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Povzetek 

 

V diplomskem delu so obravnavani različni številski sistemi s poudarkom na zgodovini in 

vpeljavi indijsko-arabskega številskega sistema in indijskih števkah. Pri vsakem 

obravnavanem številskem sistemu je predstavljen njegov izvor, razvoj, pomembni 

posamezniki in drugi prispevki. Pri indijsko-arabskem številskem sistemu smo poleg tega 

predstavili tudi pomembne mejnike pri uveljavitvi le tega. V praktičnem delu smo predstavili 

tudi algoritme za pretvorbe iz desetiškega številskega sistema v številske sisteme z 

drugačno osnovo. Poleg tega smo preučili tudi algoritme za osnovne računske operacije.  

 

Ključne besede:  

Indijsko-arabski številski sistem, indijske števke, babilonski številski sistem, egipčanski 

številski sistem, starogrški številski sistem, rimski številski sistem, algoritmi za računske 

operacije, desetiški sistem. 

 

 

Abstract 

In the graduate thesis we treated different numeral systems with the emphasis on the history 

and introduction of the Hindu-Arabic numeral system and Indian digits. For each of the 

presented numeral systems we represented their origin, development, important individuals 

and other contributions. In the chapter where we presented Hindu-Arabic numeral system we 

presented also important milestones of the implementation.  

In the practical part we presented also the algorithms for the conversion from the decimal 

numeral system into numeral systems with different basis. In addition, we also examined the 

algorithms for basic arithmetic operations.  

 

Key words: Hindu-Arabic numeral system, Indian digits, Babylonian numeral system, 

Egyptian numeral system, Ancient Greek numeral system, Roman numeral system, 

algorithms for arithmetic operations, decimal system. 
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1 Uvod  
 

Uporaba indijskih števk je danes nekaj povsem samoumevnega. Prav tako je uporaba 

osnovnih računskih operacij (seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje) tako enostavna in 

samoumevna, da se niti ne poglabljamo v vprašanje, zakaj je tako in kaj določeno število 

sploh predstavlja. Malokdo ve, da je današnji indijsko-arabski številski sistem globalno v 

uporabi šele dobrih 500 let in da je bila pot do njegovega preboja dolga in zanimiva. 

 

Zametki uporabe števil segajo v obdobje več kot 3.000 let pred našim štetjem. Z razvojem 

človeštva in pričetkom trgovine, se je uporaba števil, in s tem razvoj matematike, le 

povečeval. V preteklosti je več ljudstev samostojno razvilo svoje števke in številske sisteme, 

ki so jih nato uporabljali v vsakdanjem življenju. Prav širitev trgovine in s tem povezan prenos 

znanj pa je povzročil, da se je izmed vseh sistemov izluščil najboljši, ki se je skozi zgodovino 

nato vseskozi dopolnjeval.  

 

V diplomskem delu se bomo posvetili preučevanju razvoja števk in številskih sistemom s 

poudarkom na uveljavitvi in specifičnosti indijskih števk in indijsko-arabskega številskega 

sistema. Tako bomo obravnavali različne pomembne številske sisteme, ki so se uveljavili v 

zgodovini. Pri vsakem izmed njih bomo opisali njegove zametke, posebnosti, uporabnost, 

pomembne osebnosti v zvezi z njim, kakor tudi prispevek posameznega številskega sistema 

k razvoju številskih sistemov. 

 

Osrednji del diplomskega dela bomo posvetili indijsko-arabskemu številskemu sistemu. Pri 

tem bomo podrobno preučili celotno pot, ki je bila narejena od prve uporabe pa do današnje 

veljave. Tako bomo preučili izvor in zapise števk skozi čas. Opravili bomo pregled širjenja 

indijsko-arabskega številskega sistema prek arabskih posrednikov v Evropo in preostali svet. 

Predstavili bomo osebnosti, ki so pomembno prispevale k razvoju in uveljavitvi indijskih števk 

in indijsko-arabskega številskega sistema v razvitem svetu.   

 

Posvetili se bomo zlasti zapisom števil pri izbrani bazi številskega sistema, na primer  

desetiški, dvojiški, šestnajstiški in šestdesetiški sistem. Dokazali bomo, da se vrednost 

števila ohranja ne glede na to, v kateri osnovi je število zapisano. 

 

Obrazložili bomo tudi algoritme za osnovne računske operacije: seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje.  

 

V diplomskem delu bomo za števke in števila dosledno uporabljali naziv indijske števke, saj 

ocenjujemo, da je nesporno dejstvo, da je izvor le teh indijski. V zvezi s številskim sistemom, 

pa bomo uporabljali naziv indijsko-arabski številski sistem. Na podlagi preučene literature 

namreč ocenjujemo, da je prispevek Arabcev pri razvoju in uveljavitvi številskega sistema 

enostavno prevelik, da bi jih kar tako spregledali.  
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1.1 Cilji 

 

V diplomskem delu želimo predstaviti zgodovino razvoja števk in številskih sistemov s 

poudarkom na indijskih števkah in indijsko-arabskem številskem sistemu. Pri tem želimo 

predstaviti izvor, razvoj, glavne osebe, ki so pri tem sodelovale in uvajanje števk v trgovino, 

šolske sisteme in druga področja človekovega udejstvovanja. Dokazali bomo tudi ohranjanje 

vrednosti števil in zakonitosti osnovnih računskih operacij v primeru zapisov v številskih 

sistemih z različnimi osnovami. Razložili bomo tudi pomen desetiškega sistema v vsakdanji 

praksi. 

 

1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Raziskovalna vprašanja 

 

 Kdaj in zakaj je nastal sistem indijskih števk? 

 Kakšen je bil medsebojni vpliv starih kultur na Bližnjem in Srednjem vzhodu z 

matematičnega vidika? 

 Kako hitro je napredovalo širjenje indijskih števk proti Evropi? 

 Kakšno vlogo so imele križarske vojne pri širjenju matematičnih znanosti? 

 Kakšno vlogo je imel izum tiska pri širjenju matematičnih znanosti? 

 

 

Hipoteza 

 

 Uvedba indijskega sistema je zelo velikega pomena za razvoj znanosti. 

 

 

1.3 Raziskovalne metode 

 

Pri raziskavi imam namen uporabiti naslednjo raziskovalno metodo: 

 Študij razpoložljive literature 

 Pregled starih zapisov 
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2 Vrste številskih sistemov  
 

 

2.1 Babilonski številski sistem 

 

Kot kaže, so bili Babilonci okrog leta 3.100 pr. n. št pred Kristusom prvo ljudstvo, ki so razvili 

številski sistem.  Števila so pisali tako, da so jih vtisnili v glinene plošče (klinopis). Babilonski 

sistem predstavlja zametke kasnejših številskih sistemov. Nastal naj bi zaradi tega, ker so 

ljudje morali zaradi vsakoletnih poplav polja na novo meriti in določiti meje. Da bi preprečili 

mejne spore, ali pa ker so morali izdelati načrt za gradnjo svetišča ali palače, so potrebovali 

način kako to pravilno in pošteno izvesti. Tako se je začela razvijati matematika. (Knuth, 

1972) 

 

Arheologi so na ozemlju današnjega Iraka, Irana in Sirije našli številne glinene tablice, ki so 

popisane s klinopisno pisavo. Zapisi so bili narejeni v času dinastije Hamurabi. Babilonski 

številski sistem je šestdesetiški. (Knuth, 1972) 

 

Babilonci so svoj številski sistem zasnovali tako, da je število 2 predstavljalo 2 enici, 3-tri 

enice in tako naprej. Simbole (števke) so postavljali na kup. Ko je število števk prišlo do 

deset, je bilo le-teh preveč, zato so uvedli nov simbol (števko), ki je predstavljal število 10. 

Število 11 je tako predstavljalo 1 desetico in 1 enico, 12 - 1 desetico in 2 enici ,.... Šlo je torej 

za enočlenski sistem. Zanimivost sistema se pojavi pri številki 60 (slika spodaj), saj izgleda 

popolnoma enako kot enka. Število 61 tako izgleda kot 1-enka in še ena 1-enka, le da ne 

stojita skupaj kot za število 2. Dejstvo je, da pri tem nastaja zmeda.  

(http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/) 

 

Slika 1: Babilonski številski sistem 

 
Vir: http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/ 
 

 

Največji problem sistema je bil, da v začetku niso poznali simbola za ničlo. Naš sistem 

(indijsko-arabski) je zasnovan na način, da je razlika med 10 in 1 prav ničla, medtem ko je 

bil, kot že napisano, babilonski simbol za število 60 enak simbolu za število 1. Verjeli ali ne, 

to jih niti ni motilo. Ne nazadnje se je pri štetju vedelo, ali še šteje nekaj posamičnih stvari ali 

več parov 60-ic ali celo 3600-ic. Prav zaradi tega se Babilonci s tem niso obremenjevali. 

Vendarle pa je nastal problem v zvezi s presledki med števili. Število 3601 se tako praktično 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/
http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/
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ne razlikuje od števila 3660, saj sta oba napisana kot 2 enici. Razliko tako predstavlja le večji 

razmik med simboloma, ki predstavlja kolono 60-ic. Na podlagi tega tako lahko sklepamo, da 

so Babilonci pravzaprav imeli 0. Ničlo so od začetka nakazovali s praznim mestom, ampak to 

je bilo dvoumno, zato so ga začeli pisati z dvema poševnima črtama (\\). Tako so ničlo pisali 

šele od leta 300 pr. n. št..  

(http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/) 

 
Slika 2: Babilonski zapis števil 

 
Vir: http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/ 
 

 

Babilonci so znali seštevati, odštevati, množiti in deliti. Sestavili so celo tablice množenja in 

deljenja, ki so jim bile zaradi opisane podobnosti števil v veliko pomoč. Z uporabo tabel so 

znali odlično reševati kvadratne in kubične enačbe. Znali so računati tudi z ulomki. Znanje 

geometrije je obsegalo računanje ploščine likov in prostornine geometrijskih teles. Poznali so 

približno vrednost števila π, ki je znašala 3,1604. V okviru algebre so razvili računanje 

metode reševanja enačb prve, druge in tretje stopnje. V svoj mestni številski sestav so 

vstavili tudi ničlo. Njihov mestni sestav, kot že omenjeno, temelji na osnovi 60. Zakaj so 

izbrali to osnovo, se ne ve natančno, vendar obstaja teorija, da so jo izbrali zato, ker ima to 

število veliko deliteljev in sicer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.  

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_matematike) 

 

Babilonci so Pitagorov in Talesov izrek poznali že 1000 let pred starimi Grki. Šestdesetiški 

sistem so strogo uporabljali v matematiki in astronomiji. Drugod pa zaradi zmešnjave 

sistemov ne. Uporabljali so tudi sisteme z osnovo 2, 10, 12 in 24. Današnji časovni sistem 

(ure, minute, sekunde) tako izvira še iz babilonskega številskega sistema Prav tako šest-

desetiški sistem še danes uporabljamo za merjenje kotov. Babilonci so bili zelo dobri 

matematiki, kar jim je omogočal mestni številski sestav. V ohranjenih gradivih so le stvarni 

primeri in ne splošna pravila, čeprav so ta najbrž obstajala. Niso pa dobro razločevali med 

natančnim in približnim rezultatom. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_matematike) 

 

V eni izmed teh klinopisnih zbirk, imenovani Yale Babylonian Collection, ki jo hranijo v mestu 

New Haven v ZDA, najdemo pod zaporedno številko 7289 tudi glineno ploščice (YBC 7289). 

Po vsej verjetnosti je nastala v obdobju prve Hamurabijeve dinastije, torej v letih med 1.800 

in 1.500 pr. n. št. Prikazuje kvadrat z obema včrtanima diagonalama. Na tablici, ki jo hranijo 

na Univerzi Yale, je podan izračun kvadratnega korena iz 2 in od pravega izračuna odstopa 

samo za 0,000008. Kot dodatno zanimivost omenimo, da je bil ta babilonski približek za 

koren iz 2 tako dober, da so ga mnogo kasneje uporabljali celo starogrški matematiki. 

Srečamo ga v delih Arhimeda, Herona in Ptolemaja. Slednji ga je uporabil pri računanju 

vrednosti kotnih funkcij v svojih astronomskih tabelah. Vendar pa stari Grki približka niso 

prevzeli od Babiloncev, pač pa so prišli do njega po povsem samostojni poti. (Domanjko, 

1993) 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/
http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_matematike
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_matematike
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2.1.1 Babilonski sistem računanja korenov pozitivnih števil1 2 

 
Babilonci so razvili tudi dokaj točen sistem za računaje korenov pozitivnih števil 𝑁 po 
preprosti, tako imenovani iterativni metodi. Vrednost korena so dobili tako, da so poiskali za 

√𝑁  približno vrednost 𝑥1 nato pa po iterativni metodi računali vedno boljše približke. Sistem 
bomo sicer prilagodili današnjemu znanju, vendar pa se bomo za potrebe računanja poslužili 
pristopa, ki so ga izumili Babilonci. Za računanje približkov so uporabili naslednjo formulo:   
 

𝑥𝑛+1 =
1

2
(𝑥𝑛 +

𝑁

𝑥𝑛
) , 𝑛 = 1,2,3, …  

 
Z vsakim naslednjim izračunom, so dobivali boljše in boljše približke korena števila 𝑁. 
Ponazorimo na konkretnem primeru. 
 

Približek √54321 dobimo tako, da števke pod korenom razdelimo v skupine po dve od desne 

proti levi (√5|43|21). Od števila skrajno levo (5) izberemo najvišji naravni približek 
kvadratnega korena, nato pa mu pripišemo še toliko ničel, kolikor je preostalih skupin. Tako 

dobimo: √54321 ≅ 200. Nato po zgornji formuli računamo iterativne približke števila 𝑁 =
54321. Na podlagi vstavljanja v enačbo tako dobimo naslednje rezultate: 

 
Slika 3: Približki korena števila po babilonski metodi 

𝑛 1 2 3 4 5 6 7 

𝑁 54.321 54.321 54.321 54.321 54.321 54.321 54.321 

𝑥𝑛 200,000000 235,802500 233,084507 233,068660 233,068659 233,068659 233,068659 

𝑥𝑛+1 235,802500 233,084507 233,068660 233,068659 233,068659 233,068659 233,068659 

 

 

Iz tabele vidimo, da je že 4. približek na 6 decimalnih mest enak pravilnemu rezultatu korena 

števila 54321. Kot smo že poudarili, smo v način izračuna vnesli tudi današnje poznavanje 

matematike. Vendar pa to ne igra nobene pomembne vloge. Jasno je torej, da so Babilonci 

korenjenje že zelo dobro poznali. 

  

                                                           
 
1
 Povzeto po Razpet, 2013 

 
2
 Povzeto po Knuth, 1972 
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2.2 Egipčanski številski sistem 

 

Egipčani so živeli blizu Nila, kar je bilo ključnega pomena za poljedelstvo. Šteli so dneve med 

sušnimi in deževnimi dnevi, iz tega pa se je razvila potreba po meritvi polj po vsakoletnih 

poplavah. Kot merske enote za dolžino so uporabljali povprečne dolžine človekovih okončin.  

Tako so merili ploščine obdelovalnih površin in za določanje meja med sosednjimi 

površinami. Poleg tega so matematiko uporabljali pri izgradnji palač oziroma svetišč. Kljub 

visoki stopnji razvoja, pa egipčanska matematika ni bila prav napredna in še zdaleč ni 

doživela takšnega razcveta kot babilonska. Matematičnih dokazov niso poznali, temveč so z 

zgledi prikazovali, kako je treba formule uporabljati. Poznali so seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje, uporabljali pa so tudi tablice množenja in deljenja. Kot vemo so pisali v 

hieroglifih. Na podlagi virov je mogoče opaziti, da je ključno število egipčanske matematike 

10. Egipčani so imeli desetiški sistem, ki je aditivni. Aditivni sistem je najstarejši in 

najenostavnejši številski sistem. Seštevanje je operacija za izražanje števil. Imeli so različne 

simbole (števke) za 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, in 1000000. Problem egipčanskega 

številskega sistema je bilo zapisovanje kompleksnejših števil. Če so namreč le-tega želeli 

zapisati je to vsebovalo veliko simbolov in posledično zavzelo veliko prostora. Znak za večje 

število so zapisali pred manjšim številom. Torej so pisali z leve proti desni. Hieroglife so 

zapisovali na kamen ali na papirus, ki so ga izdelali iz stebel papirusovega trsja, lesa in gline. 

(Struik, 1978) 

Slika 4: Egipčanske števke 

 

Vir: http://www.discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/egyptian-mathematics-

numbers-hieroglyphs/ 

 

 

Slika 5: Egipčanski zapis števila 22.248 

 

Vir: Lastni izračun 

 

Najstarejši matematični tekst iz obdobje starega Egipta, ki je bil najden do danes, je 

Moskovski papirus, ki je nastal v starem Egiptu med leti 2.000-1.800 pr. n. št. Rokopis je leta 

1893 kupil Vladimir Goleniščev, najden pa je bil v faraonovi grobnici v Deir al-Bahri. Na njem 

je v hieroglifih zapisanih 25 matematičnih problemov. Žal nekateri med njimi niso čitljivi. Dolg 

je 6 metrov, širok pa 8 centimetrov. Hranijo ga v Moskvi, po čemer je tudi dobil ime. 

(http://themathematicaltourist.wordpress.com/2012/10/19/moscow-mathematical-papyrus/, 

2012) 

http://www.discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/egyptian-mathematics-numbers-hieroglyphs/
http://www.discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/egyptian-mathematics-numbers-hieroglyphs/
http://themathematicaltourist.wordpress.com/2012/10/19/moscow-mathematical-papyrus/
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Drugi pomembni dokument Egiptovske matematike je Rhindov papirus, ki je nastal 1650 pr. 

n. št. in je neke vrste priročnik za aritmetiko in geometrijo in kaže nazoren primer, kako se je 

seštevanje in odštevanje izvajalo v tistem času. Znak za plus je bil označen s parom naprej 

hodečih nog, zank za minus s parom nazaj hodečih nog. Rhindov papirus vsebuje 85 

matematičnih problemov, kot so: računanje ploščine likov, linearne enačbe, postopke za delo 

z ulomki, geometrijske probleme, elementarna zaporedja in podatke o merjenju. 

(http://www.storyofmathematics.com/egyptian.html) 

 

Iz teh papirusov je razvidno, da so imeli v Egiptu zelo dobre približne formule za računanje 

prostornine krogle in prisekane piramide. Znali so izračunati tudi ploščino kroga, čeprav so 

za 𝜋 uporabljali približek 3,16 in ne 3,14 kot ga poznamo danes. Formula za ploščino kroga s 

premerom 𝑑 je bila  (𝑑 −
𝑑

9
)2. Njihova formula je torej v primerjavi s pravilno napačna za manj 

kot 1 odstotek. (povzeto po Kovač, 2000) 

 

Slika 6: Rhindov papirus 
 

Vir: http://www.nytimes.com/2010/12/07/science/07first.html?_r=0 

 

Egipčanske piramide so še en pomemben dokaz kakovosti egipčanske matematike. 

Piramide so prve znane strukture, pri katerih je upoštevano zlato razmerje 1:1,618, kar je 

nedvomno dokaz, da so Egipčani poznali formulo za prostornino piramide. Že mnogo pred 

Pitagorom so vedeli, da je trikotnik s stranicami dolžin 3, 4 in 5 enot pravokoten.  Zakonitosti 

pravokotnega trikotnika so Egipčani tudi sicer pogosto uporabljali v vsakdanjem življenju 

(gradbeništvo). Pravokotni trikotnik s stranicami dolžin 3, 4 in 5 enot še danes pogosto 

imenujemo »egipčanski trikotnik«. 

(http://www.storyofmathematics.com/egyptian.html) 

 

  

http://www.storyofmathematics.com/egyptian.html
http://www.nytimes.com/2010/12/07/science/07first.html?_r=0
http://www.storyofmathematics.com/egyptian.html
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2.2.1 Egipčanski način množenja in deljenja
3
 

 

 

Egipčani so vpeljali svoj način množenja in deljenja. Oba bomo na kratko opisali v 
nadaljevanju. Množenje je potekalo na način, da so manjši faktor zapisali kot vsoto potenc 
števila 2, nato pa so v obliki tablic izračunali zmnožek z večjim številom. 
 
Vzemimo primer, da želimo pomnožiti števili 226 in 13. Egipčani so se množenja lotili tako, 

da so manjši faktor (13) zapisali v obliki 13 = 1 + 4 + 8 (potence števila 2). Egipčani so si 
nato izdelali posebno tabelico podvajanja večjega faktorja (226), s katero so si pomagali pri 
množenju.  
 
Slika 7: Množenje na egipčanski način 

226 1 226  

  2 452 X 

  4 904  

  8 1808  

 
Rezultat množenja je torej: 226 ∙ 13 = 226 + 904 + 1808 = 2938. Ne glede na to, da je videti 
množenje na Egipčanski način dolgotrajno in zapleteno, pa dokazi pravijo, da so Egipčani 
množenje na zgoraj opisani način opravljali zelo hitro in brez pretiranega naprezanja. Za 
pomoč pri množenju so imeli tudi predpripravljene tabele, ki so jim množenje še olajšale.  

 

Kot morda najpomembnejše matematične ugotovitve Egipčanov, pa se je potrebno dotakniti 

tudi deljenja. Egipčani so spoznali, da so vsi štirje aritmetični procesi med sabo tesno 

povezani. Tako so se zavedli, da nam recimo prejšnji izračun pove, da 226 ∙ 13 ni samo 

enako 2938, ampak je tudi 2938 ∶  13 enako 226.   

 

Deljenje so opravljali po podobni metodi kot množenje. Delitelj števila so postavili v tabelo, 

kjer so le-tega množili s potencami števila 2 in sicer tako dolgo, da zmnožek ni presegel 

velikosti deljenca. Če ponazorimo na praktičnem primeru 256 ∶ 17 

Slika 8: Pomožna tabela za deljenje na egipčanski način 

17 1 17 

  2 34 

  4 68 

  8 136 

  16 272 

 

Na podlagi zgornje tabele je tako vidno, da je rezultat deljenja nekje med 8 in 16. Točen 

rezultat so Egipčani dobili na podlagi seštevanja, in sicer: 256 =  136 + 68 + 34 + 17 + 1. 

Oziroma 256/17 =  8 + 4 + 2 + 1 + 1/17 = 15 1/17. Egipčani so torej na tej podlagi dobili 

točen rezultat deljenja. Tudi pri deljenju so Egipčani po znanih podatkih uporabljali vnaprej 

pripravljene tabele, ki so jim omogočale hitrejše računanje.  

 

Po zapisanem je torej jasno, da je bil egipčanski način računanja kar napreden in uporaben.  

                                                           
3
 Povzeto po http://mathsforeurope.digibel.be/story.htm 

 

http://mathsforeurope.digibel.be/story.htm
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2.3 Starogrški številski sistem in starogrški prispevek k razvoju 

matematike 

 

 

Ko so Grki v 5. stoletju pr. n. št. pričeli širiti svoj vpliv po Mali Aziji, Mezopotamiji in dlje, so bili 

dovolj razumni, da so sprejeli in uporabili koristna znanja, ki so jih njihova priključena ljudstva 

takrat poznala. To je veljalo tako za področje matematike kot tudi za druga področja. Tako so 

prevzeli mnoga znanja Babiloncev in Egipčanov. Ne glede na to, pa so kmalu pričeli tudi z 

individualnimi prispevki k znanstvenim dosežkom. V helenističnem obdobju so bili Grki avtorji 

ene najbolj pomembnih matematičnih revolucij v zgodovini matematike. 

(http://www.storyofmathematics.com/greek.html) 

 

Najzgodnejši starogrški številski sistem znan tudi kot atiški, je bil v celoti razvit okrog leta 450 
pr. n. št., po nekaterih podatkih, pa naj bi bil v uporabi že od leta 700 pr. n. št. Šlo je za 
desetiški številski sistem, ki je bil podoben egiptovskemu (še bolj pa kasnejšemu rimskemu). 
Sistem je temeljil na simbolih (števkah) 1, 5, 10, 50, 100, 500 in 1000, ki so se ponavljala, 
kolikor je bilo potrebno, da je bilo doseženo želeno število. Dodatek je bil storjen s 
seštevanjem ločenih števk (enic, desetic, stotic, tisočic). Množenje je predstavljalo težaven 
proces, ki je temeljil na zaporednih podvajanjih.  
(http://www.storyofmathematics.com/greek.html)  
  

Slika 9: Atiške števke  

 

Vrednost 

Grška števka 

 Vir: http://www.storyofmathematics.com/greek.html 
 
 
Slika 10: Starogrški zapis števila 4672 

 

 

Vir: Lasten izračun 

 
Čeprav je bil sistem do določene mere koristen in se je uporabljal na podoben način kot 

egipčanski, pa so bili posamezni simboli uporabljeni prepogosto, zato sistem ni bil najbolj 

uporaben. V aleksandrijski dobi se je zato atiški številski sitem zamenjal jonski oziroma 

alfabetični številski sistem. 

(http://www.math.tamu.edu/~dallen/history/gr_count/gr_count.html) 

 

 

 

 

http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://www.math.tamu.edu/~dallen/history/gr_count/gr_count.html
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Slika 11: Jonski ali alfabetični številski sistem 

 
Vir: Cajori, 1998 

Jonski ali alfabetični številski sistem na temeljil na uporabi črk za zapisovanje številk. Črka α, 
ki je prva črka grške abecede, je ponazarjala število 1, β je druga črka in je pomenila 2 itd. 
Da pa so črke ločili od števil, so črkam, ki so prestavljale število, dodali črto. Za današnje 
čase tak sistem ne bi bil primeren, saj so skoraj vsa števila izpeljali iz osnovnih osemnajstih 
simbolov in večja števila nato sestavljali po načelih mešanega številskega sestava (za 
izražanje števil se uporabljata dve operaciji: seštevanje in množenje; npr. 200 =  (1 + 1) ∙
 100 =  2 ∙  100) Za vsa okrogla števila npr. 1000, 10000, 100000, … pa so si morali izmisliti 
nove znake. Koeficient, s katerim se je množilo, so včasih postavili tudi levo ali desno od 
številke. (Povzeto po: Guedj, 1998) 

Slika 12: Grški zapis števila 43678 

 

Vir: Cajori, 1998 
 
Grki so bili sicer zelo nekonsistentni, saj so pri nekaterih zapisih uporabljali črto nad 
»številom« (bizantinski zapis), pri drugih pa spet ne. Prav tako je opaziti nekonsistentnost pri 
uporabi simbolov. Za 10000 pogosto uporablja tudi simbol Mv včasih pa kar samo pika (∙). 
Marsikdo si postavlja vprašanje, zakaj so Grki prešli iz atiškega številskega sistema v 
alfabetični številski sistem. Najbrž so se za to odločili, ker jim je novi številski sistem 
omogočal zapisovanje v preprostejši obliki. Atiški številski sistem je za zapis večjih števil 
potreboval kombinacijo veliko števk, medtem ko je bilo z jonskim številskim sistemom večje 
število bistveno lažje zapisati. Ne glede na to pa je imel tudi jonski sistem pomembne 
slabosti, ki so bile pomembno povezane z grško percepcijo računstva. Računaje je prešlo v 
območje simbolike, ki je razvoj bolj zavirala, kot spodbujala. Če Grki ne bi poznali abakov, s 
pomočjo katerih so lahko računali neodvisno od številskih zapisov, bi bil njihov prispevek z 
razvoju aritmetike in algebre verjetno bistveno manjši, kot je bil. (Cajori,1998). 
  
Grki so poznali tudi ulomke. V skladu z njihovim številskim sistemom so le-te zapisovali s 
črkami, katerim do dodali še '', kar je pomenilo, da je število v imenovalcu, v števcu pa je 
ena. Ulomke so pogosto uporabljali Gemin, Diofant, Evtokij in Prokl. (Cajori, 1998) 
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Slika 13: Grški zapis ulomkov 

 

Vir: Cajori, 1998 

Glede na to, da Grki številskim sistemom in njihovemu razvoju niso posvečali pretirane 
pozornosti, bomo v nadaljevanju nekaj besed namenili nekaterim njihovim  dosežkom, ki so 
pomembno vplivali na razvoj matematike in ostalih povezanih ved.  

Večina grške matematike je slonela na geometriji. Tales, eden izmed sedmih modrecev 
antične Grčije, je še vedno smatran kot tisti, ki je postavil temelje abstraktne geometrije. 
(http://www.storyofmathematics.com/greek.html)   

Tales je vpeljal tako imenovani »Talesov izrek«, ki pravi, da je v ravninski geometriji obodni 
kot nad premerom krožnice pravi. Če imamo torej premer AC neke krožnice in od A in C 
različno točko B na njenem obodu, ja ABC pravi kot.   
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Talesov_izrek). 
 

Slika 14: Talesov izrek 

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Talesov_izrek 

Ne glede na pomembne prispevke Talesa pa je najpomembnejši matematik tistega obdobja 
Pitagora, ki predstavlja tudi sinonim za rojstvo grške matematike. Pitagora je bil morda prvi, 
ki je spoznal, da je celotni sistem matematike lahko zgrajen, če geometrijske elemente 
obravnavamo s števili. Pitagorov izrek (vsota ploščin kvadratov katet pravokotnega trikotnika 
je enaka ploščini kvadrata nad hipotenuzo) je še danes eden izmed najbolj znanih 
matematičnih izrekov. Ne glede na to, pa je bil Pitagora problematična oseba in grška 
matematika je bila v tistem času popolnoma podrejena eni osebi. (Smith, Karpinski, 1911)  

  

http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Talesov_izrek
http://sl.wikipedia.org/wiki/Talesov_izrek
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Slika 15: Pitagorov izrek 

 

Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_Theorem 

Grki so bili tudi prvi, ki so razvili idejo o neskončnosti. Zelo poznan je Zenonov paradoks iz 5. 

stoletja pr. n. št. Ta govori o hitrostni tekmi med Ahilom in želvo. Ker je Ahil dvakrat hitrejši 

od želve, ji da na startu veliko prednost. Do trenutka, ko Ahil doseže želvino štartno točko, se 

bo želva že oddaljila za novo polovico svoje prednosti. Ko bo Ahil dosegel naslednji 

izhodiščno točko želve, se bo ta spet premaknila naprej. Ahil tako nikoli ne more ujeti želve, 

ne glede na to, da se razdalja med njima neprestano zmanjšuje za polovico prejšnje razdalje. 

(http://platonicrealms.com/encyclopedia/Zenos-Paradox-of-the-Tortoise-and-Achilles) 

 
Slika 16: Zenonov paradoks 

 

Vir: http://www.storyofmathematics.com/greek.html 

Paradoksi, kot je Zenonov temeljijo na neskončni deljivosti prostora in časa. Zagovarjajo 

idejo, da je 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 itd. do neskončnosti vedno manjše od 1. Na glede na to, 

da teorem izhaja iz napačnih predpostavk, pa ga je izjemno težko zavreči. Aristotel je bil 

eden prvih, ki je poizkušal zavreči ta paradoks. Trdno je namreč verjel, da je neskončnost le 

potencialna in ne realna. (http://www.storyofmathematics.com/greek.html) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_Theorem
http://platonicrealms.com/encyclopedia/Zenos-Paradox-of-the-Tortoise-and-Achilles
http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://www.storyofmathematics.com/greek.html
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Pomemben prispevek antične Grčije so tudi Demokritova dela . Demokrit je najbolj znan po 
svojih vizionarskih idejah o tem, da je vse sestavljeno iz majhnih atomov. Bil je eden od 
pionirjev matematike iz 5. in 4. stoletje pr. n. št. Izdelal je tudi dela »O številih«, »O 
geometriji«, »O tangentah«, »O kartiranju«, »O iracionalnosti«. Žal se ta dela niso ohranila. 
Demokrit je bil eden prvih, ki je predvidel, da ima stožec (piramida) eno tretjino prostornine 
valja (prizme) ob predpostavki, da imata oba enako osnovno ploščo in višino. 
(http://www.storyofmathematics.com/greek.html) 

Ne glede na vse napisano, pa je bil Pitagora tisti, ki je najbolj vplival na tiste, ki so prišli za 
njim. To velja tudi za Platona, ki je leta 387 pr. n. št ustanovil znamenito Atensko akademijo 
in njegovega varovanca Aristotela, katerega dela na področju logike so šteli za pravilna več 
kot 2000 let. (http://www.storyofmathematics.com/greek.html) 

Platon je najbolj znan po opisu t.i. »Platonovega telesa«, ki je konveksni polieder, katerega 
ploskve so med sabo skladni pravilni mnogokotniki z lastnostjo, da se v vsakem oglišču stika 
isto število ploskev. (http://sl.wikipedia.org/wiki/Platonsko_telo) 
 
 

Slika 17: Platonova telesa 

 

   Tetraeder    ikozaeder    dodekaeder      oktaeder       heksaeder (kocka) 

Vir:http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2011/12/beautiful-losers-platos-geometry-of-
elements/ 

Pomemben prispevek k dosežkom grške matematike je dal tudi Evdoks, ki je vpeljal metodo 
izčrpavanja (kasneje jo je razvil Arhimed), in predstavlja zgodnjo metodo zaporednih 
približkov, ki jo je uporabil za izračun prostornine piramide in stožca. Evdoks je razvil tudi 
teorijo o razmerjih. (http://www.storyofmathematics.com/greek.html) 

  

 

 

 

  

http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://www.storyofmathematics.com/greek.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Platonsko_telo
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2011/12/beautiful-losers-platos-geometry-of-elements/
http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2011/12/beautiful-losers-platos-geometry-of-elements/
http://www.storyofmathematics.com/greek.html
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2.4 Rimski številski sistem  

 

 

Ko so v 1. stoletju pr. n. št. Rimljani okrepili svoj vpliv v Starogrškem in Helenističnem 

imperiju se je matematična revolucija Grkov zaustavila. V času Rimskega cesarstva tako na 

območju Starogrškega imperija ni bilo omembe vrednih matematikov. Rimljani niso imeli 

nobenega posluha za »teoretično« matematiko, ampak so spodbujali le praktično uporabo 

matematike. Krščanski režim, ki je sledil je bil iz vidika razvoja matematike še slabši. 

(http://www.storyofmathematics.com/roman.html) 

 

Sam izvor rimskih števk je še danes zelo nejasen. Nekateri sklepajo, da so osnova 

Etruščanske črke, ki so bile v uporabi na tem območju pred prevlado Rimljanov. Mnogi 

zgodovinarji so prepričani, da so nekatere rimske števke tudi grškega izvora. (Cajori, 1998)  

 

Rimske črke (števke) so še danes dobro poznane. Rimski številski sistem je bil prevladujoči 

sistem za področje trgovine in administracije za večino prejšnjega obdobja. Rimski številski 

sistem je desetiški številski sistem. Sistem ne vključuje števila 0 in je prav zaradi tega zelo 

neuporaben in neučinkovit za področje aritmetike in matematike. Rimski številski sistem 

temelji na črkah rimske abecede (I, V, X, L, C, D, M), ki jih je potrebno kombinirati s ciljem, 

da dobimo želeno številko (npr. 7= V+I+I=VII).  

(http://www.storyofmathematics.com/roman.html) 

 

Slika 18: Rimske števke 

  
Vir: http://www.storyofmathematics.com/roman.html 
 

Pomembna podrobnost rimskega številskega sistema je tudi, da je potrebno pri vsakem 

zapisu najprej uporabiti največjo vrednost. Števila 15 tako ne moremo zapisati z VVV, ampak 

z XV. Iz tega tudi sledi, da gredo pri zapisu z leve proti desni rimske številke vedno od 

največje do najmanjše. Pretvarjanje rimskih števil v nam najbolj enostaven indijsko-arabski 

zapis je po osnovnem pravilu enostaven. Vsak simbol spremenimo v njegovo vrednost in 

vrednosti seštejemo. (Lokar, 2000)  

Slika 19: Seštevanje rimskih števil 

 
Vir: Lokar, 2000 

http://www.storyofmathematics.com/roman.html
http://www.storyofmathematics.com/roman.html
http://www.storyofmathematics.com/roman.html
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Kljub pravilu, da je potrebno najprej uporabiti največji simbol, pa je bil zapis določenih števil 
še vedno zelo dolg. Tako se z uporabo osnovnega pravila število 499 zapiše kot 
CCCCLXXXXVIIII. Zaradi tega so v naslednji fazi razvoja rimskega številskega sistema 
uvedli tudi t.i. odštevalni zapis. Črka z manjšo vrednostjo zapisna levo od večje je tako 
pomenila, da se od večje vrednosti manjša odšteje. V praksi je to prineslo bistveno 
spremembo, saj se število 9 ni več zapisovalo kot VIIII, ampak kot IX (10-1=9). Odštevalni 
zapis ima še tri posebnosti in sicer (Lokar, 2000): 

 Pri uporabi odštevanja se lahko uporabljajo le I, X in C (1,10 in 100). Ostalih črk se 
na ta način ne sme uporabiti. Števila 95 tako ne zapišemo kot VC, ampak kot XCV.  

 Levo lahko postavimo le eno manjše število. Število 29 je tako XXIX, medtem ko je 
število 28 XXVIII. Pravilo je logično, saj bi si v nasprotnem primeru število XXIIX 
lahko predstavljali kot 20-2+10 ali pa kot 21+9. 

 Število, ki ga odštevamo lahko predstavlja le 1/10 vrednosti števila, ki ga 
zmanjšujemo. Tako lahko I odštevamo le od V (5) ali X (10), ne pa tudi od ostalih 
števil (L,C,D,M). Zaradi tega pravila število 499 tudi zapišemo kot CDXCIX in ne kot 
ID.   
 

Zaradi opisanih pravil so nekatera števila sestavljena tudi iz več kot 10 črk. Spodnja slika 
prikazuje gibanje števila rimskih črk za posamezno številko. 
 
Slika 20: Število črk (števk) za rimsko številko 

 
Vir: Lokar, 2000 

»Odštevalni zapis« je sicer prinesel manjšo poenostavitev pri zapisovanju števil, vendar pa je 
naredil seštevanje samih številk še bolj zapleteno. Seštevanje oziroma odštevanje rimskih 
številk tako zahteva, da se število najprej ponovno pretvori v »seštevalni zapis« (VIIII), po 
seštevanju dveh števil pa ponovna pretvorba v »odštevalni zapis«. Zaradi opisane težavnosti 
uporabe številskega sistema je bilo računanje neuporabno tudi z abakom, ki je temeljil na 
predhodni babilonski in grški osnovi. (http://www.storyofmathematics.com/roman.html) 

Slika 21: Primer seštevanja rimskih števil 

 
Vir: http://www.storyofmathematics.com/roman.html 

http://www.storyofmathematics.com/roman.html
http://www.storyofmathematics.com/roman.html
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Dejstvo je, da niti Rimljani niso vedno upoštevali svojih pravil v zvezi z zapisovanjem števil. 

Celo v Rimskem koloseju ali Vatikanskem muzeju je več števil zapisanih »napačno«. Kaže 

torej, da je bilo zapisovanje števil pogosto prepuščeno posamezniku. (Lokar, 2000) 

V srednjeveškem času so rimske številke pogosto zapisovali tudi z majhnimi črkami, vendar 

le i, x in v, ne pa tudi ostalih. Pogosto se v zapisih pojavlja tudi u, ki zamenjuje v, zadnji i pa 

pogosto zamenjuje j. Rimski številski sistem pozna tudi sistem za zapisovanje velikih števil. 

Če je število pomnoženo s 1000, je nad številom vidna vodoravna črta. Za zapisovanje še 

večjih števil je uporabljen pravokotnik, ki mu manjka spodnja stranica. V tem primeru je 

potrebno število pomnožiti s 100000. (Lokar, 2000) 

Slika 22: Velike rimske števke 

 

Vir: Lokar, 2000 

Čeprav je v Evropi že vsaj pol tisočletja v uporabi indijsko-arabski številski sistem, pa je 

uporaba rimskih številk še danes zelo pogosta. Tako z njimi označujemo tarok in pogosto jih 

vidimo na številčnicah ur. Tudi kralji in papeži so še vedno pogosto oštevilčeni z rimskimi 

števili (Ludvik XIV., Janez Pavel II., …). Tudi večina filmov ima leto nastanka označeno z 

njimi. (Lokar, 2000)  
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3 Indijsko-arabski številski sistem 
 

3.1 Razvoj in zgodne širjenje indijskega številskega sistema 

 

Indijske števke in številke lahko razvrstimo v več skupin. Najzgodnejši zapisi Indijskih števk 

so bili najdeni v zapisih poznanih kot baktrijski, indo-baktrijski in arjanski zapisi. Zapisi so bili 

najdeni v zgodovinski regiji Gandhari, ki danes spada k vzhodnemu Afganistanu in Indiji. 

Zapisi izvirajo iz obdobja od 400 pr. n. št. do leta 300 n. št. Zapis poteka od desne proti levi, 

zato se predvideva, da gre za semitski izvor. Prvi zapisi niso vsebovali zapisa številk, kot je 

bilo tudi običajno v tistem času. Imena številk so bila namreč navadno zapisana z besedami. 

V času Kralja Asoke v 3. stoletju pr. n. št. pa se številke pričnejo pojavljati v najdenih zapisih. 

Gre za primitivne oblike zapisov podobnih tistim, ki so bili najdeni na območju Egipta, Grčije, 

Rima in drugih delov sveta. Zapisi so bili najdeni v več delih Indije in so zapisani v različnih 

pisavah. Najbolj poznana sta Kharoṣṭhi in Brahmi zapis. Za Kharoṣṭhi zapis so bili najdeni 

simboli le za 4 števila, in sicer: 1, 2, 4 in 5. Vsa so bila zapisana v vertikalni obliki. Brahmi je 

zelo neprepoznaven in se od zapisa do zapisa pogosto razlikuje. A dejstvo je, da gre za 

zgodnji zapis indijskih števk in številk, iz katerega je bil razvit naš današnji številski sistem. 

(Smith, Karpinski, 1911)   

 

Slika 23: Kharoṣṭhi zapis 

 
Vir: Smith, Karpinski, 1911 

 

Slika 24: Brahmi zapis 

 
Vir: Smith, Karpinski, 1911 

 

V 1. stoletju pr.n.št. se že pojavijo bolj sofisticirane oblike zapisa, znane pod imenom Šaka 

zapis. Zapis števil še vedno poteka od desne proti levi. Glede na dokaze se da sklepati, da je 

bil številski sistem zasnovan na osnovah 4, 10 in 20. (Smith, Karpinski, 1911)  

 

Slika 25: Šaka zapis 

 
Vir: Smith, Karpinski, 1911 

 

Poleg omenjenih oblik zapisa se je na območju Indije razvilo še več podobnih oblik zapisa. 

Prav vsem od njih pa je skupno, da še niso poznala števila 0. Zaradi tega je s temi števkami 

nemogoče zapisati okrogla števila kot so 20, 30 in ostala števila, ki se množijo z 10, 100 in 

tako naprej. Zapis le-teh tako zahteva ločene simbole ali pa morajo biti zapisani z besedami. 
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Indijci so v začetku poznali le okrog 20 simbolov. Zaradi tega je bila oblika zapisa večjih 

številk zelo dolga. (Smith, Karpinski, 1911)  

 

Indijski računarji iz 5. stoletja in njihovi arabski nasledniki so zapisovali številke kar na tla, v 

rahlo zemljo ali pesek ali pa na »prašne tablice«. Na razsuto moko ali kak prašek, ki so ju 

nosili kar s seboj v vrečkah, so številke risali s prstom ali palčko. Pozneje so uporabljali 

pisala ali skrilaste tablice in kredo, kar je bilo bolj imenitno, pa manj udobno. Nazadnje je 

prišel papir. Pisanje števil in izdelava pripomočkov za računanje sta bili od nekdaj dve 

različni stvari. Indijskemu mestnemu zapisu števil se je posrečilo odpraviti ločnico med 

pisavo in računanjem. (Guedj,1998)  

 

Kot že rečeno indijski sistem zapisa do tega trenutka ni bil nič enostavnejši od ostalih 

zapisov števil. Da je indijski sistem dosegel »svetovno prepoznavnost«, je bilo potrebno 

vpeljati uporabo števila 0. Ne glede na to, da se število 0 smiselno uporablja že v zgodnejših 

oblikah zapisov, pa je splošno sprejeto dejstvo, da se število nič prične aktivno uporabljati 

šele okrog leta 500. (Smith, Karpinski, 1911) 

Kar se nam danes zdi samo po sebi razumljivo - zapisati račun, opraviti računsko operacijo s 

števili - se v zgodovini človeštva razkriva kot pozen in poseben pojav. Pisno računanje je 

šele okrog leta 500 omogočil indijski mestni zapis števil z ničlo: samo deset števk za 

neskončno mnogo števil. (Guedj, 1998)  

 

Leta 458 je bila objavljena kozmološka razprava z naslovom Lokavibhaga (Deli vesolja). V tej 

knjigi se zasledi mestni zapis števila štirinajst milijonov dvesto šestintrideset tisoč sedemsto 

trinajst. Število je zapisno samo z osmimi števkami, in sicer: 14236713. V besedilu so števke 

zapisane s črkami iz desne proti levi in sicer: tri ena sedem šest tri dve štiri ena. V tem 

besedilu se pojavi tudi beseda sunja - »praznina«, ki pomeni število 0. To je tudi najstarejši 

doslej znani dokaz o mestnem zapisu števil z ničlo. (Geudj, 1998)  

 

Šele 3 stoletja kasneje se je mestni zapis števil razširil na arabski svet. Leta 773 je prišel v 

Bagdad indijski ambasador in s seboj prinesel dragocen zaklad: mestni zapis števil in znanje 

računstva. Kalif al-Mansur in okrog njega zbrani arabski učenjaki so takoj prepoznali 

neprecenljivo vrednost tega daru. Prvo delo v arabščini, v katero je bilo vključeno novo 

znanje, je bila knjiga, ki jo je napisal Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (Seštevanje in 

odštevanje po indijski metodi). Knjiga je bila napisana v prvih desetletjih 9. stoletja in je 

doživela izjemno usodo. Preko nje je indijsko računstvo prodrlo na krščanski zahod. Knjiga je 

bila večkrat prevedena v latinščino. Od 9. stoletja naprej je njen sloves tolikšen, da se je v 

njej opisanih računskih operacij, na primer dvakrat pet je deset, prijelo ime algorismus, kar je 

popačena oblika avtorjevega imena (Al-Khwarizmi). Izraz je v slovenščini seveda še danes 

poznan pod besedo algoritem ali računski predpis. Tako pa je seveda tudi drugje po svetu. 

(Guedj,1998) 
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3.2 Širjenje indijsko-arabskega številskega sistema na zahod 

 

Grafična podoba indijskih števk se je skozi čas tako grafično kot tudi geografsko spreminjala. 

Širjenje indijskega zapisa števil je povezana tudi s širjenjem muslimanskega sveta. V 7. 

stoletju našega štetja se je islam razširil po krščanski Aziji, severni Afriki in velikem delu 

Španije. Arabski imperij je tako segal od Bagdada do Cordobe v današnji Španiji. Grafična 

uporaba števk, ki jih uporabljamo danes, ne izhaja iz arabskega Bližnjega vzhoda, ampak od 

zahodnih Arabcev, iz mavrske Španije. Imenujemo jih gobarske števke.  Pot, ki so jo prešle, 

je bila izjemno dolga. Od Indije preko arabskega Bližnjega vzhoda in severne Afrike do 

mavrske Španije. Pot je trajala več kot 800 let. V začetkih je izjemno pomemben prispevek k 

širitvi prispevala trgovina. Azija je bila namreč izjemno pomemben trgovskih partner zahodu. 

Azijski trgovci so bili tako med prvimi, ki so indijske števke uporabljali in jih tudi pričeli širiti po 

zahodu. (Smith, Karpinski, 1911)  

 

Počasi se je pozabilo, da mestni številski zapis izhaja iz Indije. Ljudje so se namreč 

spominjali le tistih, od katerih so ga sprejeli. Na takšen način so tako indijske števke postale 

arabske števke in ničla arabske iznajdba. Dejstvo, da so bili Arabci prvi uporabniki in 

zagovorniki indijskega računskega sistema in da so ga razširili, je zadostovalo, da jim je 

pripadlo častno mesto v dolgi zgodovini števil, pa čeprav je dejstvo, da niso širili svojih 

iznajdb, ampak indijske. (Guedj. 1998) 

 

Prvo danes poznano evropsko delo, ki vsebuje indijske števke, je nastalo v Španiji leta 976. 

Delo se imenuje Codex Vigilanus in ga je napisal Albeld Cloister. (Cajori, 1998) 

  

Za eno prvih pomembnejših oseb pri širitvi indijsko-arabskega številskega sistema na zahod 

velja papež Silvester II (Gerbert d'Aurillac). Gerbert je veljal za enega največjih 

znanstvenikov tistega časa (druga polovica 10. stoletja). Njegova raziskovanja so bila 

navdahnjena z znanji iz izobraževalne ustanove v Cordobi, ki je bila takrat del islamske 

Španije. Gerbert je pridobil veliko znanja o indijskih števkah in številih, ki ga je uporabil zato, 

da je preuredil abak- takrat uporabljano sredstvo za računanja. Po znanih dokazih Gerbert še 

ni neposredno uporabljal števila 0, vendar je izdelal abak, razdeljen na 27 delov s številkami 

od 1 do 9 (število 0 je predstavljala prazna vrstica). Po pričevanjih je Gerbert s pomočjo 

izdelanega abaka opravljal izredno hitra računanja, ki so bila za ljudi v tistem času izjemno 

težavna. Takrat je bil namreč v uporabi le rimski sitem računanja, ki je bil izjemno težek in 

nerazumljiv. Zaradi Gerbertovega izuma se je uporaba abaka v 11. stoletju ponovno razširila. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_II ) 

 

Po Gerbertovi smrti se je nekaj evropskih študentov sicer seznanilo z novimi števkami, 

večinoma preko spoznavanja arabskega sveta. Naslednji dve stoletji po Gerbertovi smrti (cca 

1000 - 1200) veljata za temno obdobje, saj v njem ni bilo nobenega tako pomembnega in 

prodornega predstavnika, kot je bil Gerbert. (Smith, Karpinski, 1911)  

 

Ne glede na to, da so križarske vojne, ki so potekale od 11. do 13. stoletja v veliki meri 

pomenile temno obdobje matematike, pa je potrebno dodati, da so kljub temu tudi križarske 

vojne pripomogle k prepoznavnosti in uveljavitvi indijskih števk. Križarske vojne so namreč 

močno vplivale na razvoj trgovine in mest v Evropi. Trgovska premoč v vzhodnem 

Sredozemskem morju je iz rok Bizantincev in Arabcev prešla v roke zahodnoevropskih 

trgovskih mest. Povečani priliv dragocenih orientalskih proizvodov je oživljal zamenjavo tudi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_II
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znotraj Evrope. V Evropo se je na ta način preneslo veliko znanj in veščin iz vzhodnega 

sveta. Na ta način so v Evropsko poslovno življenje prišle tudi indijske števke, ki so močno 

olajšale štetje. (Grobelnik, Koropec, Krasovski, Terseglav, 1964)   

 

V visokem srednjem veku so na krščanskem Zahodu tako računali z abaki - pripomočki v 

obliki plošč z žlebički; števke so predstavljali z žetoni. V Carmen de Algorismo, latinski pesmi 

iz časa okrog leta 1200, je bila ničla prvič na zahodu upoštevana kot število.  Abakist Raoul 

de Laon si je domislil in v prazne žlebičke vtaknil poseben znak, ki ga je imenoval sipos. 

Zaradi tega znaka, ki je bil pozneje zamenjan z znakom 0, so postali žlebički abaka 

nepomembni in od 12. stoletja dalje so abake popolnoma zamenjale prašne tablice. Zaradi 

vse večje uporabe je prišlo do ostrih bojev med abakisti, ki so se sklicevali na Pitagoro,  in 

algoristi, ki so uporabljali in tudi obvladovali nov sistem, prinesen iz arabskega sveta. V tem 

spopadu med zagovorniki starega in modernega so prvi dostikrat veljali za stražarje 

skrivnosti računarske umetnosti in branilce cehovskih pravic poklicnih računarjev, ki so imeli 

skupne interese s cerkvijo. Uporaba indijsko-arabske metode je neizpodbitno pomenila 

demokratizacijo računstva. Preprostost računanja po indijski metodi brez kakršnihkoli 

skrivnosti je namreč ponujala možnost splošne uporabe. Računstvo se je tako začelo izvijati 

iz ozkih strokovnih krogov. (Guedj, 1998) 

 

Po turških vpadih je bil dostop do Indije, Kitajske, Japonske preko bližnjega vzhoda za razviti 

Evropski svet ponovno onemogočen. Zaradi tega so iskali pot do teh dežel okoli Afrike in 

proti zahodu (Krištof Kolumb, Bartholomeo Diaz, Vasco da Gama,...). Ljudje so bili prisiljeni 

študirati geografijo, kar je zahtevalo tudi veliko računanja. Indijske števke so veliko pomagale 

pri tem.    

 

Ena najpomembnejših osebnosti pri uveljavljanju indijskih števk in indijsko-arabskega 

številskega sistema je bil italijanski matematik Leonardo Fibonacci. Najpomembnejši 

matematični genij srednjega veka je bil rojen okoli leta 1170 v italijanskem mesu Pisa. 

Fibonacci je bil sin mestnega pisarja in bogatega trgovca Guglielma Fibonaccija. Kot trgovec 

je potoval po Italiji. Istočasno se je trudil, da se je naučil toliko matematike, ki bi mu kot 

trgovcu in pisarju lahko koristila. Kasneje so njegovega očeta izbrali za zastopnika trgovcev 

iz Pise v severnoafriškem pristanišču Bugia (sedaj Bejaja, Alžirija). Z dvajsetimi leti je tako 

Fibonacci okoli leta 1190 odpotoval v Alžirijo in nato potoval po celotni Severni Afriki, kjer ga 

je poučeval neki arabski učenjak. Na poti se je veliko naučil, predvsem na področju številskih 

sistemov, ki so se uporabljali v teh deželah. Tako je študiral indijske števke, arabske 

računske metode in različne številske sisteme. Sistemi so bili bolj enostavni za uporabo od 

tedaj poznanih in uporabljanih rimskih števil. (http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-

sites/R.Knott/Fibonacci/fibBio.html) 

 

Fibonacci je okoli leta 1200 končal svoja potovanja in se vrnil v domačo Piso in pričel pisati 

strokovne knjige. Njegove knjige so tako imele izjemno pomembno vlogo pri razvoju 

matematike v srednjem veku. Fibonacci je živel v času, ko tisk še ni bil poznan, zatorej so 

bile tudi njegove knjige pisane na roko. Edini način, da se je tako pridobila kopija posamezne 

knjige je tako bil, da se je ročno prepisala. Njegova najbolj poznana dela  so Liber abacci 

(1202), Practica geometriae (1220), Flos (1225) in Liber quadratorum. Njegovo 

najpomembnejše delo je Liber abacci (1202), kar v slovenskem prevodu pomeni Računska 

knjiga. Knjigo Liber abacci je leta 1228 napisal še v razširjeni izdaji. V knjigi so števila 

razložena in uporabljana za potrebe običajnih trgovcev. Zaradi te percepcije knjiga ni bila 

http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibBio.html
http://www.maths.surrey.ac.uk/hosted-sites/R.Knott/Fibonacci/fibBio.html
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pretirano popularna, saj je bila preveč napredna za običajni trgovski razred in preveč nova in 

drugačna za konservativne univerzitetne kroge. 

(http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html) 

 

Liber abacci temelji na aritmetiki in algebri, ki jo je Fibonacci spoznal preko svojih potovanj. 

Knjiga predstavlja indijsko-arabski desetiški številski sistem in uporabo le-tega. V njej tako 

predstavi, da indijska števila vsebujejo znake 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in poseben znak 0. 

Predstavi, da je možno s temi števili zapisati vsa števila. Fibonacci je bil tako prvi v Evropi, ki 

je celovito predstavil in uporabil indijske števke in števila. Nič se prvič pojavi kot število. Za 0 

Fibonacci uporablja besedo zephirum iz katere so v naslednjih obdobjih nastale besede 

zeuero, zeron in zero.    

 
Slika 26: Knjiga Liber abacci 

 
Vir: http://www.twistedlifestyle.com/fibonaccis-liber-abaci-auctioned/ 

 

Ne glede na to, da je knjiga Liber abacci večinoma posvečena algoritmom, pa je v njej 

obravnavanih še več drugih matematičnih problemov. Gre predvsem za probleme, povezane 

s trgovci, in sicer: cena dobrin, izračun dobička, izračun menjalnih tečajev, idr. Liber abacci 

se ukvarja tudi s popolnimi števili in več drugimi matematičnimi problemi. Eden izmed teh 

problemov je tudi Fibonaccijevo zaporedje, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. 

(http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html)  

 

Eno najzanimivejših zaporedij naravnih števil v matematiki je zaporedje Fibonaccijevih števil, 
ki ga je francoski matematik Edouard Lucas tudi poimenoval Fibonaccijevo zaporedje. 
Fibonacci je do njega prišel tako, da je obravnaval namišljen problem o večanju števila 
zajcev, če smo v ograjeni prostor dali en par. Problem se je glasil:   
 
Nekdo da par kuncev v ograjen prostor. Narava teh kuncev je taka, da vsak par na mesec 
skoti nov par kuncev, ki je ploden od konca drugega meseca svojega življenja naprej. Koliko 
parov kuncev bo tam živelo po enem letu, če noben ne pogine.  
 
Torej konec vsakega meseca dobijo vsi pari zajcev mladiče, razen tistih, ki so se skotili  
prejšnji mesec. Posledično sledi, da je na začetku vsakega meseca toliko parov zajcev, 
kolikor jih je na začetku prejšnjih dveh mesecev skupaj. (povzeto po Bentley, 2010) 
 
  

http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html
http://www.twistedlifestyle.com/fibonaccis-liber-abaci-auctioned/
http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html


Diplomsko delo: Kako so indijske števke osvojile svet? 

22 
 

Slika 27: Fibonaccijevo zaporedje 

         Število parov kuncev 

 
Vir: http://www.landlearn.net.au/newsletter/2008term3/page3.htm 

 
 
Kot je razvidno iz slike, je na začetku prvega meseca 1 par kuncev, prav tako v 2. mesecu, le 

da je ta par sedaj odrasel. V tretjem mesecu imamo 2 para kuncev, v četrtem 3, v petem 5 

itd. Na podlagi tega tako dobimo naslednje zaporedje: (povzeto po Bentley, 2010) 

 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,… 

 
Kot je razvidno je v zaporedju vsak naslednji člen seštevek prejšnjih dveh. Če se torej n-ti 
člen zaporedja označimo s  𝐹𝑛, dobimo naslednjo enačbo za izračun naslednjega člena 
zaporedja: (povzeto po Bentley, 2010) 
 

 
𝐹𝑛 =  𝐹𝑛−1 + 𝐹𝑛−1 

 

Posamezni 𝑛-ti člen se sicer da izračunati z vztrajnim seštevanjem, vendar je dejstvo, da je 

za večje člene potrebna splošna enačba. Le to je vpeljal šele francoski matematik Jacques 

Philippe Marie Binet (1786 - 1856) in jo danes tudi poznamo pod njegovim imenom: Binetova 

formula. Same izpeljave na tem mestu ne bomo predstavljali, bomo pa predstavili samo 

končno obliko, ki glasi: (http://sl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Philippe_Marie_Binet)  

 

𝑢𝑛 =
(1 + √5)𝑛 − (1 − √5)𝑛

2𝑛√5
 

 
 
Fibonacci je v svoji drugi pomembni knjigi Practica geometriae govori o več geometrijskih 

problemih, ki so predstavljeni na 8. poglavjih. V knjigi so izpeljani izreki iz Evklidovih knjig 

Elementi in O delitvah. Poleg dokazanih izrekov knjiga vsebuje tudi poglavje za geodete, 

recimo o tem, kako izračunati višino visokih stavb z uporabo podobnih trikotnikov. 

(http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html) 

 

 

 

 

http://www.landlearn.net.au/newsletter/2008term3/page3.htm
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Philippe_Marie_Binet
http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html
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Ko je rimski cesar Frederick II. izvedel za Fibonaccijeva dela, je preko svojega odposlanca 

le-tega prosil, da preuči nekatere probleme. V knjigi Flos je tako Fibonacci rešil nekatere 

izmed teh problemov. Tako je recimo ocenil rešitev enačbe 10𝑥 + 2𝑥2 + 𝑥3 = 20 na 9 

decimalnih mest natančno.  

(http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html) 

 
Leta 1240 je Republika Pisa Fibonacciju podelila plačo v zahvalo z zasluge, ki jih je dal 
mestu na področju matematike.  
 

V tistem času je sicer matematika imela zalo obroben pomen. Kot primer podajmo statut 

znane pariške univerze Sorbonne, kjer je matematika omenjena zgolj kot priložnostni 

predmet. Napačno bi bilo mišljenje, da je zahodni svet takoj sprejel »nova« števila, ki so bila 

popolnoma superiorna v primerjavi s tem, kar je do takrat bilo v uporabi v zahodni Evropi. 

Antagonisti pomembnih univerz tistega časa niti niso bili naklonjeni takšnim izboljšavam. 

Kakršnokoli drugačno širjenje znanj v tistem času praktično ni bilo mogoče, saj se je 

potrebno zavedati, da je to obdobje, ki se je odvijalo več kot 250 let pred iznajdbo tiska. 

Papeži, kralji in celo cerkev so v tistem času posedovali manj knjig, kot jih danes poseduje 

povprečen prebivalec. Ključni faktor pri širitvi Fibonaccijevih znanj so bili tako tuji študentje 

italijanskih univerz. Študentje se namreč niso sprijaznili s pogledi univerze in so pričeli sami 

podrobneje raziskovati Fibonaccijeva dela. Pridobljeno znanje se je hitro širilo, o čemer priča 

več del iz tistega časa, in to ne glede na to, da je bilo bankam v Firencah te številke 

prepovedano uporabljati do leta 1299 in da je statut univerze v Padovi zahteval zapisovanje 

v rimskih številkah in prepovedoval zapis z indijskimi števili. Preboj indijsko-arabskega 

številskega sistema se je tako pričel od leta 1275 naprej. Čeprav ne želimo zmanjševati 

Fibonaccijevega prispevka pri uveljavljanju indijskega zapisa števil, pa moramo povedati, da 

sta v tistem času večji prispevek k prepoznavnosti in širjenju indijskih števk in števil dali deli 

Alexandra de Villa Dei (okrog lega 1240) in Sacrobosca (okrog leta 1250). Deli sta imeli 

mnogo širšo uporabo kot Liber abacci in sta tako nedvoumno tudi več prispevali k širjenju 

indijsko-arabskega številskega sistema med ljudmi. (Smith, Karpinski, 1911)    

 

Delo Carmen de Algorismo Alexandra de Villa Dei je napisano v verzih, kar je bilo povsem 

običajno v tistem času. Dokaz, da je bilo delo uporabljano v širokem obsegu, priča veliko 

število teh knjig po evropskih knjižnicah. Tudi Sacroboscovo delo Algorismus je poželo veliko 

popularnost kot učbenik za univerzitetni pouk. Delo je bilo tudi sicer verjetno napisano prav s 

tem namenom, saj je bilo najdeno v mnogo univerzitetnih knjižnicah. Delo podaja izjemno 

zanimiv pogled na način poučevanja matematika na univerzah v obdobju od 13. do 16. 

stoletja. Delo je bilo širjeno in kopirano predvsem s strani študentov. Sacroboscovo delo je 

pomembno tudi zaradi domneve, da je prav to delo in njegova široka uporaba povzročilo, da 

se je indijskih števk oprijel naziv arabske števke. V delu je namreč na dveh mestih omenjen 

tudi izumitelj sistema. V uvodu je zapisano, da je predstavljena verzija računanja 

poimenovana po filozofu Algusu, po čemer ima tudi ime algoritem. V poglavju o številih pa je 

zapisano, da so predstavljeni številski sistem izumili Arabci. Kljub temu, da so nekateri 

podrobnejši preučevalci tega dela v tistem času že vedeli, da je številke in tudi številski 

sistem indijskega izvora (recimo Petrus de Dacia), pa je večino bralcev nedvoumno vzela 

vse zapisano kot dejstvo. In tako so Arabci postali zaslužni za iznajdbo indijskega 

številskega sistema. (Smith, Karpinski, 1911)      

 

http://www2.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/F.html
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Števke so svojo vizualno podobo dobile tako, da je bila vsaka sestavljena iz toliko kotov, 

kolikšno število je predstavljala. Takšne števke so zelo podobne tistim, na kalkulatorjih, ki so 

sestavljene iz ravnih črt. (Povzeto po: Guedj, 1998) 

 

Slika 28: Indijske števke in povezava s številom kotov 

 
Vir: https://plus.google.com/102786751626732213960/posts/brnutoVVp6D 

 

Prvi zapisi o uporabi indijskega zapisa števil v francoščini so najdeni v rokopisu iz leta 1275. 

Zapis je delo neznanega avtorja in skoraj v celoti govori o geometriji, malo pa tudi o 

aritmetiki. V zapisu so uporabljene indijske števke, dodan pa je tudi kratek opis uporabe le 

teh. Iz zapisa je sicer razvidno, da avtor ni najbolje razumel njihove uporabe . Ko je sistem 

enkrat postal znan v Franciji (tudi tako površno) je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo postal 

znan tudi v Angliji. (Smith, Karpinski, 1911) 

 

Tudi v germanskem svetu je bila uporaba indijskih števk pred 16. stoletjem prej izjema kot 

pravilo. Kot dokaz podajamo, da so v koledarjih za obdobje 1457-1496 še vedno uporabljane 

rimske števke. Šele Köbelsov koledar iz leta 1518 uporablja indijske števke. V registru 

katoliške šole v Dresdnu je zapisano, da so bila rimske števke v uporabi do leta 1539. 

(Smith, Karpinski, 1911) 

 

Kljub temu, da je bil indijsko-arabski številski sistem že poznan, pa je bilo potrebno »iznajti« 

še nekaj pomembnih podrobnosti za njegovo splošno uporabnost. Na tem mestu je potrebno 

omeniti najpomembnejšega matematika in astronoma 15. stoletja - Regiomontana. 

Regiomontan je v številski sistem vpeljal piko (∙) kot simbol za množenje. Tudi sicer je 

Regiomontan pomembno vplival k razvoju matematike in trigonometrije, saj je recimo 

predstavil sinusni izrek in sferni trikotnik. (Ball, 1960)    

 

Prva uporaba današnjih znakov za plus in minus (+,-) je bila najdena v nemških rokopisih o 

algebri iz leta 1481. Zapisi so bili najdeni v Dresdenski knjižnici. Rokopis je pregledal in 

preučil nemški matematik Johannes Widman in na podlagi ugotovitev je sam leta 1489 v 

Leipzigu objavil prvo tiskano knjigo (Mercantile Arithmetic), v kateri se pojavita simbola + in -. 

Dejstvo, da Widman uporablja simbole, kot da so le ti splošno znani, kaže na možnost, da so 

bili oblikovani na podlagi praks trgovcev. S pričetkom tiska se je pričel tudi nezadržni vzpon 

indijskih števk. S širitvijo knjig se je spoznavanje z indijsko-arabskim številskim sistemom in 

uporaba le-tega namreč bliskovito razširila. 

(https://blogs.stsci.edu/livio/2013/03/12/where-and-when-did-the-symbols-

%E2%80%9C%E2%80%9D-and-%E2%80%9C%E2%80%93%E2%80%9D-originate/) 

 
 

https://plus.google.com/102786751626732213960/posts/brnutoVVp6D
https://blogs.stsci.edu/livio/2013/03/12/where-and-when-did-the-symbols-%E2%80%9C%E2%80%9D-and-%E2%80%9C%E2%80%93%E2%80%9D-originate/
https://blogs.stsci.edu/livio/2013/03/12/where-and-when-did-the-symbols-%E2%80%9C%E2%80%9D-and-%E2%80%9C%E2%80%93%E2%80%9D-originate/
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Slika 29: Prvi Widmanov tisk znakov + in -   

 

Vir: https://blogs.stsci.edu/livio/2013/03/12/where-and-when-did-the-symbols-

%E2%80%9C%E2%80%9D-and-%E2%80%9C%E2%80%93%E2%80%9D-originate/ 

Italijanski matematik Luca Pacioli je tako v svojem delu Summa de arithmetica, geometria, 

proportioni el proportzmlita (1494), kot prvi uporabil besedi »plus« in »minus« in sta 

označena z znakoma  in . (Cajori, 1998)  

 

Nemški matematik Christoph Rudolff je leta 1525 objavil svoje delo z naslovom Die Coss. 

Delo je zasnovano na delih Paciolija, v njem pa Rudolff prvi predstavi danes znani znak 

kvadratni koren - √. (Ball, 1960) 

 

Zasluge za prvo vzpostavitev splošnega razumevanja in uporabe desetiškega indijsko-

arabskega številskega sistema se pripisujejo nemškemu matematiku iz obdobja renesanse-

Adamu Riesu. Le-ta je leta 1522 napisal delo Rechnung auff der linihen und federn 

(računanje v vrstah), ki je bila namenjena za vajence podjetnikov in obrtnikov. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu%E2%80%93Arabic_numeral_system) 

 

V knjigi je Ries kot osnovo za računanje uporabili indijsko-arabski številski sistem. Knjiga je 

bila tako uspešna, da je bila samo v Riesovem času ponatisnjena 42-krat. Po njegovi smrti 

pa je bilo še ogromno dodatnih ponatisov, ki so nastajali vse do sredine 17. stoletja. Knjiga je 

bila napisana v nemščini in ne v latinščini, ki je bila takrat večinoma v uporabi. Knjiga je 

ogromno pripomogla k razumevanju matematike pri običajnih ljudeh. Adam Ries je tako 

naredil ogromen prispevek k univerzitetnemu izobraževanju aritmetike. Z uporabo njegove 

knjige se je računanja priučilo več ljudi, kot je bilo le tega veščo kadarkoli v preteklosti. Knjiga 

je ogromno pripomogla tudi k oblikovanju nemškega jezika. (http://mathematics-in-

europe.eu/home/76-enjoy-maths/strick/670-adam-ries-ca-1492-march-30-1559-by-heinz-

klaus-strick-germany)  

 

Valižanski matematik in zdravnik Robert Recorde leta 1557 v svojem delu Whetstone of 

Witte kot prvi uporabi znak = za enakost. (Ball, 1960)  

 

https://blogs.stsci.edu/livio/2013/03/12/where-and-when-did-the-symbols-%E2%80%9C%E2%80%9D-and-%E2%80%9C%E2%80%93%E2%80%9D-originate/
https://blogs.stsci.edu/livio/2013/03/12/where-and-when-did-the-symbols-%E2%80%9C%E2%80%9D-and-%E2%80%9C%E2%80%93%E2%80%9D-originate/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu%E2%80%93Arabic_numeral_system
http://mathematics-in-europe.eu/home/76-enjoy-maths/strick/670-adam-ries-ca-1492-march-30-1559-by-heinz-klaus-strick-germany
http://mathematics-in-europe.eu/home/76-enjoy-maths/strick/670-adam-ries-ca-1492-march-30-1559-by-heinz-klaus-strick-germany
http://mathematics-in-europe.eu/home/76-enjoy-maths/strick/670-adam-ries-ca-1492-march-30-1559-by-heinz-klaus-strick-germany


Diplomsko delo: Kako so indijske števke osvojile svet? 

26 
 

Tudi po tem je bilo še veliko pomembnih znanstvenikov in učenjakov, ki so mnogo pripomogli 

k razvoju in prepoznavnosti indijsko-arabskega številskega sistema. Žal pa prispevkov vseh 

zaradi omejitve obsega ne moremo preučevati. Ne nazadnje so indijske števke po 

obravnavanem obdobju že »osvojile svet«.   

 

Iznajdba sedanjega zapisovanja števil je pomenila zadnjo stopnjo v zgodovini številskih 

zapisov: po tem dosežku na tem področju ni bilo mogoče doseči ničesar več. Izjemne 

prednosti so mestnemu zapisu števil zagotovile široko in trajno uporabo. Danes indijsko-

arabski mestni zapis skupaj z decimalnim merskim sistemom uporabljajo skoraj vsa ljudstva 

sveta. (Guedj, 1998) 

 

Vprašanje, ki si ga dandanes marsikdo postavlja je:  

 Zakaj nova število niso pritegnila takojšne pozornosti? 

 Zakaj je bilo potrebno čakati do 16. stoletja, da je indijski številski sistem prišel v 

splošno rabo v šolah in trgovini? 

 

Kot odgovor na vprašanji lahko rečeno, da šole pri svojem izobraževanju vedno gledajo na 

potrebe trgovine. Zahteve trgovine do leta 1500 praktično niso zahtevale kakršnihkoli novosti 

in sicer iz naslednjih razlogov: (Smith, Karpinski, 1911) 

 Poceni papir v tistem času še ni bil poznan. Izdelava papirja v Evropi ni bila poznana 

vse do 12. stoletja, poceni papir pa se je začel izdelovati šele v 19. stoletju. Tudi 

svinčniki, kot jih poznamo danes ,so v uporabi šele od 16. stoletja.  

 Moderni načini računskih operacij, predvsem množenja in deljenja, takrat še niso bili 

poznani. Stari način je zahteval brisanje števil po »uporabi«. Stari sistem je omogočal 

enostavne operacije s števkami, saj jih je bilo mogoče odstraniti. Novi številski sistem 

tega ni dovoljeval.  

 

Zaradi tega je bil novi številski sistem zelo počasi in težko sprejet v trgovini, prav tako pa ga 

niso bili veseli niti učitelji.  

 

V večini številskih sistemov število ni bilo odvisno od mesta zapisa števk v njem. Če 

praktično ponazorimo: rimska števka I pomeni število 1, enako velja za vsako ostalo števko 

(M je v vsakem primeru 1000, C sto,…). Ker je rimski številski sistem aditivno-subtraktivni 

številski sistem zapis MM, pomeni 2000, MCC 1.200 itd. Indijsko-arabski številski sistem z 

mestnimi vrednostmi je to pomanjkljivost odpravil. Zapisovanje števil se je poenostavilo, a je 

postalo abstraktnejše. (Guedj. 1998)  

 

Bistvo indijskega številskega sistema je v tem, da enaka števka v zapisu predstavlja različno 

število, ki je odvisno od tega, na katerem mestu števka stoji. Pri številu 45.964 tako prva 

štirica predstavlja 40.000, štirica na zadnjem mestu število 4. Mesto v zapisu števila tako 

šteje samo po sebi in ima določeno ime. (Guedj, 1998) 

 

Mehanske priprave niso bile več potrebne; zdaj so računali neposredno z imeni številk. 

Konec računal, abakov in »prašnih tablic«. Pero in list papirusa, pergamenta ali papirja sta 

poslej zadostovala tudi za najbolj zapletene račune. (Guedj, 1998) 
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4 Osnove številskih sistemov in algoritmi za osnovne računske 

operacije4 5 6 

 

Dandanes se osnovne računske operacije z uporabo desetiškega številskega sistema zdijo 

povsem preproste in razumljive. Vendarle pa se je potrebno zavedati, da je le- to prinesel 

predvsem dolgotrajen razvoj matematike, česar se marsikdo ne zaveda. Za primer poskusite 

sami zmnožiti ali pa vsaj sešteti rimska števila, ki so bila denimo v uporabi še v 15. stoletju. 

Števila CCLX, MMDCCL, XXXVI so nam še nekako razumljiva za pretvorbo v indijska  

števila, za kaj več pa je verjetno marsikomu potrebna že poglobljena analiza. Računanje je 

torej tesno povezano s številskim sistemom in njegovo osnovo. Kot smo vam predstavili, je 

torej jasno, da so lahko že najosnovnejše računske operacije precej zapletene, če je 

predstavitev števil preveč zapletena. 

 
 

4.1 Pretvarjanje iz desetiškega v ostale številske sisteme 

 

Na začetku poglejmo, kako zapisujemo števila v desetiškem številskem sistemu. Na primer 

število 12345.6 tako razčlenjeno napišemo na naslednji način: 

 

1∙104+ 2∙103 + 3∙102 +4∙101 + 5∙100 + 6∙10-1 

 

Na splošno ima zapis realnega števila v desetiškem sistemu naslednjo obliko: 

 

…d4d3 d2 d1 d0. d-1 d-2,… 

 

Di je števka iz množice {0, 1, . . . , 9}. Vrednost posameznega mesta v zapisu določajo 

potence števila 10. Velikost potenc iz desne proti levi narašča. Pika v zapisu pa nam pove, 

kje se začnejo mesta, ki jim pripadajo potence z negativnimi eksponenti.  

 

Zgornji zapis tako predstavlja število: 

 

· · · + d4∙104 + d3 · 103 + d2 · 102 + d1 · 101 + d0 · 100 + d−1 · 10−1 + d−2 · 10−2 + · · · 

 

Če število 10 nadomestimo s katerimkoli poljubnim naravnim številom b >1 dobimo številski 

sistem z osnovo b. Za primer vzemimo, da je 𝑏 = 2. Množica števk, ki jih lahko uporabimo, je 

sestavljena iz {0,1}. Govorimo torej o dvojiškem številskem sistemu. Pri vsaki naslednji 

osnovi se število števk poveča za 1 števko. V trojiškem sistemu {0,1,2}, v štiriškem 

{0,1,2,3},… 

 
Pa poglejmo konkretni primer pretvorbe v dvojiški številski sistem. V dvojiškem številskem 

sistemu ne govorimo o enicah, deseticah, stoticah, tisočicah itd, ampak o enicah, dvojicah, 

štiricah, osmicah,… Vsak naslednji člen zaporedja je torej 2-kratnik prejšnjega člena in ne 

                                                           
4
 Povzeto po http://www.fmf.uni-lj.si/~bracic/papers/StevilskiSistemiPresek.pdf 

 
5
 Povzeto po http://www.eecs.wsu.edu/~ee314/handouts/numsys.pdf 

 

6 Povzeto po http://www.robotroom.com/NumberSystems.html 
 

http://www.fmf.uni-lj.si/~bracic/papers/StevilskiSistemiPresek.pdf
http://www.eecs.wsu.edu/~ee314/handouts/numsys.pdf
http://www.robotroom.com/NumberSystems.html
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10-kratnik, kot to velja za desetiški številski sistem. Velja torej, da je 2a1=1a2. V dvojiškem 

številskem sistemu pričnemo šteti enako kot pri desetiškem, torej 0,1, nakar pa smo porabili 

že vse razpoložljive števke. Sledijo torej števil sestavljena iz več števk, torej 10[2] (1∙20+0∙20), 

11[2] (1∙20+1∙20). S tem so porabljene že vsa dvomestna števila, ki so razpoložljiva v 

dvojiškem številskem sistemu. Po pravilu 2a2 = 1a3 torej sledijo števila 100[2] (4[10]), 101[2] 

(5[10]), 110[2] (6[10]), 111[2] (7[10]), nato pa še 4 mestna števila 1000[2] (8[10]), 1001[2] (9[10]), 

1010[2] (10[10]),…  

 

Poglejmo še primer številskega sistem z osnovo večjo od 10. Za primer vzemimo številski 

sistem z osnovo 15, ki torej vsebuje 15 števk: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E. Pri tem sistemu 

govorimo v skladu z njegovo osnovo o enicah, 15-icah, 225-icah (152),…Kot pri desetiškem 

in dvojiškem številskem sistemu velja splošni pretvornik in sicer 15a1=1a2. V petnajstiškem 

številskem sistemu prav tako pričnemo šteti z 0 in nadaljujemo z 1,2,3,4,5,6,7,8,9. V 

desetiškem številskem sistemu bi bilo naslednje število 10, se pravi 1 desetica in nič enic. 

Ker pa gre za številski sistem z osnovo 15 se števke pri 9 še ne končajo. Zaradi lažjega 

razumevanja so pri sistemih z osnovo večjo od 10 za števke večje od devet uporabljene črke 

abecede. Črka A torej predstavlja števko 10, črka B-11, C-12, D-13, E - 14. Predstavljene 

števke tako predstavljajo naslednja števila 0[15]=0∙150, 1[15]=1∙150, 2[15]=2∙150, 3[15]=3∙150, 

4[15]=4∙150, 5[15]=5∙150, 6[15]=6∙150, 7[15]=7∙150, 8[15]=8∙150, 9[15]=9∙150, A[15]=A∙150, B[15]=B∙150, 

C[15]=C∙150, D[15]=D∙150, E[15]=E∙15. V skladu z zgoraj predstavljenim pravilom 15a1=1a2, torej 

za števko E sledi prvo sestavljeno število, in sicer 10, ki predstavlja 1∙151+0∙150. Štetje se 

tako kot v drugih številskih sistemih nadaljuje z 11[15],12[15],13[15],…19[15],1A[15], 1B[15],… 1E[15], 

20[15],21[15],…do EE[15], ko po pravilu  15a1=1a2 sledi 100[15], 101[15] itd. 

 

Za manjša števila je pretvarjanje iz enega v drugi številski sistem pravzaprav mogoče »na 

pamet«. Za večja števila, pa je potrebno uporabiti sistem za pretvarjanje. V literaturi so 

podrobneje omenjeni trije načini pretvorbe, ki jih bomo opisali v nadaljevanju.  
 

Način 1:  

Opisani številski sistem je najpogosteje v uporabi in je verjetno tudi najlažji od vseh opisanih 

načinov. Uporaben je ne glede na osnovni in »pretvorni« številski sistem. Osnova načina je 

deljenje. Za obvladovanje tega načina je potrebno obvladanje deljenja v osnovnem 

številskem sistemu. Za primer bomo uporabili število 4321[10], ki jo bomo pretvorili v dvojiški 

številski sistem.  

4321:2 = 2160, ostane 1 

2160:2 = 1080, ostane 0 

1080:2 = 540, ostane 0 

540:2 = 270, ostane 0 

270:2 = 135, ostane 0 

135:2 = 67, ostane 1 

67:2 = 33, ostane 1 

33: 2 = 16, ostane 1 

16:2 = 8, ostane 0 

8:2 = 4, ostane 0 

4:2 = 2, ostane 0 

2:2 =1, ostane 0 

1:2 = 0, ostane 1 
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Rezultat le preberemo od spodaj navzgor in dobimo 100011100001[2], kar je enako 4321[10]. 

Kot vidite, način 1 ne predstavlja velike težavnosti, vsaj ne v primeru, da je osnova desetiški 

številski sistem.  

 

Način 2:  

 

Ta način je praktično identičen načinu 1, le da je pri tem načinu sistem obrnjen in 

pretvarjamo s pomočjo množenja.  

 

Uporabimo enak primer, kot pri načinu 1. 

  

4321 = 2160∙2 + 1 

2160 = 1080∙2 + 0 

1080 = 540∙2 + 0 

540 = 270∙2 + 0 

270 = 135∙2 + 0 

135 = 67∙2 + 1 

67 = 33∙2 + 1 

33 = 16∙2 + 1 

16 = 8∙2 + 0 

8 = 4∙2 + 0 

4 = 2∙2 + 0 

2 =1∙2 + 0 

1 = 0∙2 + 1 

 

Tudi tukaj števke le preberemo od spodaj navzgor in dobimo 1000011100001[2], kar je 

seveda enako 4321[10]. 

 

Način 3:  

 

Tudi tukaj vzemimo število 4321[10] (številski sistem z osnovo 10). Zapis se torej glasi 

4∙103+3∙102+2∙101+1∙100
[10]. Če želimo števila pretvoriti v drugačen številski sistem (recimo 

dvojiški) je potrebno prvo v dvojiški sistem pretvoriti vsako posamezno števko. Na podlagi 

tega sledi:   

 

4∙103+3∙102+2∙101+1∙100
[10] = 100∙101011 + 11∙ 101010 + 10∙10101 + 1∙10100

[2] 

 

Ko števila v številskem sistemu med sabo pomnožimo, dobimo: 

 

111110100000+100101100+10100+1=1000011100001[2] 

 

Množenje v dvojiškem sistemu poteka enako kot v desetiškem sistemu, medtem ko je pri 

seštevanju maksimalno možno število 1. Če je seštevek večji, se le ta prepiše v naslednjo 

vrstico, ki predstavlja za eno potenco višji števko v dvojiškem sistemu. Če zgornji izračun 

pretvorimo nazaj v desetiški številski sistem tako dobimo: 

 

1000011100001[2] = 1∙20 + 0∙21 + 0∙22 +0∙20 +0∙24 +1∙25 +1∙26 +1∙27 +0∙28 +0∙29 +0∙210 +0∙211 

+1∙212 =4321[10] 



Diplomsko delo: Kako so indijske števke osvojile svet? 

30 
 

Predstavljeni način je sorazmerno zapleten in zahteva precej več truda kot prva dva načina.  

 

Pretvarjanje med številskimi sistemi ima svoje zakonitosti, ki jih je treba poznati. A tudi na 

podlagi predstavljenega je jasno, da pretvarjanje ni ne vem kako zapleten.  Pomembnejše 

vprašanje, ki se po tem poraja, je uporabnost drugih številskih sistemov (razen dvojiškega). 

Je pa pomembno, da zakonitosti desetiškega številskega sistema veljajo tudi v vseh ostalih 

številskih sistemih. Zakonitosti se torej ohranjajo, o čemer bomo nekaj spregovorili v 

naslednjem poglavju.  

 

 

4.2 Algoritmi za osnovne računske operacije v različnih številskih 

sistemih 

 

V tem poglavju bomo na kratko opisali in dokazali, da algoritmi za računske operacije enako 

veljajo v vseh računskih sistemih. Algoritmi so torej prenosljivi iz enega v drugi številski 

sistem. Napačno je tudi mnenje, da so osnovne računske operacije težje v številskih sistemih 

z drugačno osnovo. Težavnost je namreč popolnoma enaka kot pri desetiškem številskem 

sistemu. Vzrok, da se nam zdi računanje v desetiškem sistemu lažje kot v drugih številskih 

sistem, pa je to, da smo le tega navajeni, medtem ko so drugi sistemi v uporabi zelo redko. 

 

4.2.1 Seštevanje  

 

 

Seštevanje v desetiškem številskem sistemu je enostavno. Za primer vzemimo 123+321. Z 

enostavnim seštevanjem ene pod drugo dobimo rezultat 444.  

Če sedaj enaki števili poizkušamo sešteti v dvojiškem številskem sistemu je prvo potrebno 

obe števili pretvoriti v dvojiški številski sistem. Po predstavljenih načinih iz poglavja 4.1 tako 

dobimo: 

123+321[10]= 1111011+ 101000001[2] 

Princip seštevanje je identičen kot pri desetiškem sistemu, le da tu štejemo le 0,1. Če je 

vsota višja, se pripiše v naslednjo vrstico. Rezultat je tako: 

1111011[2] 

+101000001[2] 

110111100[2] 

 

Ko rezultat pretvorimo nazaj v desetiški sistem, je seveda 110111100[2] = 444[10]. 
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Algoritmi za seštevanje se ohranjajo tudi v številskih sistemih z osnovo večjo od 10. Prikazali 

bomo primer 15-iškega številskega sistema. Uporabili bomo enak primer kot za dvojiški 

številski sistem.  

123+321[10] = 83+166[15]  

83[15] 

166[15] 

1E9[15] 
 

Seštevanje poteka popolnoma identično kot v desetiškem ali dvojiškem številskem sistemu, 

le da tu štejemo do 15. Tudi tukaj dokazujemo, da se zakonitosti ohranjajo. Saj je 444[10] = 

1E9[15]. 

 

4.2.2 Odštevanje 

 

Tudi pri odštevanju bomo dokazali, da se zakonitosti ohranjajo v vseh številskih sistemih. Če 

za primer vzamemo enaki števili kot pri seštevanju. V desetiškem številskem sistemu tako 

enostavno izračunamo, da je 321-123 = 198. 

Če sedaj enaki števili poizkušamo odšteti v dvojiškem številskem sistemu, je prvo potrebno 

obe števili pretvoriti v dvojiški številski sistem. Po predstavljenih načinih iz poglavja 4.1 tako 

dobimo: 

321 − 123[10] =  101000001 −  1111011 [2] 

Princip odštevanja je identičen kot pri desetiškem sistemu, le da tu odštejemo le 0, 1. Če je 

razlika višja (10[2] oziroma 2[10]) se ena »dvojica« pripiše v naslednjo vrstico. Rezultat je tako: 

 101000001[2] 

-  1111011[2] 

11000110[2] 

 

Ko rezultat pretvorimo nazaj v desetiški sistem, je seveda 11000110[2] = 198[10]. 

Algoritmi se ohranja tudi v številskih sistemih z osnovo večjo od 10. Tudi tukaj bomo prikazali 

primer 15-iškega številskega sistema. Uporabili bomo enak primer kot za dvojiški številski 

sistem.  

321-123[10] =166-83[15]  

166[15] 

83[15] 

D3[15] 
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Odštevanje poteka popolnoma identično kot v desetiškem ali dvojiškem številskem sistemu, 

le da tu odštevamo do 15. Tudi tukaj dokazujemo, da se zakonitosti ohranjajo. Saj je 198[10] = 

D3[15]. 

 

4.2.3 Množenje 

 

V tem poglavju bomo dokazali, da osnovni računski algoritmi veljajo tudi pri množenju v 

različnih številskih sistemih. Uporabili bomo enaki števili kot za primer seštevanja in 

odštevanja. Zmnožek 321∙123 v desetiškem sistemu je tako 39483.  

Sedaj bomo enako moženje predstavili v dvojiškem sistemu. Najprej pretvorimo obe števil v 

dvojiški številski sistem in dobimo  

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 x 1 1 1 1 0 1 1 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1         

  1 0 1 0 0 0 0 0 1        

   1 0 1 0 0 0 0 0 1       

    1 0 1 0 0 0 0 0 1      

     0 0 0 0 0 0 0 0 0     

      1 0 1 0 0 0 0 0 1    

       1 0 1 0 0 0 0 0 1   

1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1   

 

Množimo po metodi, ki jo uporabljamo v desetiškem sistemu in nato seštejemo posamezna 

števila. Štejemo po metodi, predstavljeni v poglavju 4.1 (0,1). Rezultat, ki ga dobimo je 

število 1001101000111011[2] in je seveda enako številu 39.483[10].  

Množenje številskih sistemov nad 10 je nekoliko »težje«, a kljub temu se zakonitosti 

ohranjajo, kar bomo dokazali v nadaljevanju. Uporabili bomo zdaj že znani števili 123∙321, ki 

ju najprej zapišemo v 15-iškem sistemu. Dobimo 166∙83[15] in možimo 

1 6 6 x 8 3 

B 6 3    

 4 4 3   

B A 7 3   

 

Tudi tukaj vidimo, da je množenje in seštevaje enostavno, pozorni moramo biti le na štetje do 

15. Rezultat BA73[15] je tudi tukaj enak zmnožku v desetiškem sistemu (39483). 
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4.2.4 Deljenje 

 

Kot verjetno že predvidevate, bomo tudi pri algoritmih za deljenje dokazali, da se skozi 

različne številske sisteme le-ti ohranjajo. Tukaj vzemimo primer 321:3. Rezultat v desetiškem 

sistemu je 107. 

Če enako računsko operacijo zapišemo v dvojiškem sistemu dobimo:  

1 0 1 0 0 0 0 0 1 : 1 1 = 1 1 0 1 0 1 1  

 1 0 0                  

   1 0                 

   1 0 0                

     1 0               

     1 0 0              

       1 1             

Tudi tukaj je rezultat vrednostno enak tistemu v desetiškem sistemu. 1101011[2] = 107[10]. 

Za zaokrožitev celotne zgodbe dokažimo še, da se zakonitosti ohranjajo v sistemih z osnovo 

večjo od 10. Kot v prejšnjih primerih bomo tudi tukaj računali v petnajstiškem sistemu.  

1 6 6 : 3 = 7 2 

 0 6      

 

Tudi tukaj je rezultat vrednostno enak tistemu v desetiškem sistemu. 72[15] = 107 [10].Sistem 

deljenja je nekoliko bolj kompleksen, saj zahteva večjo zbranost in za zagotovljeno pravilnost 

tudi neprestano preračunavanje v desetiški številski sistem. Ne glede na to, da pa jasno, da 

se tudi pri deljenju zakonitosti ohranjajo.  
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5 Sklep 
 

Pot skozi zgodovino številskih sistemov je dolga in zanimiva. Iz diplomskega dela lahko 

vidimo, kako pomemben prispevek k razvoju celotnega človeštva so dali številski sistemi. 

Skoraj vsak pomembnejši narod iz preteklosti je poizkušal razviti svoj številski sistem in 

večini izmed njih je to bolj ali manj uspelo.  

 

Mnogo ljudi se danes ne zaveda, da sedanji indijsko-arabski številski sistem uporabljamo 

šele dobrih 500 let. Danes je računanje nekaj povsem samoumevnega in preprostega. Videli 

smo, da je bilo do afirmacije indijsko-arabskega številskega sistema to v veliki meri omejeno 

na visoke strokovne kroge. Na podlagi poglobljene analize zgodovine ocenjujemo, da je bil 

interes nekaterih krogov, da računanje ne bi postalo razširjeno kot je danes. S tem so 

namreč izgubili eno izmed ključnih prednosti v primerjavi z »navadnimi« ljudmi. Zasluga, da 

je indijsko-arabski številski sistem danes v uporabi v veliki večini svetovnih držav gre po naši 

oceni predvsem temu, da je v primerjavi z vsemi preostalimi številskimi sistemi zelo preprost 

za uporabo. Prav to je tako povzročilo, da njegovega »pohoda« ni bilo moč ustaviti, čeprav 

so si nekateri to zelo želeli. 

 

Dandanašnji smo tako lahko veseli, da se je v zgodovini pojavili toliko ne samo izjemnih 

matematikov in vizionarjev, ampak tudi pogumnih ljudi, ki si vsak po svoje prispevali svoj 

kamenček v mozaik širjenja »našega« številskega sistema. Enostavno si ne moremo 

predstavljati, kako bi danes računali na primer z rimskim številskim sistemom. Še več, ne 

upamo si niti predstavljati, kakšen bi danes bil svet, če indijsko-arabskemu številskemu 

sistemu ne bi uspel preboj, kakršen mu je.  

 

Ampak je že tako moralo biti, ne nazadnje so se praktično vse stvari, ki so predstavljale 

napredek in imele znanstveno podlago, prej ali slej uveljavile, pa naj so interesni krogi temu 

še tako nasprotovali (oblika Zemlje, gibanje Zemlje okrog Sonca,…).  

 

V zgodovini je nastalo veliko različnih številskih sistemov in marsikateri ima svojo osnovo. V 

aplikativnem delu smo z matematičnimi izračuni dokazali, da se zakonitosti za osnovne 

računske operacije ohranjajo ne glede na to, kakšno osnovo ima številski sistem. Dokaze 

smo sicer opravljali na osnovi indijsko-arabskega številskega sistema, a ne glede na to je 

dejstvo, da so bile in so zakonitosti matematike ENAKE v vseh računskih sistemih. Razlika je 

le, da je vsak posamezen narod razvil drugačen številski sistem, ki ga je z zgodovinskim 

dopolnjevanjem pripeljal do točke, ko je bil razumljiv kar najširšemu krogu ljudi. Kljub temu 

pa je dejstvo, da so bile pri vseh narodih in številskih sistemih zakonitosti računanje skoraj 

identične.  

 

Pri izdelavi diplomskega dela smo naleteli na ogromno novih informacij. Žal zaradi vsebinske 

in časovne omejitve vseh nismo mogli vključiti v to diplomsko delo. Opisali smo tiste, ki so se 

nam zdeli ključni.  

 

Menim, da smo z diplomskim delom odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Poleg tega 

ocenjujem, da smo z izdelanim diplomskim delom nedvoumno potrdili postavljeno hipotezo.  
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V diplomskem delu smo se bolj kot samim matematičnim dokazom posvetili raziskovanju 

izvora in razvoja števk in številskih sistemov. Ampak ne nazadnje pedagogika ni samo strogo 

poznavanje svoje stroke, ampak pogostokrat zahteva mnogo več. Za dober učni proces bo 

namreč potrebnega še ogromno raziskovanja ne samo slovenske, ampak tudi tuje literature. 

Z diplomskim delom spoznala, da je le to zahtevno in kompleksno. No ja: pa tudi zabavno.  
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