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Aplikacije koje smo koristili pri 

izradi prezentacije:

Powerpoint – izrada 

prezentacije

Excel – izrada grafova i tablica

Zoom – online sastanci za 

dogovor o izradi zadatka



.tg
Hipoteza 1

Sa stupnjem 
obrazovanja raste i 

potrošnja na 
višednevnim 
putovanjima.

Hipoteza 2
Broj višednevnih putovanja 
ovisi o mjesecu u kojem se 

putuje.

Cilj je našega istraživanja
proučiti ovisi li potrošnja 
na putovanjima o stupnju 

obrazovanja putnika te 
broj putovanja o mjesecu 

u kojem se putuje.



SA STUPNJEM OBRAZOVANJA RASTE I POTROŠNJA NA VIŠEDNEVNIM 
PUTOVANJIMA

UKUPNO U INOZEMSTVO U HRVATSKOJ

osnovna škola ili niže 1.384,37 1.932,95 1.004,56

srednja škola 1.769,50 2.635,04 1.307,19

viša škola, fakultet ili 
više

2.072,27 3.251,23 1.724,25

Tablica prikazuje prosječan broj izdataka po putovanju na višednevnim putovanjima
u 2019. godini. U odnosu na ukupni iznos izdataka, izdaci su osoba sa
srednjoškolskim stupnjem obrazovanja oko prosjeka koji iznosi 1.742,05 kn
(odstupanje je minimalno). Međutim, za ostale dvije kategorije stupnja obrazovanja
odstupanja su nešto veća od prosjeka. U intervalu su ҧ𝑥 − 2𝜎, ҧ𝑥 + 2𝜎 gdje je 𝜎 =
344,77 standardna devijacija.



BROJ PUTOVANJA OVISI O MJESECU U KOJEM SE PUTUJE

Pretpostavljamo da broj putovanja ostvarenih u 2019. godini ovisi
o mjesecu u kojem se putovalo na način da je u ljetnim
mjesecima ostvareno više putovanja nego u zimskim mjesecima.

Aritmetička sredina

425.412,33

Broj putovanja u ljetnim mjesecima viši je od aritmetičke
sredine, dok se broj putovanja u ostalim mjesecima kreće oko
aritmetičke sredine ili je niži. Iz ovoga se zaključuje da se
najviše putuje tijekom ljeta, čemu pridonosi činjenica da tada
ljudi uzimaju godišnje odmore kako bi išli na ljetovanje.



Od ukupnoga broja putovanja u 2019. godini, 30 % putovanja bilo je u svrhu ljetovanja, 42,46 % je realizirano u 3. kvartalu, od čega čak
34,02 % u Hrvatskoj. Možemo zaključiti da se najviše putovalo ljeti, i to u hrvatske turističke destinacije. Iz podataka se može primijetiti
da se u inozemstvo najviše putuje u zimskom kvartalu (10,07%) i to vjerojatno zbog odlaska na skijanje i u svrhu blagdanskih okupljanja.

Promatrajući podatke iz tablice, odlučili smo provjeriti koliko broj putovanja ovisi o
mjesecu u kojem se putuje. Mjesece smo podijelili na 4 kvartala:

• 1. kvartal (zimski kvartal) kojeg čine prosinac, siječanj i veljača
• 2. kvartal (proljetni kvartal) kojeg čine ožujak, travanj i svibanj
• 3. kvartal (ljetni kvartal) kojeg čine lipanj, srpanj i kolovoz
• 4. kvartal (jesenski kvartal) kojeg čine rujan, listopad i studeni

KVARTAL
POSTOTAK 

SVIH 
PUTOVANJA

POSTOTAK 
PUTOVANJA U 
INOZEMSTVO

POSTOTAK 
PUTOVANJA U 

HRVATSKOJ

Zimski kvartal 18,73% 10,07% 8,67%

Proljetni
kvartal

18,79% 7,83% 10,97%

Ljetni kvartal 42,46% 8,43% 34,02%

Jesenski
kvartal

20,02% 9,08% 10,94%



ZAKLJUČAK

Ovim istraživanjem utvrdili smo:

• S porastom razine obrazovanja rastu i izdaci na višednevnim putovanjima što se potvrđuje i kod
ukupnog broja putovanja (putovanja u Hrvatskoj, putovanja u inozemstvo).

• Broj višednevnih putovanja ovisi o mjesecu u kojem se putuje što zaključujemo po tome
što broj putovanja u ljetnim mjesecima kada se obično ide na ljetovanje i broj putovanja u
zimskim mjesecima kada se obično ide na zimovanje i skijanje odskače od jesenskih i proljetnih
mjeseci kada nije uobičajeno putovati u većim količinama na duže vrijeme.


