
 

ODKRIVANJE 

VERJETNOSTI 

 

Povezan praktični poskus 
Kockanje s členki 

Opis 
Po izdelavi členkov za kockanje s 

3D tiskalnikom predstavite načela 

verjetnosti skozi igro. 

Učni cilji 

 

1: Spoznaj kockanje s členki. 

2: Verjetnosti in igra. 

3: Računanje verjetnosti. 

Povezani šolski predmeti 
Matematika (verjetnost). 

Predpriprava za učitelja:  

 

Pripravite 3D natisnjene členke za 

igro. 

Predpriprava za učenca 

 

Pozna matematično verjetnost. 

Priporočljiva starost 
Od 10 let dalje. 

Trajanje 

 

1 ura. 

Zahtevnost 

 

Srednje zahtevno. 

 



 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1: Spoznaj igro s členki 

Učitelj učencem predstavi igro. Pri igri so nekoč uporabljali prave kosti, 

ki so jih našli v okostjih nog ovac ali koz. 

 

 

V Antiki so Grki in Rimljani uporabljali te koščice za igre kockanja. Cilj 

igre je bil doseči določene kombinacije.  

Koščice so približno pravokotne oblike, zato ima vsaka koščica 4 

različna lica – na vsaki strani eno.  

- Na dveh širših stranicah je eno lice izbočeno navzven in eno lice 

vbočeno navznoter.  

- Na ožjih stranicah je eno lice ravno in eno valovito.  

Vsako lice je imelo določeno vrednost. Stavili so na vsoto števil, ki so jih 

določila prikazana lica: 

- Ravno lice imenovano "planum" je vredno 1, 

- Vbočeno lice imenovano "supinum" je vredno 3, 

- Izbočeno lice imenovano "pronum" je vredno 4, 

- Neravno valovito lice imenovano "tortuosum" je vredno 6. 



 
Števili 2 in 5 nista uporabljeni. 

 

 

 

 

 

Sodobna igra je nekoliko drugačna. Sestavlja jo 5 kovinskih ali plastičnih 

členkov, med katerimi je eden rdeč in se imenuje oče. 

Korak 2: Preizkus in igra 

Tako kot pri bolj poznanih igralnih kockah je vsota vrednosti nasprotnih 

stranic vedno 7. Izbira vrednosti ploskev je temeljila na ugotovitvi, da se 

ozke ploskve pojavljajo manj pogosto kot široke ploskve; pri metanju 

členka se zato številki 1 in 6 pojavita manjkrat kot številki 3 in 4. 

Pravila igre nekoč  

Nekoč so običajno metali štiri členke hkrati ali enega za drugim. 

Najbolj ugodna kombinacija vrženih členkov je bila, ko so bili vsi štirje 

členki na različnih straneh - Rimljani so jo poimenovali Venera. V 

najslabšem primeru so bili vsi členki na ožji ravni stranici (strani 

jastreba). Tako kombinacijo so Rimljani poimenovali Canis (latinsko 

pes). 

 

Učitelj sestavi skupine po 3 ali 4 učence. 

 

Učenci dobijo 30 žetonov in izmenično izvedejo 100 zaporednih metov. 



 
Igra 1  

- Učenci se izmenjujejo in mečejo po štiri členke naenkrat.  

- Če učenec zadane Venero (zmagovalno kombinacijo), igralec dobi 

stavo in vzame žetone iz stavnega lončka. 

- Če učenec ne zadane Venere, mora doložiti v stavni lonček toliko 

žetonov, kot je vsota vseh takrat vrženih členkov (Tortuosum = 6, 

Pronum = 4, Supinum = 3, Planum = 1). 

 

Rezultati 100 zaporednih metov so nato sešteti po naslednjih skupinah:       

- Število odigranih iger glede na tip lica vrženih členkov   

- Povprečno število metov do meta Venere  

Učenci naj preučijo rezultate in o njih razpravljajo.  

Korak 3: Izračun verjetnosti 

Členek je predmet, ki ni naravno simetričen. Če ga vržete, dobite eno 

izmed štirih lic členka. A v tem naključnem poskusu niso vsi dogodki 

enako verjetni. 

Poskus pokaže, da če so p1, p2, p3 in p4 verjetnosti, da po metu 

dobimo obraze Pronum, Supinum, Planum in Tortuosum, potem velja: 

p1 = p2 

p3 = p4  

p1 = 4p3.  

 



 
Ožji lici, tako plosko kot valovito lice, imata 4-krat manjšo verjetnost, da 

se bosta pojavila v rezultatu meta, kot širši lici. 

Učitelj postavi vprašanje.  

Kaj lahko povemo o vsoti 

p1 + p2 + p3 + p4?  

Izpeljite vrednosti p1, p2, p3, p4. 

>> Vržemo členek. Za prvi met je nabor verjetnosti Ω = {1, 2, 3, 4}.  

 

Ker po načelu verjetnosti velja, da je Σpi = 1, lahko zapišemo:  

p1 + p2 + p3 + p4 = 1  

 

Z uporabo rezultatov, ki smo jih predhodno dobili iz poskusa, lahko 

zapišemo:   

2p1 + 2p3 = 1  

2p1 + 2 (p1/4) = 1  

 

Torej,  

p1 = p2 = 2/5  

p3 = p4 = 1/10  

 



 
Matematična vprašanja, ki jih lahko učenci postavijo 

a) Koliko možnosti imamo po enem samem metu enega samega 

členka, da bo rezultat Pronum/Supinum/Planum ali Tortuosum? 

Po enem metu imamo 2/5 možnosti, da dobimo lici Pronum ali 

Supinum, torej vrednosti 4 ali 3, in 1/10 možnosti, da vržemo lice 

Planum ali Tortuosum, torej vrednosti 6 ali 1. 

Nadaljevanje: poskusi igro z metanjem 4 členkov! 

a) Premisli o dogodku A: Padlo bo neparno število.  

Kakšna je verjetnost za tak dogodek?  

b) Premisli o dogodku B: Pade supinum ali pronum.  

Kakšna je verjetnost tega dogodka? 

Ocenjevanje 
 

Primerna vprašanja: 

Kaj je zakon verjetnosti? 

Ali so dogodki, da dobimo eno od štirih strani členka v tem poskusu, 

enako verjetni? 

 

 

 

 


