
ТАБЕЛА НА ЧЕСТОТА 

-покажува колку елементи има од секој вид од дадени податоци. 

Пример: број на триаголници, четириаголници, петаголници, 

шестаголници и кругови. 

 

 

ТАБЕЛА НА ЧЕСТОТА НА ГРУПИРАНИ ПОДАТОЦИ 

- се користи кога собраните податоци имаат 

многу различни вредности, па се групираат во 

неколку групи за полесно прикажување. 

Пример: Број на освоени поени на писмената 

работа по математика: 2, 5, 22, 17,  35, 42, 44, 45, 

49, 51, 55, 55, 56, 59, 75, 77, 80, 88, 85, 89, 89, 92, 

95, 100 

0-30 4 

31-50 5 

51-74 5 

75-89 8 

90-100 3 

СТОЛБЕСТ ДИЈАГРАМ 

-податоците собрани со  табела на честота се претставуваат со столбест дијаграм 

 

ЛИНИСКИ ДИЈАГРАМ 

-се користи кога сакаме  да ги претставиме промените на 

вредностите на податоците во текот на некој временски период 

– пример висина на момчиња во зависност од возраста:  
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Број на освоени поени на писмената работа 
по математика 

Series 1



За секој од следните примери размисли и кажи со каков дијаграм треба да биде 

претставен: 

1. Била спроведена анкета на 50 испитаници за тоа која е нивна омилена храна. Тие одговориле следно: 

25 5 3 7 4 6 

пица сенвич тост ѓеврек пирошка кроасан 

2. Весна засадила дрвце и ја мерела висината на дрвцето во тек на една година. Ги добила следните 

податоци: 

јануари 80cm 
февруари 81cm 
март 82cm 
април 84 cm 
мај 86cm 
јуни  89cm 
јули 93cm 
август 97cm 
септември 99cm 
октомври 101cm 
ноември 102cm 
декември 103cm 

3. Миле спровел анкета меѓу учениците во своето одделение. Ги прашал колку се високи и ги добил 

следните податоци: 

120-129 2 

130-139 6 

140-149 5 

150-159 3 

159-160 1 

4. Еко тимот во едно училиште учествувал во отстранување на уништени предмети во училиштето и 

училишниот двор. Биле отстранети следните искршени предмети: 

клупи 15 
столчиња 30 

корпи за отпадоци 5 
саксии 10 
табли 1 

прозорци 2 
монитори 8 
глувчиња 15 

5. Еден автобус патува со брзина од 50km/h. Оддалеченоста на автобусот од почетната точка после еден 

час е 50km,после два часа 100km, после три часа 150km итн... Со каков дијаграм ќе се прикаже 

оддалеченоста на автобусот од почетната точка? 

6. Во една болница се мерела температурата на пациент во текот на едно деноноќие. Се добиле 

следните резултати: 

2:00 6:00 10:00 14:00 18:00 22:00 
39°С 38°С 38°С 37,5°С 36°С 36°С 

7. Учениците во 6 одделение биле прашани кој е нивниот омилен спорт. Се добиле следните одговори: 

кошарка ракомет фудбал скок во далечина скијање трчање 
25 15 35 10 10 20 
 


