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Učenci 2.G razreda smo imeli projekni dan. Za nalogo je morala naša
skupina narediti anketo o splošnem poznavanju rugbya. Anketo smo
naredili v programu Google Drive. Anketo je izpolnilo 406 ljudi. Na koncu
smo rezultate analizirali in prišli do ugotovitve, da je rugby v Sloveniji
dokaj poznan šport, kljub temu, da ni tako zelo popularen.
Analiza

1. Koliko pravil ima rugby?
Pravilni odgovor pri tem vprašanju je bil 131. To možnost je izbralo 35%
udeleženih v anketi. Odgovor 80 pravil 32% odgovorov, kar ni dosti manj
od pravilnega odgovora. Odgovor 40 je dobil 22% odgovor 200 pa 10%.

2. Katerega leta je bil prvič igran?
Pravilni odgovor tu je bil 1871. Ta odgovor je imel skoraj polovico vseh
glasov. Sledili so odgovori 1906 (23%), 1781 (17%) in pa 1799(10%

3. Koliko igralcev na ekipo igra naenkrat na igrišču?
Na enkrat igra na igrišču 15 igralcev. Po pričakovanjih je pravilno
odgovorila skoraj polovica anketirancev, to je 43,1%. Drugi najpogostejši
odgovor je bil s 32,5% odgovor 11 igralcev, tretji 20 igralcev s 16,7% in na
zadnjem mestu odgovor 23 igralcev s 7,6%.

4. Katerega leta je bila prvič ženska liga?
Ženska liga je bila prvič leta 1887. Več kot polovica anketirancev je
odgovorila napačno, kar je pokazalo, da ne vedo toliko o ženskah v tem
športu. Na prvem mestu je odgovor 1988 s 52,2%, na drugem 1900 s
23,2%. Tretji in tudi pravilen odgovor 1887 je imel le 19,2% in na zadnjem
mestu je bil odgovor 1798.

5. Katero je najpomembnejše rugby prvenstvo?
Kar polovica vseh anketirancev je odgovorila z Rugby World Cup, kar je
zares pravilni odgovor in še danes velja za največje moško prvenstvo, ki
poteka vsake 4 leta med najboljšimi internacinalnimi ekipami. 30%
udeležencev odgovorilo z World Championship Rugby, kar pa ni uradno
ime nobenega rugby prvenstva, temveč je le ime računalniške igre
rugbyja, ki je izšla leta 2004. Sedmina anketirancev je odgovorila z Rugby
Championship in ostalih 5% z Europe Rugby Cup. To sta res dve Rugby
prvenstvi, vendar se po velikosti ne moreta primerjati z Rugby World Cup.

6. Med katerima državama je potekala prva tekma?
Prva tekma je potekala med državama Škotska in Anglija. Skoraj polovica
(48%) vseh anketirancev je odgovorila pravilno, kar je bilo po
pričakovanjih. Drugi najpogostejši odgovor je bil Anglija in Amerika
(26,4%), tretji Francija in Anglija (17%) in na zadnjem mestu Madagaskar
in Anglija s 8,6% odgovorov.

7. Katera je najbolj znana legenda rugbyja?
Pri tem vprašanju nas je predvsem zanimalo koliko in katere igralce
rugbyja anketiranci najbolj poznajo. Seveda so vsi od naštetih odgovorov
imena zelo znanih igralcev rugbyja, tako da pri tem vprašanju »pravilnih
odgovor« ni. Lahko pa iz podatkov razberemo, kateri je najbolj poznan
med udeleženci ankete. Noben izmed naštetih ni zelo izstopal, vendar pa
je na prvem mestu Richie McCaw z 35% vseh odgovorov. Za njim se
borita za drugo mesto Dan Carter in Richard Hill vsak z četrtino
odgovorov, preostala sedmina udeležencev pa je izbrala Johan Lamu-ja.

