
4. EVROPSKE STATISTIČNE IGRE 

 

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) bo v šolskem letu 2020 / 2021 organiziral 4. Evropske 

statistične igre, mednarodno tekmovanje v znanju s področja statistike, ki ga bomo izvedli v 

sodelovanju z evropskim statističnim Eurostat-om in Statističnim društvom Slovenije. 

 

Na igrah sodelujejo vsi srednješolci, ki se pod vodstvom mentorja prijavijo posamično ali kot ekipa z 

do največ tremi člani.  

Tekmujejo v dveh starostnih skupinah: - dijaki 3. in 4. letnikov v skupini A 

     - dijaki 1. in 2. letnikov v skupini B 

 

Dijaki tekmujejo na več ravneh: 

- šolska raven: reševanje spletnega vprašalnika, s skupno 30 vprašanj. Prvih 10 vprašanje se nanaša  

            na znanje iz statistike, drugih 10 vprašanj je iskanje podatkov na spletni strani SURS-a,  

            zadnjih 10 vprašanj se nanaša na iskanje podatkov na spletni strani Eurostat-a.  

            Vprašalnik dijaki rešujejo doma ali v šoli preko mobitela ali računalnika.  

            Prva tretjina ekip iz obeh skupin prejme bronasto priznanje, na državno tekmovanje  

            pa se uvrstijo ekipe iz obeh skupin, ki prestopijo določen točkovni prag 

 

- državna raven: dijaki pripravijo raziskovalno nalogo z analizo podatkovnega niza, posredovanega s  

strani SURS-a. Tu se srečajo z obdelavo podatkov, interpretacijo in grafičnim prikazom  

podatkov.  

Raziskovalno nalogo pregledajo in ocenijo člani komisije iz SURS-a, nato poteka še  

glasovanje najboljših nalog preko Facebooka. 

Na evropsko raven se uvrstita prvi dve ekipi iz obeh skupin, po mnenju strokovne  

  komisije ter prvouvrščena ekipa iz obeh skupin, po mnenju glasovanja preko    

Facebooka. 

 

- evropska raven: vrstniki iz večih evropskih držav se pomerijo v pripravi kratkega videa v angleščini, v  

katerem glavno sporočilo podkrepijo s statističnimi podatki. 

 

Časovni potek tokratnega tekmovanja: 

NACIONALNI DEL TEKMOVANJA: 

1. Prijave na tekmovanje: 20. 10. – 30. 11. 2020 

2. Šolska raven tekmovanja: 1. 12. – 14. 12. 2020 

3. Državna raven tekmovanja: 13. 1. – 19. 2. 2021 

4. Razglasitev zmagovalcev državne ravni tekmovanja, ki bodo kot finalisti sodelovali na 

evropski ravni tekmovanja: 17. 3. 2021 

 

EVROPSKI DEL TEKMOVANJA: 

1. Evropski finale: 17. 3.  – 9. 5. 2021 

2. Razglasitev evropskih zmagovalce: 26. 5. 2021 

 

Več podatkov najdete na spletni strani www.stat.si/igre.  

Svoj namen o sodelovanju pri tekmovanju, skupaj s podatki o imenih in priimkih dijakov v skupini, 

pošljite na e-mail: rebeka.renko-zver@prva-gimnazija.org  

  

     Mentorica tekmovanja: mag. Rebeka Renko Zver, prof.  
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