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Povzetek

Celotno magistrsko delo je usmerjeno k proučevanju razvoja matematične notacije s
pregledom zgodovinskega razvoja od mezopotamske matematike do danes.
V prvem poglavju je na splošno opisan razvoj številskih sistemov. Danes je najbolj
uveljavljen indijsko-arabski številski sistem, saj je od vseh najbolj enostaven za uporabo.
Opisan je razvoj števk in notacij za računske operacije. Poglavje o matematični notaciji je
razdeljeno na več podpoglavij, v katerih je kronološko predstavljen razvoj posameznih
matematičnih simbolov. Na primerih so predstavljeni znaki za seštevanje, odštevanje,
enakost, neenakost, množenje, deljenje, potenciranje, neznanke, korenjenje, integrale in
logaritme. V nadaljevanju je predstavljena preglednica pomembnih korakov v razvoju
notacije.
V zadnjem delu sta predstavljena slovenska matematika Franc Močnik in Blaž Matek, njuni
življenji, delo ter prispevek na področju matematike. Slovenski matematiki sicer niso
pomembno prispevali k razvoju matematične notacije, so pa reformirali pouk matematike ter
ustvarjali nove slovenske izraze za matematične pojme. Sledi podrobna analiza posameznih
učbenikov Franca Močnika in Blaža Matka.

Ključne besede: zgodovina matematike, številski sistem, matematična notacija,
matematični znaki, Franc Močnik, Blaž Matek
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Abstract

The master´s thesis is focused on questions related to the development of mathematical
notation that includes a historical overview from Mesopotamian to contemporary
mathematics.
The first chapter describes the development of the numeral systems in general. Nowadays, the
most established is the Hindu-Arabic numeral system, due to it´ s simplicity in usage.
Described is the development of digits and a wide range of notations for mathematical
operations. The chapter on mathematical notation is divided in to several subchapters which
chronologically present the development of individual mathematical symbols. Examples show
the signs for addition, subtraction, equality, inequality, multiplication, division, potentiation,
unknowns, taking roots, integrals, and logarithms. Important steps in the development of
notation are gathered in a separate table.
In the last part of the thesis, two Slovenian mathematicians Franc Močnik and Blaž Matek,
their lives, work, and contributions in the field of mathematics, are presented. Slovenian
mathematicians did not really contribute to the development of mathematical notation, but
they did reform the curriculum, and created Slovenian expressions for many mathematical
concepts. The thesis ends with the analysis of individual textbooks written by Franc Močnik
and Blaž Matek.

Key words: history of mathematics, numeral systems, mathematical notation, mathematical
signs, Franc Močnik, Blaž Matek
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Poglavje 1

1

Uvod

Simboli zagotavljajo splošno razumljiv način prikaza matematične funkcije. Potrebujemo jih,
da lahko jasno izrazimo, kaj počnemo. Če bi poskušali izvesti račun, ki bi bil besedno napisan
v nekaj odstavkih, bi hitro nastala zmeda in napake. Dejstvo je, da so simboli, ki so se prvič
pojavili v tisku pred približno 500 leti, postali del morda najbolj univerzalnega "jezika", ki ga
poznajo po vsem svetu. Simboli aritmetičnih operacij dodajanja (plus; " + ") in odštevanja
(minus; " − ") so danes tako pogosti, da skoraj nikoli ne razmišljamo o dejstvu, da niso vedno
obstajali. Veliko tega, kar vemo, temelji na celovitem in še vedno neprekosljivem
raziskovanju z naslovom Zgodovina matematičnih notacij (leta 1928-1929) švicarskoameriškega zgodovinarja matematike Floriana Cajorija (1859-1930).
Vsaka civilizacija, v kateri se je razvilo pisanje, je imela tudi nekaj matematičnega znanja.
Osnovne ideje o štetju, aritmetičnih operacijah ter imena za like in števila so del skupne
človeške dediščine. Okrog leta 5000 pr.n.št., ko je potekal razvoj pisave na starem Bližnjem
vzhodu, se je pojavila matematika kot samostojna veda. Pomembno je postalo, kakšna je
proizvodnja, velikost polj, prostornina košar, število delavcev, potrebnih za posamezno delo,
ter koliko davkov je mogoče zbrati. Pisarji, ki so bili javni uradniki, so razreševali te
matematične probleme. Tako je matematika kot veda nastala kot njihova tradicija.
Dokazi o matematiki tega obdobja so iz Mezopotamije, dežele med Tigrisom in Evfratom v
današnjem Iraku ter iz Egipta. Ker se je mnogo glinenih tablic ohranilo, lahko podrobneje
razumemo njihovo matematiko.
Stari Egipčani so s črnilom pisali na papirus, ki se le stežka ohrani tisoč let. Večina
egipčanskih arheoloških izkopavanj je potekala v bližini templjev in grobov in ne na najdiščih
starodavnih mest, kjer so v tistih časih po vsej verjetnosti izdelovali matematične dokumente.
Zato imamo na razpolago le malo dokumentov, iz katerih lahko sklepamo, kakšna je bila
egipčanska matematika. Naše poznavanje je tako le zelo grobo in tudi učenjaki si niso povsem
edini glede narave in obsega egipčanske matematike.
Čeprav sta ti dve civilizaciji obstajali ob približno enakem času, je le malo dokazov, da sta
matematiki vplivali ena na drugo. Njuna matematična sloga sta precej različna [13].
V zgodovini so matematične notacije pisali na veliko različnih načinov in danes se nam zdi
čudno, zakaj so imeli takšne težave pri usklajevanju le-teh. Tudi vsakdanja elementa
simboličnega matematičnega jezika, kot sta + in −, sta v uporabi manj kot 700 let [16].
Vendar pa se najdejo tudi v današnjem času operacije, katerih ena izmed oblik še ni splošno
sprejeta. Ena izmed takšnih operacij je tudi množenje. Za množenje še vedno uporabljamo
štiri različne načine oznak. Sistem znakov omogoča, da izražamo pravila, ne da bi se pri tem
zgubljali v zmešnjavi besed.

1
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2.1

Razvoj številskih sistemov

Mezopotamski številski sistem

Večina podatkov o mezopotamski matematiki izvira iz tablic iz starega babilonskega obdobja
med letoma 1900 in 1600 pr.n.št., zato matematiki tega območja pravimo tudi babilonska
matematika. Matematiki tega obdobja zato pravimo babilonska matematika. Izhaja pa iz
matematike Sumercev (prebivalci Srednjega vzhoda), katere razvoj sega v 3. tisočletje pr.n.št.
»Matematične« tablice iz tega obdobja, ki so pripomočki za računanje ter zbirke problemov,
namenjene za poučevanje mladih pisarjev, nam omogočajo precej dober vpogled v
mezopotamsko matematiko. Nekateri problemi vsebujejo odgovore ali celo popolne rešitve,
vendar iz njih ni mogoče razbrati, kako so nastale metode, ki so jih učili in dokazovali. Lahko
le domnevamo. Nekaj stvari pa je precej gotovih:
Kot kaže, so bili Sumerci ob izteku 4. tisočletja pred našim štetjem prvo ljudstvo, ki je razvilo
številski sistem. Njihov sistem predstavlja zametke kasnejših. Števila so pisali tako, da so jih
vtisnili v glinene plošče (klinopis). Kasnejši Babilonci so klinopisno pisavo priredili za svoje
potrebe. Klinopise pa je razvozlal angleški orientalist Henry Cheswicke Rawlinson (18101895) leta 1847 [14]. Do polovice 19. stoletja so odkrili pol milijona glinastih ploščic. 300
matematičnih tabel vsebuje zbirke matematičnih problemov. Zaradi vsakoletnih poplav so
morali polja na novo meriti ter določiti meje. Da bi preprečili mejne spore ali ker so morali
izdelati načrt za gradnjo svetišča ali palače, so potrebovali način za pravilno in pošteno
izvedbo. Tako se je začela razvijati matematika [22].
Mezopotamski matematiki so 1800 let pred Evklidom reševali različne matematične
probleme: linearne in kvadratne enačbe, izračunavali so drugi in tretji koren števil, računali so
prostornino piramide. Poznali so preverjanje, kar je nadomeščalo dokaz. Tako so preverili vse
kar so izračunali pri enačbah [1].
Na področju Mezopotamije se je v različnih mestnih državicah razvilo več številskih
sistemov, sčasoma pa je prevladal šestdesetiški ali seksagezimalni številski sistem, v katerem
mesto, na katerem znak stoji, določa vrednost znaka. Števila od 1 do 59 so zapisali s
ponavljanjem simbolov ena in deset. Medsebojna lega skupin simbolov, ki so jih postavljali
na kup, je označevala, ali pomenijo enote ali potence števila 60. Ko je bilo števk deset, so
uvedli nov simbol (števko). Le-ta je predstavljal število 10. Število 11 je bilo predstavljeno
kot 1 desetica in 1 enica. To je bil enočlenski sistem. Zanimivost sistema je število 60 (Slika
1), ki izgleda enako kot število 1. Število 61 je tako zapisano kot dve enici, le da le-ti ne
stojita skupaj kot pri številu 2 [2].
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Slika 1: Mezopotamski številski sistem (Klinopisna pisava) 1

Z uporabo simbolov iz slike (Slika 1) bi na primer zapis števila 319940 prikazali na naslednji
način:

Kar pomeni, da bi razmik med gostimi skupinami simbolov ločili z padajočimi potencami
števila 60; 1 ∙ 603 + 28 ∙ 602 + 52 ∙ 60 + 20 = 319940.
Na začetku je velik problem predstavljalo razumevanje zapisa zaradi tega, ker niso poznali
simbola za 0. Tako je težko razlikovati med zapisom števila 84 ; 1 ∙ 60 + 24 = 84 ter
3624; 1 ∙ 602 + 0 ∙ 60 + 24 = 3624, saj se obe števili zapišeta enako:

Od 300 pr.n.št. pa so Babilonci začeli uporabljati simbol ali , ki je zapolnil prazno mesto
med znakoma. Tako je bilo sedaj mogoče razlikovati med številom 84 ali 3624.

1

https://www.ncetm.org.uk/resources/13733
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2.2

Egipčanski številski sistem

Ker so Egipčani živeli ob reki Nil in so se ukvarjali s poljedelstvom, je imelo velik pomen, da
so šteli dneve med sušnim in deževnim obdobjem. Po vsakoletnih poplavah so morali na novo
opraviti tudi meritve polj. Za merjenje ploščin obdelovalnih površin in določanje mej so
uporabljali povprečne dolžine človekovih okončin. Matematiko so uporabljali tudi pri
izgradnji palač in svetišč.
Sicer pa o egipčanskih matematiki ni veliko pisnih dokumentov. Moskovski papirus, ki je
nastal med letoma 2000 in 1800 pr.n.št. je najstarejši matematični tekst iz obdobja starega
Egipta, ki je bil najden do danes. Najden je bil v faraonovi grobnici v Deir al-Bahri, leta 1893
pa ga je kupil Vladimir Goleniščev. Ker ga hranijo v Puškinovem državnem muzeju v
Moskvi, je dobil ime »Moskovski«. Dolg je 6m, širok 8cm. Na njem je v hieroglifih
zapisanih 25 matematičnih problemov, a nekateri med njimi niso čitljivi [45].
Rhindov papirus je nastal 1650 pr.n.št. in je najobsežnejši vir podatkov o egiptovski
matematiki. Imenujemo ga po angleškem arheologu A. Henryju Rhindu. Je neke vrste
priročnik za aritmetiko in geometrijo ter nazorno prikazuje, kako se je seštevanje in
odštevanje izvajalo v tistem času. Vsebuje 85 matematičnih problemov, kot so: linearne
enačbe, postopki za računanje z ulomki, računanje ploščine likov, elementarna zaporedja,
geometrijski problemi in merjenje. Vsebuje tudi obsežne preglednice, ki so jih uporabljali kot
pripomočke v izračunih [7].
Kako je treba formule uporabljati, so prikazovali z zgledi. Matematičnih dokazov niso
poznali. Znali so seštevati, odštevati, množiti in deliti, uporabljali so tablice množenja in
deljenja ter reševali preproste linearne enačbe. Matematiko so zapisovali in učili s pomočjo
problemov.
Na podlagi virov je mogoče opaziti, da je ključno število egipčanske matematike 10.
Desetiški sistem je aditivni. Le-ta je najstarejši in najenostavnejši številski sistem. Za
izražanje števil se uporablja seštevanje. Egipčani so poznali različne simbole (števke) za 1,
10, 100, 1000, 10000, 100000, in 1000000. Problem njihovega številskega sistema je bilo
zapisovanje kompleksnejših števil. Zapis kompleksnejšega števila je vseboval veliko
simbolov ter zavzel veliko prostora in časa. Da so napisali število 448, je bilo potrebno
narisati 16 simbolov. Pisali so z leve proti desni, znak za večje število so zapisali pred
manjšim [53].
Stari Egipčani so uporabljali dva številska sestava, enega so uporabljali, ko so pisali na
kamen, drugega, ko so pisali na papirus, ki so ga izdelali iz stebel papirusovega trsja, lesa in
gline. Oba sta imela za osnovo število 10. Oba sta uporabljala različne simbole. V prvem so
mnogokotnike posamezne potence števila 10 prikazali s ponavljanjem ustreznega simbola. Na
primer, simbola je označeval števila ena, simbol
pa števila deset. Število 45 so tako
zapisali
. Metoda je enaka kot pri rimskih številkah, vendar uporablja le
mnogokratnike števila deset. Drugi sistem je prikazan na sliki (Slika 2) in je bil bolj zapleten,
saj so uporabljali več simbolov za zapis števila.

5

Slika 2: Egipčanski seštevalni številski sistem 2

Egipčanski zapis števila 3224 in števila 13.234:

2.3

Grški številski sistem

Grški matematiki so spremenili pogled na matematiko, saj so bili prvi, ki so v središče
postavili logično sklepanje in dokaz. Ne vemo, kdaj natanko so Grki začeli razmišljati o
matematiki. Njihovi zgodovinski zapisi pričajo, da prvi dokazi o matematiki izvirajo iz časov
okoli leta 600 pr.n.št.. Pred Evklidovimi elementi, ki so nastali okoli leta 300 pr.n.št., obstaja
le nekaj opomb v Platonovih in Aristotelovih delih ter nekaj drugih matematičnih drobcev.
Vsi grški matematiki gotovo niso bili rojeni v Grčiji, zato z »grško« matematiko mislimo tista
matematična dela, ki so zapisana v tem jeziku. Povečini ne vemo ničesar o dejanski
narodnosti, državljanstvu ali veroizpovedi matematikov. Skupni so jim bili tradicija, način
razmišljanja, jezik in kultura. V začetnem obdobju so bili matematiki, tako kot večina grških
filozofov, ljudje, ki so bili zaradi svojega imetja neodvisni in so se lahko ukvarjali s svojimi
konjički. Z matematiko so se lahko ukvarjali, če so imeli dovolj imetja, časa in matematičnega
daru. Matematiki so večinoma delali sami, komunikacija med njimi je potekala prek pisem.
Ko so Grki v 5. stoletju pr.n.št. pričeli širiti svoj vpliv po Mali Aziji, Mezopotamiji in dlje, so
premogli dovolj razuma, da so sprejeli in uporabili matematična in druga znanja priključenih
2

https://eucbeniki.sio.si/mat5/728/index.html
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ljudstev. Tako so prevzeli mnoga znanja Babiloncev in Egipčanov. Kmalu so pričeli tudi z
individualnimi prispevki k znanstvenim dosežkom. V helenističnem obdobju so bili Grki
avtorji ene najbolj pomembnih matematičnih revolucij v zgodovini matematike [9].
Geometrija je bila prevladujoča oblika grške matematike. Preučevali so tudi lastnosti celih
števil, teorijo razmerij, astronomijo in mehaniko, a v poudarjeno geometrijskem in
teoretičnem slogu. Za uporabno aritmetiko in probleme merjenja dolžin in ploščin se niso
preveč zanimali. Ta vprašanja so prišla v ospredje šele sorazmerno pozno (npr. v 1. stoletju
n.št. v delih Herona, na katera je morda vplivala babilonska matematika), pa še tedaj so ostala
do določene mere ločena od preostale matematike. Enako kot mezopotamski matematiki so
tudi grški v središče postavljali logično sklepanje z dokazi. O tem pričajo dokazi, ki izvirajo iz
časa okoli 600 let pr.n.št..
Najzgodnejši starogrški številski sistem, znan tudi kot atiški ali herodianični, 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.. Beseda atiški se nanaša na grško ozemlje Atika med tem ko se herodianični nanaša na
Aeliusa Herodianusa, slavnega zgodovinarja grško-rimske antike iz 2. stoletja, ki je opisal
sistem v svojih spisih. Desetiški številski sistem je bil podoben egiptovskemu, pa tudi
kasnejšemu rimskemu. Temeljil je na simbolih. Razen simbola za ena so simboli števk prve
črke imena vrednosti, na primer δέκα, deka (pomeni deset), črka delta ali πέντε, pente kjer je
prva črka pi in je pomenil simbol za pet. S simbolom za pet so združili simbole za 10, 100 in
1000 ter tako dobili simbole za števila 50, 500 in 5000. Simboli so se ponavljali tako dolgo,
da je bilo doseženo želeno število. Dodatek je bil storjen s seštevanjem ločenih števk (enic,
desetic, stotic, tisočic). Število 1973 bi napisali
Slika 3: Atiški številski sistem 3

3
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[8], [9].

Sistem je bil do določene mere koristen, uporabljal se je podobno kot egipčanski. Vendar so
morali biti posamezni simboli uporabljeni prepogosto, zato sistem ni bil najbolj uporaben in je
zato bil v aleksandrijski dobi zamenjan z jonskim ali miletskim številskim sistemom [10].
Slika 4: Jonski ali miletski alfabetični številski sistem 4

Temeljil je na uporabi črk za zapisovanje številk. 𝛼 je kot prva črka grške abecede ponazarjala
število 1, 𝛽 kot druga črka število 2 itd. črkam, ki so predstavljale število, so dodali črto, da
so tako razlikovali med črkami in števili.
Za današnje čase tak sistem ne bi bil primeren, saj so skoraj vsa števila izpeljali iz osnovnih
osemnajstih simbolov. Večja števila so 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 števila 1000, 10000, 100000, … so si izmislili nove znake.
Koeficient, s katerim se je množilo, so včasih postavili tudi levo ali desno od številke [11].
Število 1842 bi napisali
.
Aleksandrijski matematik, fizik in astronom Klavdij Ptolemaj (okoli leta 100-160) je v svojem
delu Almagestu uporabil babilonski številski sistem, vendar pa je namesto klinopisne pisave
uporabljal grški črkovni zapis števil brez črtic, saj se je vedelo, da gre za števila. Za nič je
pisal omikron , prva črka grške besede
, ki pomeni nič [47].

2.4

Rimski številski sistem

Izvor rimskih števk je še danes zelo nejasen. Mnogi zgodovinarji so prepričani, da so nekatere
rimske števke grškega izvora, nekateri pa sklepajo, da so osnova etruščanske črke. Te so bile
na tem območju v uporabi do prevlade Rimljanov [5].
Rimski številski sistem je desetiški številski sistem in je bil prevladujoči sistem za področje
trgovine in administracije v takratnem času in je še danes dobro poznan. Sistem ne vključuje
števila 0 in je neuporaben zato, ker ni pozicijski. Temelji na črkah rimske abecede (I, V, X, L,
C, D, M), in je seštevalno-odštevalni sistem, kar pomeni, da zapisano število dobimo tako, da
vrednosti za posamezne simbole seštejemo ali odštejemo [51].

4
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Slika 5: Številski sistem rimskih števk 5

Pri vsakem zapisu se najprej uporabi največja vrednost. Števila 17 tako ne moremo zapisati z
VVVII, ampak z XVII. Pri zapisu gredo rimske številke z leve proti desni od največje do
najmanjše [25]. Velja pa tudi, da lahko skupaj zapišemo največ tri enake simbole (izjema je
pri M, ki je največji) in tako pri številih 4, 9, 14, 19, 40, 90… izjemoma pišemo manjši
simbol pred eno ali dve stopnji večjim simbolom.
Na primerih si poglejmo kako bi desetiške številke zapisali z rimskimi številkami:
4 = IV (5 − 1)
9 = IX (10 − 1)
40 = XL (50 − 10)
90 = XC (100 − 10)
400 = CD (500 − 100)
900 = CM (1000 − 100)
1666 = MDCXLVI (1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 6)
3524 = MMMDXXIV (1000 + 1000 + 1000 + 500 + 10 + 10 + 5 − 1)

2.5

Indijski številski sistem

Desetiški številski sestav je najslavnejša iznajdba indijskih matematikov. Uporabljali so devet
simbolov za števila od 1 do 9. Vpeljali so vrednotenje mest, za označevanje praznih mest pa
uporabili simbol, piko ali majhen krogec. Številski sestav, ki ga uporabljamo danes, je
posledica teh sprememb.
Okoli leta 600 so indijski matematiki že uporabljali številski sestav, ki je temeljil na uporabi
upoštevanja mest in potencah števila deset. Razvili so tudi metode za izvajanje aritmetičnih
operacij s tako zapisanimi števili. Matematiki so v svojih delih razlagi desetiškega sestava in s
tem sestavom povezanih pravil za računanje namenili posebne razdelke. Novo metodo
računanja omenja že rokopis, napisan leta 662 v Siriji. V 9. stoletju so novi sestav poznali že
v Bagdadu, od tam pa se je razširil po Evropi.
Indijske števke in številke so razvrščene v več skupin. Najzgodnejši zapisi indijskih števk so
bili najdeni v zapisih, poznanih kot baktrijski, indo-baktrijski in arjanski zapisi. Najdeni so
bili v zgodovinski regiji Gandhari v današnjem vzhodnem Afganistanu in Indiji. Zapisi so iz
obdobja od 400 pr.n.št. do leta 300 n.št. Zapis poteka od desne proti levi, zato je izvor
5

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

9

najverjetneje semitski. Kot je bilo običajno v tistem času niso vsebovali zapisa števk, saj so
bila imena števk in številk ponavadi zapisana z besedami. V času Kralja Ašoke v 3. stoletju
pr.n.št. pa se v najdenih zapisih pričnejo pojavljati števke. Gre za primitivne oblike zapisov, ki
so podobni najdenim na območju Egipta, Grčije, Rima in drugih delov sveta. Zapisi so
zapisani v različnih pisavah. Najbolj poznana sta Kharoṣṭhi in Brahmi zapis. Za zapis
Kharoṣṭhi so bili najdeni simboli le za 4 števila, in sicer: 1, 2, 4 in 5, zapisana so bila v
vertikalni obliki. Brahmi se od zapisa do zapisa razlikuje in je zelo neprepoznaven. Kljub
temu gre za zgodnji zapis indijskih števk in števil oziroma prednika današnjega številskega
sistema [52].
Slika 6: Kharoṣṭhi zapis 6

Slika 7: Brahmi zapis 7

V 1. stoletju pr.n.št. se že pojavijo bolj prefinjene oblike zapisa, znane pod imenom Šaka
zapis. Zapis števil še vedno poteka od desne proti levi, dokazi pa kažejo da je bil številski
sistem zasnovan na osnovah 4, 10 in 20 [52].
Slika 8: Šaka zapis 8

Na območju Indije se je poleg omenjenih razvilo še več podobnih oblik zapisa. Vsem je
skupno, da v njih ni števila 0. S temi števkami je zato nemogoče zapisati števila kot so 20, 30
in ostala števila, ki so pomnožena z 10, 100 in tako naprej. Za zapis takih števil se potrebuje
ločene simbole oziroma morajo biti zapisana z besedami. Indijci so v začetku poznali le okrog
20 simbolov, zato je bil zapis večjih številk zelo dolg [52].
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«. S sabo so v vrečkah nosili moko ali kak
prašek, ki so ju razsuli, nanju pa s prstom ali palčko risali številke. Pozneje so uporabljali
pisala ali skrilaste tablice in kredo. Izdelovanje pripomočkov za računanje ter pisanje sta bili
od nekdaj dve različni stvari, a je Indijski mestni zapis števil odpravil mejo med pisavo in
računanjem [13].
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Indijski sistem zapisa ni bil uporabnejši od ostalih zapisov števil do vpeljave rabe števila nič.
Takrat je indijski sistem dosegel »svetovno prepoznavnost«. Število 0 se smiselno uporablja
že v zgodnejših oblikah zapisov. Kljub temu je splošno sprejeto dejstvo, da se prične aktivno
uporabljati šele okrog leta 500. Precej časa je poteklo, da so matematiki spoznali, da je nič
število. Razlogi izvirajo iz religiozne in filozofske narave. Sklepali so namreč, da če zapišemo
znak za nič, to nekaj je, torej ne more biti nič [11], [52].
V leta 458 objavljeni kozmološki razpravi z naslovom Lokavibhaga (Deli vesolja) je zapisan
mestni zapis števila štirinajst milijonov dvesto šestintrideset tisoč sedemsto trinajst. Število je
zapisano le z osmimi števkami: 14236713. V besedilu so števke črkovno zapisane z desne
proti levi: tri ena sedem šest tri dve štiri ena. Pojavi se tudi beseda sunja - »praznina«, ki
pomeni število 0. Besedilo je najstarejši doslej znani dokaz mestnega zapisa števil z uporabo
ničle [11].
Grafična podoba indijskih števk se je od kraja do kraja razlikovala ter skozi čas spreminjala.
Na širjenje indijskega zapisa števil je vplivalo tudi širjenje muslimanskega sveta. Islam se je v
7. stoletju našega štetja razširil po krščanski Aziji, severni Afriki in Španiji. Arabski imperij je
segal vse od Bagdada (današnji Irak) do Cordobe. Grafična oblika števk, ki jih uporabljamo
danes, izhaja od zahodnih Arabcev iz mavske Španije in ne iz arabskega Bližnjega vzhoda.
Imenujemo jih gobarske števke. Njihova pot je tekla od Indije preko arabskega Bližnjega
vzhoda in severne Afrike do mavrske Španije in je trajala več kot 800 let. Na širjenje je imela
velik vpliv tudi trgovina. Azija je bila namreč izjemno pomemben trgovski partner zahodu.
Azijski trgovci so bili med prvimi, ki so uporabljali indijske števke ter jih širili proti zahodu
[52].
Sčasoma se je pozabilo, da izhaja mestni številski zapis iz Indije, saj so se ljudje spominjali le,
od koga so ga sprejeli. Tako je ničla postala arabska iznajdba, indijske števke pa arabske.
Dejstvo, da so bili Arabci prvi uporabniki, zagovorniki in razširjevalci indijskega računskega
sistema, je bilo dovolj, da jim je pripadlo častno mesto v dolgi zgodovini števil, čeprav so
širili indijske iznajdbe in ne svojih [11].
Ena najpomembnejših osebnosti pri uveljavljanju indijskih števk in indijsko-arabskega
številskega sistema je bil italijanski matematik Leonardo iz Pise, ki je znan tudi pod imenom
Fibonacci. Rojen je bil okoli leta 1170 v italijanskem mesu Pisa, bil je sin mestnega pisarja in
bogatega trgovca Guglielma Fibonaccija. Trgovske poti so ga vodile po Italiji, ob enem se je
trudil naučiti toliko matematike, da bi mu kot trgovcu in pisarju lahko koristila. Njegov oče je
bil izbran za zastopnika trgovcev iz Pise v severnoafriškem pristanišču Bugia (sedaj
Bejaja, Alžirija). Tako je Fibonacci okoli leta 1190 odpotoval v Alžirijo, nato pa potoval po
celotni Severni Afriki. Tam ga je poučeval neki arabski učenjak. Na poti se je veliko naučil.
Študiral je indijske števke, arabske računske metode in različne številske sisteme. Ti so bili
enostavnejši za uporabo od tedaj poznanih in uporabljanih rimskih števil. Okoli leta 1200 se je
vrnil iz potovanja in začel pisati matematične knjige. Njegove knjige so imele pomembno
vlogo v razvoju matematike srednjega veka. Najbolj poznane so Liber abaci, Liber
quadratorum in Practica geometriae. Vse knjige so bile pisane lastnoročno, saj tedaj še niso
poznali tiska. Iz tega sledi, da se je vpliv njegovega dela širil počasi, saj je moral vsak, ki je
želel imeti kopijo, knjigo prepisati.
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Najpomembnejše delo z naslovom Liber abbaci (Računska knjiga) je izdal leta 1202. Knjiga
je bila prvotno namenjena trgovcem in učenjakom, v njej pa so predstavljene osnove
aritmetike in algebre. Opredeli se za indijske metode računanja. Omeni, da indijska števila
vsebujejo znake od 1 do 9 ter poseben znak 0. V tem obdobju ničla prvič nastopi kot število.
Obrazloži, da lahko s temi znaki zapišemo vsa števila. Do tedaj so bile znane le rimske
številke, zato je s tem pospešil razvoj evropske matematike. Bil je prvi v Evropi, ki je uporabil
indijska števila. V knjigi je nanizal tudi primere zapisovanja števil, računanja dobička, izgube,
obresti ter menjave. Poleg tega je ulomke okrajšal na najmanjši imenovalec, pojasnil je
sorazmernost oziroma razmerje in njegovo uporabo, tako imenovani zlati rez, ki je prisoten
povsod v naravi. Na koncu knjige je zapisal tudi razpravo o korenjenju in reševanju enačb. To
delo predstavlja začetek evropske matematike [56].
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Poglavje 3

3

Razvoj notacije za osnovne operacije

Zapisati račun in opraviti računsko operacijo s števili se v zgodovini človeštva razkriva kot
pozen in poseben pojav, čeprav se nam to danes zdi samoumevno. Pisno računanje je šele
okrog leta 500 omogočil indijski mestni zapis števil z ničlo: deset števk za neskončno mnogo
števil [11]. Najstarejša natisnjena aritmetika je bila anonimna. Natisnjena je bila leta 1478 v
Trevisu, mestu, ki leži približno 26 𝑘𝑚 severozahodno od Benetk. Delo nima naslova in
nima navedenega nobenega avtorskega imena. V številnih knjižnih katalogih se imenuje Arte
dell´Abbaco (umetnost računanja), saj so v njej rešeni številni praktični problemi. Na sliki
(Slika 9), je prikazan primer iz knjige, kako so rešili naslednjo uporabno nalogo:
Kurir potuje od Rima do Benetk 7 dni; drugi kurir začne istočasno in potuje iz Benetk v
Rim 9 𝑑𝑛𝑖. Razdalja med Rimom in Benetkami je 250 𝑚𝑖𝑙𝑗. V koliko dneh se bosta kurirja
srečala in koliko milj bo vsak prepotoval preden se bosta srečala?
Slika 9: Najstarejša natisnjena aritmetika, 1478 9

V prvem delu je izračunano, kdaj se bosta srečala. Opazimo, da je na vrhu izračunana vsota
15
števil 7 in 9, ter zapisano deljenje 63 s številom 16. Število dni je torej 3 16. V drugem delu
9
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pa je izračunano, kje oziroma koliko milj bosta prepotovala preden se bosta srečala. Razdalja
68
potovanja prvega kurirja je delež 250: 7 = 16 ∶ 𝑥. Dve prekrižani črti in dve horizontalni črti
povezujeta dva števca in dva imenovalca oziroma nakazujeta, katera števila pomnožimo
skupaj: 7 ∙ 1 ∙ 16 = 112 in 1 ∙ 250 ∙ 63 = 15750 [5].
§
Primer nazorno pokaže, kako nerazumljivo je bilo računanje in s kakšno težavo se je moderna
notacija rojevala. Poskusili smo razbrati večino napisanega, kako so računali brez uporabe
formul. Namesto tega so očitno uporabljali razmerja. Terjalo je veliko časa, da se je
izkristalizirala enostavna notacija z jasnimi koncepti v ozadju.
Aritmetični simboli so postali univerzalni jezik in zapis trditve: Ko razliki števil 9 in 4
prištejemo število 2, je rezultat 7 bi danes s simboli zapisali (9 − 4) + 2 = 7. Takšen zapis je
krajši, jasnejši, učinkovitejši in manj dvoumen, ko ga beremo. Ne glede na državo ga razume
vsak, ki se je učil aritmetiko. Od časa starih Grkov vse do srednjega veka se je algebrske in
aritmetične trditve večinoma pisalo z besedami. Sicer je že Diofant uporabljal za aritmetične
simbole okrajšave besed, vendar pa se je notacija začela hitreje razvijati šele na začetku
renesanse, a se je razlikovala od posameznika do posameznika in od države do države. K
usklajevanju simbolov je veliko pripomogla iznajdba tiska v 15. stoletju, do končne
uskladitve pa je preteklo še veliko časa [4].
V nadaljevanju si bomo zgodovinsko pogledali, kako se je razvijala notacija. Podatke smo
črpali v glavnem iz [5] ter [4], ki sta trenutno najboljši vir za zgodovino matematičnih notacij.

3.1

Simboli za seštevanje in odštevanje

Hermann V. Hilprecht [12] pravi, da so imeli v začetku ljudstva na področju Mezopotamije
ideogram, ki ga sam zapiše kot LAL in pomeni "minus", SI-A pa "plus". Kline [20] je zapisal,
da so Babilonci zapisali simbola za števila kar skupaj, kar je pomenilo da se le-ti seštejeta.
Primer:
je pomenilo 10 + 6 oziroma kar število 16. Za odštevanje pa so uporabljali
naslednji znak:
, npr.
je pomenilo 20 − 1.
§
Kar zadeva stari Egipt, je v transkripciji Ahmesovega ali Rhindovega papirusa znak za
seštevanje označen kot par nog, ki koraka naprej ; korak nazaj pa označuje odštevanje . Še
en egipčanski papirus hranijo v Muzeju lepih umetnosti v Moskvi, ampak v tem primeru
pomeni par nog, ki hodi naprej, kvadratno število.
§
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Slika 10: Egipčanska znaka za seštevanje in odštevanje najdena na Ahmesovem papirusu 10

Medtem ko helenistični matematik Diofant iz 3. stoletja ni imel posebnega znaka za
seštevanje oziroma ga je izrazil zgolj z vzporednostjo, za minus pa je uporabljal znak
, so
v grških papirusih odkrili še občasno rabo poševne črte za seštevanje, pol-eliptično krivuljo
za odštevanje in kombinacijo obeh
za skupni rezultat.
Diofant iz Aleksandrije je uvedel nekaj znakov in okrajšav za odštevanje, potence, neznanke
in recipročnost, s katerimi je poenostavil matematične zapise. Njegovo glavno delo je
Aritmetika. Sestavljena je iz trinajst knjig, v njej je zbranih prek dvesto nalog. Delo žal ni
ohranjeno v celoti. Sprva so jo prevedli v arabščino in latinščino, kasneje tudi v nekatere
druge jezike [15], [48].
§
Hindujci niso imeli znaka za seštevanje, razen v rokopisu Bakhshalska aritmetika (verjetno
izvira iz 3. ali 4. stoletja), kjer se uporablja znak yu, medtem ko se znak + uporablja za
odštevanje.
§
V latinskih rokopisih je možno zaslediti sto dve različni okrajšavi za besedo et; ena od teh, iz
leta 1417, je zelo podobna sodobnemu +, s to razliko, da navpična črtica ni povsem
pravokotna na vodoravno
. Vendar je ta znak le v redkih primerih zapisan namesto et, kjer
beseda ne pomeni seštevanja, ampak na splošno "in", čeprav se je beseda et uporabljala za
seštevanje. Tako je precej verjetno, da sodobni znak + izvira iz ene od oblik et v latinskih
rokopisih.
§
Glede izvora znaka minus – obstaja več hipotez, a za nobeno ni verodostojnega dokaza. Ena
od možnih razlag je, da so s preprosto črtico, ki so ji rekli minus, trgovci označevali razliko
10
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med taro in skupno težo blaga. Lahko da izvira iz Heronovega in Diofantusovega znaka
,
lahko pa ima svoj izvor v
aleksandrijskih slovničarjev ali pa je izpeljan iz okrajšave
za minus [15].
§
Nemški matematik in astronom, Regiomontanus (Johannes Müller von Königsberg - njegov
psevdonim izhaja iz latinizirane oblike »Königsberga« de Regio monte (»Kraljeva gora«)) je
– uporabljal za enakost, za seštevanje znak et, za odštevanje pa znak . Iz slike (Slika 11)
lahko vidimo tudi, da je za neznanko 𝑥 uporabljal oznako , za 𝑥 2 pa oznako
Slika 11: Primerjava Regiomontanusovega zapisa iz leta 1640 z današnjim 11

§
Kar nekaj časa po tem se je za operacijo seštevanja potegovalo več oznak. Med favoriti je
bila okrajšava 𝑝 ali 𝑝̅ , pri čemer je šla črtica skozi ali nad p-jem ter s tem nakazovala razliko
med operacijo in količino.
§
V Dresdenski knjižnici je shranjen rokopis algebre v nemščini iz leta 1481 (Slika 1), v
katerem se prvič pojavi minus in se imenuje minnes, seštevanje pa je izraženo z besedo und.
Johannes Widmann (rojen 1460 na Češkem) je preučeval rokopise v Dresdenski knjižnici in
velja za prvega, ki je uporabil + in - v tiskani obliki. Sodobna algebrska znaka + in – sta prišla
v rabo v Nemčiji v zadnjih dvajsetih letih petnajstega stoletja.
Slika 12: Simbol minus v nemškem rokopisu iz leta 1481 12

§
11
12

Cajori, 1993, str. 96
Mazur, 2014, str. 231
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Simbola + in - sta se prvič pojavila v tiskani trgovsko aritmetični knjigi Behende und h𝑢̈ bsche
Rechenung auff allen Kauffmanschafft (Bistre in priročne kalkulacije vseh poklicev)
Johannesa Widmanna (1460-1498) iz leta 1489. Widmannov + ni nakazoval seštevanja,
pomenil je presežek, kot recimo +2 je za dva več kot je bilo pričakovano. Ali uporabljal tudi
kot okrajšavo za »in« v ne-številskem smislu, znak – pa kot splošno ločilo. Zamisel, da naj
imata ta dva simbola predvsem matematični pomen, tedaj še ni bila jasno izoblikovana. Ni pa
vpeljal nobenega simbola za enačaj, zato je namesto tega pisal das ist (to je).
Slika 13: Zapis simbolov v delu Johannesa Widmanna iz leta 1489 13

§
Francoz Chuquet (1484), Italijan Pacioli (1494) in matematiki šestnajstega stoletja v Italiji so
uporabljali ali 𝑝: za plus in
ali 𝑚: za "minus". Delo italjanskega matematika Luca
Paciolija (1445-1514) Summa de arithmetica geometria proportioni el proportionalita
(Benetke, 1494) je zgodovinsko pomembno, ker je v prvi polovici šestnajstega stoletja v Italiji
služilo kot skupni uvod v matematiko. Njegov vpliv se je razširil tudi na druge evropske
države. V knjigi Summa de arithmetica je za plus in minus uporabil naslednja simbola:
piu (več), – meno (manj) (Slika 14).

13

http://mishalmathemetics.blogspot.si/2015/03/history-of-mathematical-symbols.html

17

Slika 14: Primerjava Paciolijevega zapisa z današnjim 14

§
Leta 1525 je nemški matematik Adam Riese (1492-1559) v svoji aritmetiki uporabljal znak
, prav tako pa tudi v knjigi Die Coss, ki jo je napisal leta 1524 in je bila objavljena šele
leta 1892. Znak
so raje uporabljali zato, ker je znak – imel več pomenov in bi se na ta
način izognili zmešnjavi. V Widmanovi aritmetiki je – uporabljal za ločevanje izrazov in za
povezovanje količine izdelkov s ceno. Znak – se je uporabljal tudi kot retorični simbol ali
pomišljaj [4].
§
Do konca 16. stoletja je dobila oznaka minus vrsto najrazličnejših oblik, vse od ÷ ter = do ––
in, na koncu, po raznih eksperimentih z ostalimi obetajočimi možnostmi. V knjigah iz leta
1610 je holandski matematik Ludolph van Ceulen (1540-1610) za minus uporabljal dve črtici,
--. V 17. stoletju je za znak za minus René Descartes (1596-1650) v knjigi La G𝑒́ om𝑒́ trie
uporabljal dve ali tri pike. Leta 1634 pa se je v izdaji dela Pierra Herigone, Cursus
mathematicus, pojavil znak
za minus. V rokopisih iz 17. stoletja lahko na eni strani
najdemo tudi več različnih oznak za minus. Oznaka za minus se je standardizirala šele v 18.
stoletju.
§
Priljubljeni zgodovinski viri + in – pripisujejo nemškemu matematiku Michaelu Stifel (14871567). A obstajajo dokazi, da je Stifel ta dva znaka videl nekje drugje. Nekateri pravijo, da sta
se znaka prvič pojavila kot zaznamka med inventuro v nemških skladiščih, kjer sta
nakazovala presežek in primanjkljaj standardne teže. Oznaki sta se pojavili v Stiflovi izdaji
dela Arithmetica Integra iz leta 1544 (Slika 15).

14

Cajori, 1993, str. 110
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Slika 15: Michael Stifel, Arithmetica Integra (1554) 15

§
Simbola + in – je v angleški knjigi prvič uporabil Robert Recorde (1510-1558). Študiral je v
Oxfordu in v Cambridgeu ter tam tudi učil matematiko v privatnih razredih. Bil je tudi osebni
zdravnik kralja Edvarda VI. in kraljice Marije, nato pa kontrolor rudnikov ter kovnice denarja.
Pisal je o astronomiji, geometriji, algebri, medicini in aritmetiki. Njegova astronomska knjiga
iz leta 1551 The Castle of Knowledge je ena prvih knjig, v kateri je angleškim bralcem
predstavljen Kopernikov heliocentrični sistem. Njegova geometrija (The Pathewaie to
Knowledge), skrajšana različica Evklidovih Elementov, je izšla istega leta, leta 1557 pa še
algebra (The Whetstone of Witte).
Njegove oznake niso bile takoj sprejete. Mnogo Evropejcev je za plus in minus raje
uporabljalo 𝑝 in 𝑚, zlasti v Franciji in Španiji.
§
Simbol za plusminus je leta 1626 uporabil Albert Girard (1595-1632), vendar z interpolacijo
ou, torej

.

Simbol
je za ± uporabil Franciscus (Frans) van Shooten (1615-1660) leta 1649 in kasneje
leta 1695 v izdaji Descartesove geometrije ter znak
za
. Simbol, ki ga uporabljamo še
danes, pa se pojavi v Oughtredovem delu Clavis mathematicae (1631), v John Waliisovem
(1616-1703) delu, Operum mathematicorum pars prima (1657), v delu Williama Jonesa
(1675-1749) Synopsis (1706) in drugih.
15

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Stifel.html
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Še nekaj zanimivosti o simbolih za seštevanje in odštevanje
Pojavljati so se začele tri različne oblike simbola za seštevanje:
1.

so uporabljali naslednji matematiki: Widman (1489), Grammateus, Rudolff, Stiefel,
Recorde, Digges, Clavius, See, Harriot, Oughtred, Rahn, Descartes
2. Latinski
ali
so uporabljali Vieta (1591), Hunt, Hume, Herigone, Mengoli,
Huygens, Fermat, Dechales, Rolle, Lamy, L´Hospital, Swedenborg, Pardies, Kresa,
Belidor, De Moivre, Michelsen. Uporabljal se je vse do 18. stoletja.
3.

ali
: ta oblika se je uporabljala okoli leta 1563. Uporabljali so jo naslednji
matematiki: Spaniard De Hortega, v nekaterih knjigah tudi Leibniz, Klebotius, Romanus in
celo René Descartes je v svojem delu La G𝑒́ om𝑒́ trie občasno uporabljal železni križ,
čeprav je možno, da so to dodali tiskarji, ki so v svoji zbirki tipografskih simbolov iskali
najboljši približek ter se s tem izognili rezljanju novega simbola.

3.2

Simboli za množenje

Hermann V. Hilprecht [12] je pri mezopotamskem ljudstvu odkril ideogram A-DU, ki je
pomenil »krat« oziroma množenje.
§
Tudi Egipčani so množenje oziroma deljenje poznali poseben znak, ki naj bi pomenil »nagniti
glavo«, kar pa težko obravnavamo kot matematični simbol.
§
Diofantus za množenje ni uporabljal posebnega znamenja.
§
V Bakshalskem rokopisu je množenje povečini zapisano tako, da stojijo številke ena ob drugi.
Med njimi je včasih tudi pika, a ob tem ni zapisane nobene razlage.
§
Zanimivo je, da se za znak za množenje še vedno pojavljajo in uporabljajo štiri različne
oznake: pika, zvezdica, krat pa tudi opuščeni simbol.
Pred ali za oklepaji se znak, ki pomeni množenje, opušča, tako na primer zapišemo enačbo:
(5 + 3)(9 − 7) brez znaka za množenje, a vendar vsi vemo, za katero operacijo gre.
Postavljanje znakov drugega poleg drugega je bilo najdeno že v indijskih rokopisih ter v
nekaterih evropskih rokopisih iz 15. stoletja.
V nekaterih računalniških programih ali kalkulatorjih se za množenje uporablja zvezdica. Na
primer 5 krat 6 zapišemo kot 5*6. To pisavo so uporabljali v Nemčiji v 17. stoletju, nato je
izginila in se pojavila v današnjem času [4].
20

§
Michael Stiefel (1487-1567) je v svoji knjigi Die deutsche Arithmetica (1545) za množenje
uporabljal veliki tiskani M,
. Francois Viete (1540-1603) pa je zmnožek števil A in B
zapisal kot A in B.
§
Simbol × za množenje (križ Sv. Andreja) se v evropskih besedilih prvič pojavi v prvi polovici
17. stoletja, med prvimi v delu angleškega matematika Williama Oughtreda (1574-1660),
Clavis mathematicae (1631). V knjigi je Oughtred vpeljal veliko oznak, vendar se je obdržala
le-ta [4].
§
Centrirano piko kot oznako za množenje je predstavil nemški matematik Gottfried Wilhelm
von Leibniz (1646-1716) leta 1698 v pismu Johnu Bernoulliju (29. julija 1698), kjer je
zapisal, da mu znak
ni všeč, ker ga zlahka zamenjamo s črko x, in da zato sam za
množenje večkrat uporabi kar piko. Pred Leibnizom je oznako ∙ med koeficientom in
neznanko, kot na primer: 𝑎𝑎 + 2 ∙ 𝑎𝑏 = +3 ∙ 𝑐𝑐, uporabljal že Thomas Harriot (1560-1621) v
delu Artis analyticae praxis (1631), vendar pa obstajajo dvomi, ali je pika pomenila
množenje, ker ni zapisanih nobenih pojasnil. Veliko večja možnost je, da je s piko ločil
koeficient od neznanke.
§
Preden je Leibniz uvedel piko, je trideset let uporabljal tudi druge znake. V svoji prvi
matematični publikaciji De arte combinatoria (1666) je za množenje uporabljal navzdol
obrnjen C:
. Leta 1710 je Berlinska akademija v svoji publikaciji objavila razlago
Leibnizevih znakov. Množenje je označeno s piko ali vejico.
§
V Evropi se je raba pike pri množenju uveljavila v 18. stoletju predvsem po zaslugi Christiana
Wolffa (1679-1754).

Neuspešni simboli za množenje:






Pierre Herigone (1580-1643) je v knjigi Cursus mathematicus (1644) za množenje
predlagal vejico.
William Jones (1675-1749) je v svojem delu Synopsis palmariorum (1706) uporabil znak
.
Šestkrako zvezdo je uporabil Johann Rahn (1622-1676) in kasneje Thomas Brancker
(1633-1676) pri prevajanju Rahnove knjige Teutsche Algebra (1659).
Abraham de Graaf (1635-1713) je v delu Algebra of Stelkonst (1672) uporabljal za
množenje eno ali dve vejici.
Johann George Gotthelf Hübsch (1689-1773), Arithmetica Portensis (1748) pa je za
množenje uporabljal znak .
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3.3

Simboli za deljenje

Hermann V. Hilprecht [12] trdi, da so mezopotamska ljudstva za deljenje uporabljali
ideogram IGI-GAL.
§
Grki razen ulomkovega zapisa za deljenje niso imeli posebnega znaka. Pri Diofantusu sta
deljenec in delitelj ločena z besedami

,

ali

, kot je razvidno iz zapisa

; kar pomeni (7𝑥 2 – 24𝑥) ÷ (𝑥 2 + 12 – 7𝑥).
§
V Bakshalskem rokopisu je deljenje zapisano kot
del.

, izvira iz besede

, ki pomeni

§
Hindujci so pogosto zapisali delitelja pod deljenca in podobno so zapisovali tudi ulomke.
Arabci so že v 12. stol. uporabljali ulomkovo črto in precej verjetno je, da se je po njihovem
sistemu zgledoval tudi Leonardo iz Pise (13. stol.), ki je v svojem delu Liber Abaci (1202)
nadrobno razložil rabo ulomkove črte. Pri njem sta deljenje in ulomki tesno povezana.
§
Kot znak za deljenje lahko razumemo tudi enojni ali dvojni lunarni znak npr. 8 ) 24 ali
8 ) 24( , ki ga je v 16. stoletju uporabljal Michael Stifel (1487-1567), Arithmetica integra
(1544). Ta je bil verjetno prvi, ki je poleg ulomkove črte in znaka ) predlagal poseben znak za
deljenje. Tako je v svoji knjigi Deutsche Arithmetica (1545) poleg
in
ter
za
množenje, predlagal še
za deljenje. Je pa zanimivo, da sam ni upošteval svojega predloga.
§
Jean Edme Gallimard (1685-1771) je za deljenje uporabljal narobe obrnjeno črko D. Torej je
napisal 12: 3 = 4 kot 12 3 = 4.
§
Gottfried Wilhelm Leibniz je v delu Dissertatio de arte combinatoria (1668) za deljenje
uporabljal horizontalno obrnjeno črko C:
.
§
Tako kot za množenje tudi za deljenje nimamo enotnega znaka. Na primer 2 deljeno s 3
2
pišemo kot 2 ∶ 3, kot 2 ÷ 3 oziroma ali 2/3.
3
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Uporaba simbola ÷ za deljenje je posledica knjige Teutsche Algebra, ki jo je leta 1659 napisal
švicarski matematik Johann Rahn (1622-1676). Knjiga je bila priljubljena v celinski Evropi. Z
angleškim prevodom knjige pa je leta 1668 postala priljubljena tudi v Angliji, kjer so znak za
deljenje začeli uporabljati nekateri matematiki. Ta simbol so nato sprejeli v vseh državah, v
katerih je bila angleščina prevladujoči jezik, dočim se je večina evropskih matematikov še
vedno držala Leibnizovega dvopičja, Leibniz je znak : za deljenje vpeljal leta 1684.
§
Ameriško matematično združenje (The Mathematical Association of America) je leta 1923
predlagalo, da se oba znaka za deljenje opustita, ter predlagalo pisanje deljenja v obliki
ulomkov. To priporočilo ni bilo uspešno sprejeto, saj še danes zasledimo starejše oznake iz
aritmetike [4].

3.4

Simboli za potenco in korenjenje

Beseda »eksponent« prihaja iz latinske besede ex-ponen, ki pomeni »postaviti navzgor«.
Beseda »položaj - dignity« je v stari angleščini pomenila »imenitnost«.
§
Kvadrat in kub števila sta bila že od časov mezopotamskega ljudstva povezana z
geometrijskim kvadratom in kubom. Ploščico iz žgane gline iz starega Babilonskega
obdobja hrani znanstvena knjižnica univerze Yale. S klinopisa lahko rekonstruiramo vrednost
števila √2. Le-ta je dolžina diagonale kvadrata s stranico 𝑎 = 1.
§
Starodavni znak za kvadriranje se pojavi že na egipčanskem papirusu iz časa srednjega
kraljestva, in sicer gre za par hodečih nog
, ki pomeni »opravi v rednem delu«, torej,
kvadriraj število. Tudi simboli za korenjenje se pojavijo že zelo zgodaj v zgodovini
matematike. Omenjeni so v večih problemih na Moskovskem in Berlinskem papirusu iz
obdobja 1700 pr.n.št.. Egipčanski znak kenbet
za kvadratni koren je bil pravi kot z
enakima korakoma. Uporabljen je v šestem problemu Moskovskega papirusa.
§
Evklid iz Aleksandrije naj bi se rodil okoli leta 325 pr.n.št.. Njegovo najpomembnejše delo so
Elementi, zbirka 13 knjig, v katerih je zbranih večina pomembnejših izrekov grške
matematike. Kar dve tisočletji so bili standardni učbenik geometrije. Način podajanja snovi,
pri katerem iz navedenih predpostavk (postulatov, aksiomov), izpeljemo trditve, je močno
vplival na razvoj moderne matematike. Ko je Evklid govoril o kvadratu, je uporabil besedo
δύναμις (»potenca«; beseda, ki jo uporabljamo, ko govorimo o eksponentih). Rekel je, da
sta dve velikosti »sorazmerni v potenci«, ko se je dalo dolžini dveh črt izmeriti z istim
merilom. Diagonale kvadrata in stranice kvadrata ni možno izmeriti z istim merilom.
Zato je bila »potenca« za Evklida zgolj geometrijska beseda in ne število, ki ga dobimo
tako, da ga pomnožimo z istim številom [34].
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Glede Diofantovega simbola

za neznanko zgodovinarji niso enotni. Prevladuje mnenje, da

je znak
nastal iz zaključne črke sigma, torej
število, neznanka, konča s to črko [48].
Diofant je za potence neznanke
oznake [5]:

, ker se tudi beseda

, ki pomeni

v svoji knjigi Arithmetica (300. n.št.) uporabljal naslednje

Tabela 1: Diofantovi simboli za potence
Današnji simboli
za 𝑥
za 𝑥 2
za 𝑥 3
za 𝑥 4
za 𝑥 5

Diofantovi simboli

(square-cube)
(cube-cube)

za 𝑥 6

V nekaterih prevodih zasledimo, da sta kappa in delta zapisani z malimi črkami. V knjigi
Enlightening symbols [34] so oznake, ki naj bi jih Diofant pisal za neznanke, drugačne: za
neznano število x je pisal znak

,

za 𝑥 2 ,

za 𝑥 3 ,

za 𝑥 4 ,

za 𝑥 5 ,

za 𝑥 6 [34].

§
Brahmagupta (598-668) in poznejši hindujski pisci so uporabljali kratice, ki jih v latinico
prevedemo kot: c za carani, pomeni surd ali kvadratni koren in ya v za x2, v je okrajšava za
varga, ki pomeni kvadratno število.
§
Kar mi imenujemo »eksponenti«, je italijanski matematik Rafael Bombelli imenoval dignità.
Ta pojem v moderni italijanščini pomeni »visok položaj«, kar morda deluje kot nenavaden
pojem za nekaj, kar bi mi poimenovali »potenca« ali »eksponent«.
Drugi del knjige L`Algebra je Rafael Bombelli (1526-1572) začel z
»𝑁𝑜𝑚𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡à, 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒« (Imena položajev, vrednosti in
oblika okrajšav). Nato je naštel vrste dignità:
Tanto
Potenza
Cubo
Potenza di potenza
Primo relato
…
Cubo di potenza di potenza
§
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Kvadratni koren so poznali tudi staroindijski matematiki. Omenjen je v besedilu Sulba Sutras
(800-500 pr.n.št.). Pitagorov učenec Hipas (5. stol.) je že vedel, da je √2 iracionalno število.
Glavni simboli za koren, ki so se razvijali od prihoda arabskih naukov v Evropo v dvanajstem
stoletju, spadajo v skupine, ki imajo za svoje osnovne simbole: , ki je prva črka francoske
besede racine ali latinske besede radix oziroma radici; l (latus) in znak √ . √ naj bi nastal iz
pisanega r začetnice besede radix, ki pomeni koren, nekateri pa trdijo, da iz pike z repom.
§
Nicolas Chuquet (1445-1488) je v delu Triparty en la Science des Nombres (1484) predstavil
za korenjenje oznako
√14 + √180, kot:

. Tako bi zapisal 6 + √3 kot: 6.

.3. in

, pri čemer je nakazal, da je vse pod korenom z ravno črto.

Za plus in minus pa je uporabljal že znani oznaki, ki so ju uporabljali italjanski pisci,
(plus) in
(moins).
§
Luca Pacioli (1445-1514) je v svojem delu Summa de arithmetica (1494) korene števil pisal
takole:
Slika 16: Zapis simbola za korenjenje Luca Paciolija 16

Zato, da je celoten izraz pod korenom, je uporabil oznako
zapisal kot:
16.
4.

, na primer: √√16 − 4 , je

Za korene višjih stopenj se je Pacioli zgledoval po metodi Diofanta, ki je za oznake za korene
višje stopnje uporabljal princip Hindujcev. Koren osme stopnje je torej zapisal kot: ce.ce.ce.
(2x2x2). Vendar pa označevanje z množenjem ni prišlo v poštev pri korenih pete, sedme,
enajste… torej za stopnje, ki so praštevila. Tako se je zgledoval po oznakah, ki so se
uporabljala tisti čas: za koren pete stopnje je uporabljal oznako
(primo relato), za koren
sedme stopnje

(secundo relato), za koren enajste stopnje pa

priredil po svoje. Tako zapisal na primer:
(2 + 2 + 3) za koren sedme stopnje.
§
16

Cajori, 1993, str. 107
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(terzo relato), ter jih

(2 + 3) za koren pete stopnje in

Nemški matematik Christoph Rudolff (1499-1545) je v leta 1525 objavljenem delu z
naslovom Die Coss prvi predstavil znak za kvadratni koren, kot ga poznamo danes (√).
§
Italijanski matematik Rafaele Bombelli (1526-1572) je v svojem delu L`algebra (1572) za
koren uporabljal oznako (radix legata) ter po tej oznaki še oznaki
in , s katerimi je
nakazal, kaj vse je pod korenom. Kvadratni koren je označeval kot
, kubični koren kot
, četrti koren kot
, peti koren kot
, šesti koren kot
, sedmi koren kot
…
Na primer:

bi v današnji matematični notaciji pomenilo √7 + √14.
§

»Leta 2010 je japonski študent arhitekture Sukuru Yuksel iz starih arhivov izbrskal metodo, s
katero so arhitekti v 10. stoletju znali izračunati izredno dober približek za √2. Prva vrstica
številskega trikotnika je sestavljena iz podvojenih potenc 2𝑘 ; 𝑘 ∈ {0,1,2,3,4 … }. od druge
vrstice naprej ga gradimo kot Pascalov trikotnik« [46]. Z vsako vrstico se približujemo
približku za √2, kar prikazuje Slika 17:
Slika 17: Metoda za izračun približka √𝟐

Približek za √2 dobimo, če števili 8119 in 5741 delimo med seboj, torej:
8119
5741

≈ 1.414213551646 …. S sodobnimi »kalkulatorji« dobimo za √2 ≈ 1.414213562373.

Opazimo, da z zgornjo metodo dobimo približek za √2, ki je točen na sedem decimalnih mest
[54].

3.5

Simboli za enakost

Egipčani (Ahmesov ali Rhindov papirus) so v linearnih enačbah uporabljali simbol s
pomenom »ki da«. Gre za najstarejši znani znak za enačaj. Diofantus je za enakost uporabljal
simbol ali
, ki sta začetni črki besede
(enak) [48].
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Slika 18: Zapis Diofantovega simbola za enakost 17

V Bakhshalski aritmetiki (napisana je na brezovi skorji in je bila najdena v bližini vasi
Bakhshali leta 1881) so za enakost uporabljali okrajšavo pha, Regiomontanus (1436-1476) je
uporabljal pomišljaj, nekateri matematiki (Gerolamo Cardan (1501-1576), …) pa so na mestu
enačaja puščali praznino [3].
§
Pred Recordeovimi publikacijami so enakost izražali z besedami aequales, aequantur, esgale,
faciunt, ghelijck ali gleich, ali okrajšavo aeq. Zanimivo je, da še sto let po tem, ko je Robert
Recorde objavil svojo publikacijo, poseben znak za enakost ni uporabljal nobeden od
znamenitih avtorjev (Johannes Kepler (1571-1630), Blaise Pascal (1623-1662), Galileo
Galilei (1564-1642), Evangelista Torricelli (1608-1647) idr.). To je toliko bolj presenetljivo,
ker je Regiomontanus kakšno stoletje pred Recordeom za enakost že uporabljal pomišljaj
;
prav tako sta pomišljaj uporabljala Luca Pacioli (1445-1514) in Francesco Ghaligai (14981573).
§
Robert Recorde (1512-1558) je v delu Whetstone of Witte (1557) severni Evropi predstavil
svoj matematični simbol za enakost. Šlo se je za podaljšano obliko naše oznake za enačaj, to
pa je simbol, ki se sicer pojavi manjkrat kot znaka »+« ali »–«, a vseeno bolj pogosto kot
katerikoli drug znak v široki zbirki svetovnega matematičnega pisanja. Na prvih dvesto
straneh knjige, je skoraj dvesto krat napisal »je enako«, preden je končno izjavil, da bi se
lahko dolgočasni ponovitvi besed: je enako izognil s par vzporednic dolgih »Geminih črt«
====, saj dve stvari ne bi mogli biti bolj enakovredni. Na koncu je podal tudi primer, ki bi ga
danes napisali kot: 14𝑥 + 15 = 71 [34].

17

http://donsteward.blogspot.si/2015/11/cube-number-problems.html
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Slika 19: Definicija enačaja Roberta Recordea, Whetstone of Witte (1557) 18

Za enačaj je Robert Recorde zapisal: "Howbeit, for easie alteration of equations. I will
propounde a fewe examples, bicause the extraction of their rootes, maie the more aptly bee
wroughte. And to avoide the tediouse repetition of these woordes: is equalle to: I will sette as
I doe often in worke use, a paire of paralleles, or Gemowe lines of one lengthe, thus: ==== ,
bicause noe .2. thynges, can be moare equalle." (However, for easy manipulation of
equations, I will present a few examples in order that the extraction of roots may be more
readily done. And to avoid the tedious repetition of these words "is equal to", I will substitute,
as I often do when working, a pair of parallels or twin lines of the same length, thus: ====,
because no two things can be more equal) [49].
Recordeov enačaj
se je po prvi objavi leta 1557 v tisku ponovno pojavil šele leta 1618,
torej 61 let kasneje. Nekateri avtorji so uporabljali znake za enakost, podobne Recordeovemu
ali Regiomontanusovemu, a svojih del niso objavljali.
§
Rafael Bombelli (1526-1573), ki je zagotovo poznal Recordovo delo Whetstone of Witte, je še
vedno uporabljal besedo fa (»je«) ali equali (»je enako«), ko je želel sporočiti, da je en izraz
izenačen z drugim. V njegovem delu L'Algebra (1572), ki je napisano v italijanščini, je
enakost uporabljena na drugačen način. Besede, kot so fa, faro, eguali in eguale so
enosmerne. Če rečemo sommato 1 uia 1, farà 2 (»seštevek 1 in 1 je 2«) ni ravno isto, kot če bi
rekli »ena plus ena je enako 2«, saj italijanski izrek namiguje, da je število »2« podrejeno »1
plus 1«. Obstaja konceptualna razlika, ki ovira koncept ravnovesja med obema stranema
enakosti 1 + 1 = 2. Latinski izraz aequales pomeni »je enako« in ohranja nepristransko
dvojnost med popolnoma zamenljivima entitetama, a Bombelli se je odločil za uporabo
enosmerne besede fara. Medtem je Recordov zapis primeren in koristen ravno zato, ker
namiguje na to dvojnost, ki so jo matematiki iskali, ko so želeli ponazoriti, da sta dve stvari
popolnoma izmenljivi brez vsakršnega koli nenamernega namigovanja o podrejenosti. Izraz
»je enako« uporabljamo takrat, ko želimo nakazati, da sta zaradi nekega uporabnega razloga
dve stvari izmenljivi, zato ni pomembno, katero uporabimo.
§
18
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V evropskih državah je v 16 stol. enačaj povzročal težave, saj so ta znak uporabljali za
razmerje. René Descartes (1596-1650) je v knjigi La G𝑒́ om𝑒́ trie (1638) uporabljal enačaj za
oznako plus ali minus, ±; Juan Caramuel y Lobkowitz (1606-1682) pa za decimalno število.
Tako je zapisal namesto 2.33, kakor označujemo danes, 2 = 33.
§
Znak = je postal univerzalen šele potem, ko sta ga začela uporabljati Isaac Newton (16421727) in Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716). Širšo veljavo je dobil zaradi njunega
sistema integralnega in diferencialnega računa v 18. stoletju. Ravno Leibniz pa je bil tisti, ki
se je odločil za znak enakosti, drugače bi po vsej verjetnosti še vedno pisali Descartesovo
oznako za enakost (

).
§

Na primeru si poglejmo, kako časovno od renesanse do današnje pisave zgleda razvoj zapisa
(9 − 4) + 2 = 7 glede na posameznika, njegovo delo in kraj.
Tabela 2: Primer razvoja zapisa
Časovno
obdobje
1470-1480

Država

Matematik /delo

Nemčija

Regiomontanus

9

4

1494

Italija

9

4

1489

Nemčija

Luca Pacioli
(Summa de arithmetica)
Johann Widman
(Arithmetic)
Robert Recorde
(The Whetstone of Witte)

1557

Anglija

1572

Italija

1629

Francija

1631

Anglija

1637

Francija

1700-1710

Nemčija,
Švica,

3.6

Rafaele Bombelli
(L'Algebra)
Albert Girard
(Invention nouvelle)
William Ougtred
(Clavis mathematicae)
René Descartes
(La G𝑒́ om𝑒́ trie)
Gottfried W. Leibniz, Daniel
Bernoulli, Leonhard P. Euler

Zapis
2
2

7
7

9 − 4 + 2 das ist 7
9

4

2

7

9 𝑚. 4 𝑝. 2 𝑓𝑎𝑟𝑎 7
(9 − 4) + 2 = 7
ali (9

4) + 2 = 7

: 9 − 4: +2 = 7
9 -- 4 + 2

7

(9 − 4) + 2 = 7

Simboli za neenakost

Trije britanski matematiki, Harriot, Oughtred in Barrow, so popularizirali zgodnje simbole za
neenakost. Znaka < in > sta se prvič pojavila v delu ustanovitelja angleške matemetične šole
Thomasa Harriota (1560-1621) Artis Analyticae Praxis ad Aequationes Algebraicas
Resolvendas (analitične umetnosti, ki se uporablja za reševanje algebrskih enačb), ki je bilo
objavljeno leta 1631. Gre za algebrajsko razpravo, ki vsebuje zvezo med koeficienti in koreni
29

ter uvaja nove oznake in standarde. Zamisel naj bi dobil, medtem ko je potoval po Severni
Ameriki in opazil na roki domačina simbol . Po drugi strani pa nekateri trdijo, da Harriot
sam ni uporabljal teh simbolov, ki se pojavljajo v delu, ki je bilo objavljeno šele po njegovi
smrti.
Slika 20: Thomas Harriot, Artis Analyticae Praxis (1631) 19

§
Leta 1647 je Oughtred v svojem delu uporabil simbol
manjše kot.

za večje kot in simbol

za

§
Leta 1670 je John Wallis (1616-1703) uporabljal podobne oznake, vendar s samo eno
vodoravno črto nad znakoma < in >.
§
Francoski matematik Pierre Bouguer (1698-1758) je leta 1734 postavil črto pod neenakost in s
tem oblikoval simbola za manjše ali enako in večje ali enako kot, kar uporabljamo še danes
[35].

19
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Poglavje 4
4

Razvoj algebrskih konceptov in metod

Slika 21: Primer algebrskega računanja Rafaela Bombellia, L` Algebra (1572) 20

Če si pogledamo natančneje zgornji primer iz knjige L`Algebra, bi z današnjo notacijo le-tega
napisali [5]:
4 + √24 − 20𝑥 = 2𝑥
√24 − 20𝑥 = 2𝑥 − 4
24 − 20𝑥 = 4𝑥 2 − 16𝑥 + 16
24 + 16𝑥 = 4𝑥 2 + 4𝑥 + 16
24 = 4𝑥 2 + 4𝑥 + 16
20
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8 = 4𝑥 2 + 4𝑥
2 = 𝑥2 + 𝑥
1

1

2 4 = 𝑥2 + 𝑥 + 4
1

1

12 = 𝑥 + 2
1=𝑥
§
Kasnejši matematiki Wilhelm Xylander (1532-1576), Claude Gaspar Bachet (1581-1638) in
Pierre de Fermat (1601-1665) so njegove simbole nekoliko spremenili. Za neznanko so pisali
𝑁 (ki je kratica za Numerus), 𝑄 (Quadratus), 𝐶 (Cubus).
 Tako so na primer zapisali 3𝑄 + 9𝑁 = 12, kar pomeni 3𝑥 2 + 9𝑥 = 12.
§
 Današnjo matematično notacijo polinoma 3𝑥 3 − 2𝑥 2 + 𝑥 + 1 bi Diofant zapisal takole
[34]:

 Naslednji primer 𝑥 3 − 13𝑥 2 + 5𝑥 + 2 pa:

Oznaka

pove, da število 2 ni del kakšne neznanke ampak samostojno število. Kot smo že

omenili, Diofant ni pisal posebne oznake za plus, za minus pa je uporabljal oznako

[34].

§
 Naslednje primere bi z Brahmaguptovimi simboli napisali npr. 7 + √3 − √5 kot:
ru 7 c 3 c 5̇
 Kvadratno enačbo 2𝑥 2 + 4𝑥 − 8 = 0𝑥 2 + 2 pa:
ya v 2 ya 10 ru 8̇
ya v 0 ru 2
Kot vidimo, enačaja ni uporabljal. Enakost je označil tako, da je enačbo na desni strani
enačaja pisal v naslednjo vrstico.
 Enačbo s tremi različnimi neznankami, pri čemer izrazimo eno neznanko, bi Brahmagupta
zapisal takole:
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ya 3 ca 9̇ ni 1
ya 1 ca 2 ni 6̇ ru 10
Izrazimo neznanko 𝑦𝑎 (yavat-tavat):
ca 11 ni 7̇ ru 10
(ya) 2
V moderni notaciji je:
3x-9y+z=x+2y-6z+10
3x-x-9y-2y+z+6z-10=0
2x-11y+7z-10=0
x = (11y-7z+10)/2

4.1

Koncept neznane količine

Mezopotamska ljudstva so znali reševati enačbe z neznankami. Algebrske probleme so
reševali verbalno. Besede 𝑢𝑠́ (dolžina), 𝑠𝑎𝑔 (širina), 𝑎š𝑎 (območje) so bile pogosto v uporabi
za neznanke, vendar niso bile neznanke te geometrijske količine, ampak zato ker je mnogo
algebrskih problemov izviralo iz geometrijskih situacij in je geometrijska terminologija
postala standardna [20].
§
V hindujskem Bakhshali rokopisu je za neznano količino uporabljena pika. Brahmagupta in
Bhaskara sta za poimenovanje neznank uporabljala barve.
Brahmagupta v 7. stoletju in kasnejši hindujski pisci so uporabljali naslednje simbole:
Tabela 3: Simboli za neznano število iz 7. stoletja
-

Absolutno število

-

Neznano število

-

(črna)

Drugo neznano število

-

(modra)

Tretje neznano število

-

(rumena)

Četrto neznano število

-

(bela)

Peto neznano število

-

(rdeča)

Šesto neznano število
Kvadratni koren

-

Kvadrat neznanega števila
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Simboli neznane količine niso omejeni na eno samo, ampak razširjeni na veliko število
različic poimenovanj. Uporabljeni znaki so začetni zlogi v imenih barv, razen prvega, ki je
začetek besede yavat-tavat, toliko kot. Za plus ni uporabljal posebnih oznak, za minus pa je
nad številom, katerega odštejemo, napisal piko.
§
Pri Diofantu najdemo za neznano količino grško črko z akcentom
ali v obliki . Ker je
uporabljal okrajšave za algebrske operacije, temu rečemo sinkopirana algebra. Diofant, ki je
verjetno živel kakšno stoletje po Ptolemaju (najslavnejši grški astronom je bil Klavdij
Ptolemaj, ki je okoli leta 120 n.št. živel v Aleksandriji), je bil eden najbolj izvirnih grških
matematikov. Nekateri ga obravnavajo kot očeta algebre, saj je uvedel relacijo enakosti števil
ter pravila dela z njimi. Večina njegovih nalog posega v teorijo števil. Diofantova Aritmetika
ne vsebuje geometrije in skic, ampak se omejuje na reševanje algebrskih problemov; vsebuje
seznam problemov in njihovih rešitev. Pri njihovem obravnavanju je uporabljal oznake za
neznanko in njene potence, podobne algebrskim oznakam, ki so jih razvili šele tisočletje
pozneje v Evropi. Rešitve njegovih problemov so bila vedno števila, ki jih je Diofant razumel
kot naravna ali racionalna števila. Ničelne in negativne rezultate pa je imel za nesmiselne. V
tem času besede algebra, ki je zapuščina Arabcev, še niso poznali, zato je Diofant uporabljal
besedo aritmetika. Aritmetika je izvedena iz besede število, v Diofantovem delu pa pomeni
tudi neznanko. Diofantovo delo so večkrat pozabili in ga ponovno odkrili, imelo je velik vpliv
na delo evropskih algebraikov v 16. in 17. stoletju, čeprav v svojem lastnem času ni imelo
večjega vpliva.
§
Posebno pozornost zahtevajo tudi nekatere arabske besede, ki se uporabljajo v algebri in
njihovi prevodi v latinščino. Prišlo je do odstopanja pri izbiri glavne neznanke; je to x, ali x2?
Pri Arabcih je x (imenovan jidr, pomeni pa »rastlinski koren«, »osnova«, »najnižji del«)
pomenil kvadratni koren od
. Arabec Abu Kami (okoli 900 pr.n.št.) je po hindujskem
zgledu barv neznanke označeval s kovanci, medtem ko je kasneje v 9. stoletju Al-Hvarizmi
(iz arabskega naslova njegove knjige Al jabr v´al mukabala, se je kasneje razvila beseda
»algebra«) uporabljal splošen izraz za neznanko, shai (»stvar«); izražal pa je bodisi
("premoženje", "vsota denarja") ali jidr (x2 ali x), vendar oznak ni uporabljal dosledno. Za
𝑥 3 so Al-Hvarizmi in starejši Arabci uporabljali oznako
, za 𝑥 4 oznako
, za 𝑥 5
, za 𝑥 6 oznako
, za 𝑥 7 oznako
…
§
Kasneje so John iz Seville, Gerard iz Cremone in Leonardo iz Pise prevedli arabski jidr v
latinski radix, današnji x; arabski shai pa v latinski res. Pozneje je bil shai preveden tudi kot
causa, beseda, ki jo Leonardo iz Pise občasno uporablja za določitev druge neznanke.
Latinski res je bil preveden v italijanščino kot cosa, od tu se je razvila nemška beseda coss in
angleški pridevnik »cossic«. Okrajšavi co. za cosa in cu. za cubus se uporabljata v algebri.
Besede numerus, dragma, denarius, ki so se pogosto uporabljale v povezavi z danim
absolutnim številom, so dobile okrajšave, ki so se včasih uporabljale kot simboli. Platon iz
Tivolija je v svojem prevodu iz hebrejščine uporabil nov izraz latus (»stran«) za prvo potenco
neznanke – x in embadum (»vsebina«) za drugo potenco – x2. Izraz latus so večinoma
uporabljali prvi latinski pisci, ki so črpali iz grških virov, kasneje pa so ga uporabljali še
Ramus, Vié ta in drugi.
§
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Luca Pacioli (1445-1514) je za neznanko 𝑥 uporabljal znak co. (cosa), 𝑥 2 ce. (censo), 𝑥 3 cu.
(cubo), 𝑥 4 ce.ce. (censo di censo), 𝑥 5 p.r. (primo relato), 𝑥 6 ce.cu. (censo di cubo), itd. Te
simbole sta uporabljala tudi Niccolo Fontana Tartaglia (1499-1557) in Gerolamo Cardan
(1501-1576).
§
Numerična oznaka Nicolasa Chuquetova (1445-1488)
je presegla
zmožnosti geometrijske metafore dimenzije. Neposredna prednost je ta, da se vprašamo,
kako bi se ta pojem razširil na negativna števila. Z zapisom
je označil 2x-1, kar je
eksponentna oblika 𝑥2. Zaradi takega zapisa mora biti x0 enako 1, to razmerje pa je Chuquet
poznal in uporabljal. Delo Triparty (1484) bi moralo prispevati k zgodnjemu razvoju
modernega eksponentnega zapisa in pospešiti napredek na področju algebre. Vendar temu ni
bilo tako. Delo je bilo 150 let pred svojim časom, a ker ni bilo natisnjeno in razdeljeno med
ljudi, sta ostala Chuquet in Triparty matematikom neznana. Tako je morala celotna ideja
negativnih eksponentov počakati na objavo kakšnih 170 let kasneje, ko je angleški matematik
John Wallis (1616-1703) uporabil negativne eksponente v svojem delu Mathesis Universalis
(1657).
§
Christoph Rudolff (1499-1545) je v delu Behend unnd Hubsch Rechnung durch die
kunstreichen regeln Algebre so gemeincklich die Coss genent werden (1525), predstavil
njegov sistem potenc: dragma (fi), radix(x), zensus (simbol za kvadrat), cubuc, zens de zens,
sursolidum, zensiscubus, bissursolidum, zenszensdezens, cubus de cubo. Višje potence
neznanke so pisali s kombiniranjem simbolov za kvadrat in kub, pri čemer so množili njihove
stopnje, če je bilo to mogoče. Če je bila stopnja potence praštevilo, so zanjo uporabili nov
simbol.
Slika 22: Christoph Rudolff , Die Coss (1525) 21
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4.2

Koncept enačb

Mezopotamska ljudstva so na podlagi konkretnih problemov reševali linearne enačbe. S
pomočjo tablic kvadratov in kubov in s primeri verbalnih navodil so znali reševati tudi
kvadratne enačbe ter kubične enačbe tipa 𝑎𝑥 3 + 𝑏𝑥 2 = 𝑐 s pozitivnimi koeficienti. Ker še
tedaj niso poznali ničle in negativnih števil, so upoštevali le pozitivne rešitve.
§
Problemi na egipčanskih papirusih iz časa od 2000 do 1500 pr.n.št. vsebujejo probleme, kjer
imajo nekatera tudi kvadratno rešitev in preproste matematične probleme, ki jih danes rešimo
z linearno enačbo. Torej je bila mezopotamska matematika na višji stopnji od egipčanske.
§
Delo z naslovom Podatki grškega matematika Evklida (365-275 pr.n.št.) priča, da so tudi v
njegovem času znali reševati tretjo grško kanonsko obliko kvadratne enačbe: 𝑝𝑥 + 𝑞 = 𝑥 2 .
§
Indijski matematiki so poznali metode za računanje enačb z več neznankami. Žal je bilo edino
pomanjkanje to, da je pri rezultatih in metodah računanja manjkala razlaga dokazov in
izpeljav. Arabski matematiki pa so že operirali z nekaterimi algebrskimi operacijami in
polinomi. Znan matematik Muhamad Ibn Musa Al Hvarizmi je v svoji knjigi obravnaval
preproste linearne in kvadratne enačbe [6].
§
V času Michaela Stifela (1487-1567) bi se naša enačba x2 – 3x + 2 zapisala kot 1Zm.3Rp.2. V
zapisu je neznanka Z, ki predstavlja x2. Z izhaja iz besede zensus, starega alternativnega
nemškega črkovanja latinske besede census, ki označuje »število«. R predstavlja kvadratni
koren Z-ja. V našem zapisu bi to pomenilo √𝑥 2 , ta vrednost pa je seveda vedno pozitivna.
§
Do leta 1575 se je zapis 1Zm.3Rp.2 spremenil v 1Q – 3N + 2 in nato kasneje v 1AA – 3A + 2.
Prednost zadnjega zapisa je, da jasno nakazuje razmerje med prvima dvema pojmoma; že na
prvi pogled se opazi, da med prvim in drugim izrazom ni skoraj nobene razlike, razen v njuni
potenci. Ko polinom zapišemo v obliki 1AA – 3A + 2, vidimo razmerje med prvima dvema
izrazoma, tega razmerja pa ne »vidimo«, če isti polinom opazujemo pod zapisom 1Q – 3N +
2. Naš moderni zapis tega polinoma je kot že rečeno 𝑥 2 – 3𝑥 + 2.
§
V 15. in 16. stoletju se je povečalo zanimanje za astronomijo in trigonometrijo zaradi
reševanja tehničnih problemov plovbe. Takrat so namreč trgovci oziroma mornarji začeli pluti
in trgovati na druge celine. Zato so potrebovali računske spretnosti in naraščati je začelo tudi
zanimanje za algebro in aritmetiko. Ena izmed knjig, ki dokazuje, kakšna je bila uporaba
algebre, je knjiga Leonarda iz Pise Liber Abaci (1202), ki je v celoti besedilna oziroma
retorična. Tako operacije kakor enačbe so bile izražene z besedami. V knjigi je uporabil
hindu-arabske številke. Koeficient je pisal za neznanko x, kot na primer »𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 4« za 4𝑥.
Izračune je Leonardo iz Pise v knjigi nakazal ali delno izvedel na robu. Razlog za obrnjen red
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pisanja koeficientov so nedvomno posledica navade, ki je nastala iz študije arabskih
del. Arabci namreč pišejo od desne proti levi. Prav tako je zaradi vpliva arabskih piscev
pogosto uporabljal geometrijske številke, sestavljene iz vrstic, trikotnikov in pravokotnikov
za ilustracijo aritmetičnih ali algebrskih operacij. Leonardo iz Pise je za 𝑥 2 uporabljal oznako
𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠, za 𝑥 3 oznako 𝑐𝑢𝑏𝑢𝑠, za 𝑥 4 oznako 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠, za 𝑥 6 𝑐𝑢𝑏𝑢𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑢𝑠 ali
𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠, za 𝑥 8 oznako 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑢𝑠, kar očitno izhaja iz
množenja 𝑥 2 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑥 2 ∙ 𝑥 2 = 𝑥 8 [5].
V času Leonarda iz Pise (1170-1250) so se počasi začele pojavljati okrajšave za številne
besede. Vendar pa še vedno niso vpeljali ustaljenih oznak. Reševanja problemov so se lotili
tako, da so besedila začeli z aritmetičnimi pravili. Enačbe, ki so jih obravnavali, so bile 1. ali
2. stopnje oziroma takšne, ki so se zlahka preoblikovale.
Za neznanko v enačbah so italjanski algebristi uporabljali besedo cosa, kasneje, ko so se jim
pridružili učenjaki od drugod, pa besedo coss. Luca Pacioli omenja, da starejši učbeniki
ponavadi za prvo in drugo neznanko uporabljajo izraz cosa, novejši avtorji pa za prvo
neznanko uporabljajo cosa in za ostale quantita. Pacioli ju je okrajšal v co. in
. Tako so
učenjakom včasih pravili »kosisti«, »kosična umetnost« pa je bila v 16. in 17. stoletju
sinonim za algebro. Paciolijevo delo Summa de arithmetica vsebuje kvadratne enačbe in
probleme, ki pripeljejo do njih, uporablja različne okrajšave, npr. 𝑐𝑜 (cosa) za neznanko 𝑥, 𝑐𝑒
(censo, ki izhaja iz latinske besede census, ki sta jo uporabljala Leonardo z Pise in
Regiomontanus) za 𝑥 2 , 𝑐𝑢 (cubo) za 𝑥 3 , 𝑐𝑒𝑐𝑒 (censocenso) za 𝑥 4 , 𝑎𝑒 (aequalis) ali dolgo črto
za =. Tu dejansko govorimo o eni neznanki. Osnovna slabost teh oznak je bila ta, da z njimi
niso mogli zapisati več kot ene neznanke (v nasprotju z evropskimi matematiki so hindujski
že v 7. stol. za označevanje več neznank v svojih izrazih uporabljali barve).
Neznanke pri Pacioliju si poglejmo na primeru iz njegove knjige Summa de arithmetica
(1494):
Slika 23: Primerjava Paciolijevega zapisa neznank z današnjim 22

22
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Kot smo že omenili je Luca Pacioli enakost označeval tudi z dolgo črto
, za neznanko 𝑥 je
2
uporabljal oznako co. (cosa), za 𝑥 je uporabljal ce. (censo). Vendar pa, če si podrobneje
pogledamo njegov primer računa, v tretji vrsti opazimo, da bi moralo namesto co. pisati ce, in
v naslednji vrsti bi moralo namesto
pisati
, ker neznanka 𝑦 ni na
kvadrat.
§
Angleški kosist Robert Record (1512-1572) je v svojem delu The Whetstone of Witte (1557)
opisal kosično umetnost. Naslov je besedna igra. Cos namreč v latinščini pomeni brusilo,
čemur v angleščini rečejo whetstone. V tem času je bila algebra zelo priljubljena in
prevladovalo je mnenje, da je algebra vrsta matematike, s katero si lahko brusiš razum, ko
enkrat obvladaš osnove aritmetike. V tem času so bili kosisti precej spretni pri izumljanju
oznak. Nekateri so uporabljali posebne oznake ali pa krajšali pomembne besede za algebrske
operacije. Torej so brez problema zapisali enačbo, kot je 𝑥 2 + 𝑥 = 6, niso pa znali zapisati
formule za rešitev kvadratne enačbe 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥 = 𝑐. Namesto tega so napisali besedno
navodilo ter primere.
§
Metodo za rešitev kubičnih enačb sta odkrila italjanska matematika Scipione del Ferro (14651526) in Tartaglia (1500-1557), ki pa sta svoje rešitve skrivala, saj so si učenjaki v tem času
služili denar s premagovanjem drugih učenjakov na javnih tekmovanjih. Do odkritja rešitve je
prišlo, ko je Cardano prekinil obljubo Tartagliu in razkril njegovo skrivnost. Sam je bil
namreč mnenja, da lahko prekine zaobljubo, saj je znal njegovo metodo posplošiti v rešitev za
poljubno kubično enačbo. Tako je napisal knjigo Ars magna (Velika umetnost), ki je
vsebovala reševanje kubičnih enačb z zapletenimi geometrijskimi dokazi. V knjigi je napisana
tudi rešitev splošne enačbe četrte stopnje, ki jo še vedno pogosto imenujejo »Cardanova
formula«, čeprav jo je odkril Cardanov učenec Lodovico Ferrari (1522-1565). V tistem času
bi enačbo 𝑥 3 + 12𝑥 = 6 zapisali kot cubus.p.12.cos.aeq.6, prebrali pa »kubična vrednost
plus 12 stvari je enaka 6«. Sledil bi opis postopka za razreševanje enačbe, ki je enak
današnjemu [4].
§
Italjanski matematik 16. stoletja, Rafael Bombelli (1526-1572), je v delu L`Algebra nadgradil
Cardanove ideje in s pomočjo geometrije razložil enačbe. Tako se je s poudarkom
povezovanja geometrije začela razvijati algebra. Knjiga vsebuje tudi probleme, ki jih je
izpostavil že Diofant, enačbe z več spremenljivkami, ki so imele veliko rešitev, vendar je bilo
potrebno najti racionalne ali cele rešitve. Sicer ni prišel dlje od Diofanta, je pa vseeno
pripomogel k poznejšemu razvijanju algebre.
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Slika 24: Bombellijevo kvadriranje polinoma, L'Algebra (1572) 23

Slika 24 prikazuje, kako je Bombelli zmogel pravilno kvadrirati polinom –4x2 + 5x + 2, da je
dobil 16𝑥 4 − 40𝑥 3 + 9𝑥 2 + 20𝑥 + 4.
Pod prvo vodoravno črto najdemo dva stolpca, prvi je označen kot più (»več«, kar pomeni
»plus«), drugi pa meno (»manj«, kar pomeni »minus«). V stolpcu più je dodal dvojke in tako
dobil 4, nato je koeficient 2 pomnožil s koeficientom dignità 1, s čimer je dobil 10 in nato
zopet 10. Nato je pomnožil koeficiente dignità 1, s čimer se je 25 premaknil na dignità 2. Po
tem pa je pomnožil koeficiente dignità 2 in s tem 16 premaknil na dignità 4. S tem je končal
operacije v stolpcu più. Stvar je bila zaključena, ko je podobno množil še v stolpcu meno.
Seštevanje, brez da bi mešal dignità, mu je ponudilo pravilen odgovor:

Danes bi ta primer izračunali takole:
(– 4𝑥 2 + 5𝑥 + 2)(– 4𝑥 2 + 5𝑥 + 2) =
= 16𝑥 4 − 20𝑥 3 − 8𝑥 2 − 20𝑥 3 + 25𝑥 2 + 10𝑥 − 8𝑥 2 + 10𝑥 + 4 =
= 16𝑥 4 − 40𝑥 3 + 9𝑥 2 + 20𝑥 + 4

Bombelli ni ustvarjal le pristnih simbolov, ko je dignità prikazal kot majhne čaše, ki držijo
številke, ampak tudi ustvarjal besede, ki so bile v svetu matematike povsem nove. Njegovi
simboli so algebro ločili od geometrije.
§
Šele proti koncu 16. stoletja je začela algebra dobivati današnjo obliko. Velik prelom je
naredil francoski matematik, François Viète (1540-1603), ki je med drugim kot kriptograf na
francoskem dvoru razvozlaval tajna sporočila. Ravno to ga je pripeljalo do zamisli, da bi za
označevanje števil v enačbah uporabljal črke. Za označevanje neznank je začel uporabljati
samoglasnike A, E, I, O, U, števila pa je označeval s soglasniki. Njegov sistem je prevzel
23
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Albert Girard (1595-1632), delno pa tudi tudi Wiliam Oughtred (1575-1660). Rabo N
(numerus) za x pri numeričnih enačbah in Q, C, itd. za drugo in tretjo potenco x najdemo v
več delih iz 16. in 17. stoletja (Xylanderjeva izdaja Diofantovega dela (1575), Vièta (1615),
Bachetova izdaja Diofanta (1621) in Camillo Glorioso (1627)). Oughtred v numeričnih
enačbah za x uporablja l, majhne črke q, c, qq, qc, itd. pa za višjo potenco x.
§
V sloviti knjigi René ja Descartesa (1596-1650) La G𝑒́ om𝑒́ trie (1637), so za označevanje
neznank predlagane male črke s konca abecede (x,y,z), za označevanje znanih količin pa male
črke (a,b,c), kar pravzaprav uporabljamo še danes.
Italijanski matematik Pietro Antonio Cataldi (1548-1626) iz Bologne je komentiral, da
neenoten zapis neznank in potenc vnaša zmedo in otežuje tiskanje matematičnih del. Menil je,
da bi se obeh nevšečnosti znebili, če bi za označevanje potence neznank uvedli prečrtane
številke. Za x je pisal ali , 𝑥 0 je pisal kot , 𝑥 2 kot , 𝑥 3 kot , 𝑥 4 kot … Podoben
zapis sta uporabljala angleška matematika Leonard Digges (1515-1559) in njegov sin
Thomas Digges (1546-1595), vendar ga drugi matematiki niso sprejeli.
§
Sedaj ko poznamo simbole, ki so potrebni za algebrski zapis, si lahko na primeru pogledamo,
kako bi enačbo zapisali različni matematiki v različnih krajih Evrope in obdobjih.
 Za primer vzemimo 𝑥 + 3√𝑥 = 27, kar bi v 12. stoletju med obravnavo Al-Hvarizmijeve
aritmetike napisali kot vprašanje:
Katera stvar skupaj s trikratnim korenom, ki ga dobimo iz nje, da 27.
Števila bomo zaradi preglednosti pisali v sodobnih oznakah. Kot že vemo, so bili algebrski
simboli okrajšave uporabljenih besed, saj so s tem prihranili tiskarski prostor in čas, so pa le
malo prispevale k razumevanju opisanih idej. Tako je bila algebra brez jasne simbolike
umetnost in je bila odvisna od spretnosti učenjaka, ki se je z njo ukvarjal.
 Leonardo iz Pise bi leta 1202 zapisal naslednjo enačbo 𝑥 3 + 2𝑥 2 − 5𝑥 = √𝑥 + 3 takole:
Kub in tri kvadrate manj pet stvari je enako korenu za 2 povečane stvari.
Temu pristopu danes pravimo retorični in je bil v 13. in 14. stoletju precej pogost. Šele
kasneje je Leonardo iz Pise začel uporabljati oznako
za kvadratni koren. Bolj natančno se
oznaka
ali
(radix) za kvadratni koren, prvič pojavi v njegovem delu Practica
geometriae (1220).
 V 15. stoletju bi Luca Pacioli, če vzamemo oznake iz njegove knjige Summa de
arithmetica, ki je bila izdana leta 1494, zapisal enačbo kot:
2.

5.

3.

Za kub neznanke je uporabil oznako cu (cubo), za kvadrat ce (censo) in neznano količino co
(cosa), dolg pomišljaj za je enako in
za kvadratni koren, pri čemer je združitev členov po
znaku
nakazala oznaka 𝑣, ki je okrajšava za »universale«. Zanimivo je tudi to, da je
Pacioli ločil dele izraza med seboj s piko.
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 Enake simbole je skoraj stoletje zatem uporabljal tudi Girolamo Cardano (1501-1576) v
delu Ars Magna.
V Nemčiji so se na začetku 16. stoletja pojavile oznake +, − in √, ki jih uporabljamo še
danes.
 V delu Die Coss od Christopha Rudolffa (1499-1545), ali v delu Arithmetica integra, ki ga
je napisal Michael Stifel (1487-1567), bi bila enačba videti kot:
5

𝑎𝑒𝑞𝑢 √.

+3

Neznanke z različnimi potencami so bile, tako kot v 15. stoletju, različno označene z
nepovezanimi simboli. Oznaka za tretjo potenco je bila
(cubus), za kvadrat je bila prva
črka nemške besede zensus. Oznaka za prvo potenco pa je bilo
, imenovali so jo koren
(radix).
 Francoski zdravnik Nicolas Chuquet (1445-1488) je v svojem rokopisu (1484) uporabil že
precej poenostavljene oznake za potence ene neznanke. Nad pripadajočim koeficientom je
napisal potenco. Na primer 3𝑥 2 je napisal kot 32 , podobno korene. Naš primer enačbe bi
bil:
13 .

.22 .

51 . 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡

. 11 .

. 30 .

Ker njegov rokopis ni bil izdan, je le peščica ljudi vedela za te krajše oznake.
 Leta 1572 je podobno kot Chuquet v svojem delu Rafael Bombelli eksponente pisal nad
koeficienti.

𝑝.

. 𝑚.

. 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒.

. 𝑝.

 Oznake, ki so postale standardne in jih uporabljamo še danes, pa so se pojavile v delu La
G𝑒́ om𝑒́ trie, René ja Descartesa. Našo enačbo bi z njegovimi oznakami zapisali takole:
𝑥 3 + 2𝑥𝑥 -- 5

√𝑥 + 3

Za neznanke je uporabljal male črke s konca abecede, znaku za koren je podaljšal črto in s
tem nakazal, nad katerim izrazom ta deluje.
§
Kot posebnost omenimo oznake matematika Francesca Ghaligaia Fiorentina (16. stoletje,
podrobnejši podatki neznani), ki je v svojem delu Practica d`arithmetica (1521) uporabljal
naslednje oznake za neznanke:
,

,

,

,

. Za minus je uporabil oznako
dvoje pisal kar z besedama piu in meno.
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, za plus pa

,

,

ali e, vendar je po večini to

Slika 25: Simboli za neznanke Francesca Ghaligaia Fiorentina (1521) 24
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Poglavje 5

5

Trigonometrična funkcija, logaritmi in integrali

Trigonometrija proučuje kotne funkcije. To so funkcije, katerih vrednosti so odvisne od kota.
Razvila se je iz študija pravokotnih trikotnikov, odnosov med koti in stranicami v
pravokotnem trikotniku ter s poučevanjem podobnih trikotnikov. Beseda trigonometrija izhaja
iz grških besed trigonon (
), kar pomeni trikotnik, ter metrein (
), ki pomeni
meriti [23].
Razvoj kotnih funkcij se je začel z opazovanjem neba, povezan je z delitvijo kroga na 360° in
z astronomijo, saj so to znanje potrebovali za sestavo koledarja. Babilonski matematiki so že
okoli 1500 let pr.n.št. na glinaste plošče zapisali tabele z dolžinami tetiv središčnih kotov od
30° do 45° s korakom 1° pri znanem polmeru kroga [46].
Pri starih Egipčanih je razvoj kotnih funkcij potekal vzporedno z gradnjo piramid.
Trigonometrija Starih Grkov je temeljila na filozofskem pogledu na svet. Pravo pot k
trigonometričnim zvezam je nakazalo šele praktično reševanje astronomskih problemov.
Izkazalo se je namreč, da nekaterih matematičnih količin v astronomiji ni mogoče izmeriti,
pač pa jih je potrebno izračunati posredno. V 2. stoletju pr.n.št. je grški astronom in
matematik Hiparh iz Nikeje babilonsko in egipčansko znanje o tetivah in deljenju kroga na
360° prenesel v grško matematiko. Izdelal je tabele z dolžinami tetiv za kote od 0° do 180° s
korakom 0.5°. Ptolemaj iz Aleksandrije (2. stol.) je v knjigi Syntaxis Mathematicae, znani tudi
po arabski popačenki Almagest, objavil tabele sinusov kotov od 0° do 90° s korakom 0,5° na
5 decimalk natančno [46].
§
Še pomembnejši pa je prispevek arabskega matematika Abu Abdullah Al-Battanija (868-929),
ki je prvi uvedel kotangens ter perzijskega matematika Abu al-Wafa (940-998), ki je uvedel
tangens. Nasi ral-Din al-Tusi (1201-1274) je kotne funkcije obravnaval kot samostojen del
matematične vede, ne le kot pomožno vedo astronomije. Od 12. stol. dalje se je arabsko
znanje prek latinskih prevodov razširilo v Evropo. Mnogi matematični zgodovinarji imenujejo
12. stoletje kar stoletje prevodov [23].
§
Ime za kotno funkcijo sinus izvira iz Indije. Hindujski matematik in astronom Ariabhata
Starejši (476-550) je sinus kota imenoval ardha-jya. To pomeni pol strune. Arabski prevajalci
so okrajšavo imena - jya fonetično prevedli v jiba, ki je sicer brez pomena, ter jo pisali brez
samoglasnikov, torej jb. Prevajalci, ki so besedo prevedli iz arabščine v latinščino, so besedo
jb razumeli kot jaib, kar pomeni zaliv, vodni rokav ali izboklina. Tako je italijanski prevajalec
Gerard iz Cremone (1114-1187), ki je v latinščino prevedel Almagest, besedo jaib prevedel v
sinus [24], [46].
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Ime funkcije tangens je nastalo zaradi predstavitve funkcije v kotomernem krogu. Danski
matematik Thomas Fincke (1561-1656) ga je vpeljal leta 1583 v knjigi Geometriae rotundi.
Imeni kotangens in kosinus je leta 1620 predlagal angleški matematik in astronom Edmund
Gunter (1581-1626) v svojem delu Canon triangulorum, sive, Tabulae sinuum et tangentium
artificialium ad radium 100000.0000. & ad scrupula prima quadrantis [46].
§
Sredi 15. stol. je nemški astronom in matematik Johannes Mü ller (1436-1476), znan tudi pod
vzdevkom Regiomontanus, v razpravi De triangulis omnimodis (O vseh vrstah trikotnikov),
objavil vse dotedanje znanje o kotnih funkcijah. Nemški astronom Bartholomaeus Pitiscus
(1561-1613) je bil prvi, ki je leta 1595 za vedo o kotnih funkcijah uporabil besedo
trigonometrija v svojem delu Trigonometria: sive de solutione triangulorum tractatus brevis
et perspicuus (Slika 26). Trigonometrija je bila predvsem podpora geodeziji, geografiji,
gnomometriji (merjenju kotov), altimetriji (merjenju višin) in astronomiji [4].
Slika 26: Naslovna stran dela Bartholomaeusa Pitiscusa 25

V trigonometrijo so v tistem času vpeljali številne nove ideje. Seznam trigonometričnih
funkcij (sin, cos, tg, ctg) se je ustalil. Odkrili so nove formule in njihovo uporabo. Sprva je
bila vsa pozornost usmerjena na krogelne trikotnike na nebesni in zemeljski krogli, nato so jo
začeli uporabljati tudi za ravninske trikotnike. Še vedno pa so gledali na vrednosti sinusne in
kosinusne funkcije kot na dolžine podanih daljic. Nihče ni o njih razmišljal kot o razmerjih ali
dolžinah daljic v enotskem krogu.
§
V 16. in začetku 17. stol. se je začela matematika uporabljati kot pomoč pri razlaganju
vesolja. Preučevanje gibanja je učenjake pripeljalo do vprašanj, povezanih z neskončno
deljivostjo časa in prostora. Med drugimi so se ukvarjali z vprašanjem, kako izračunati pot
telesa, ki jo le-to opravi v danem časovnem intervalu. Sicer so se s temi vprašanji ukvarjali že
v srednjem veku, vendar pa so postale rešitve teh vprašanj nujne, če so želeli razložiti naravne
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pojave. Razreševati so začeli tudi naloge, ki so bile povezane z določanjem tangent na
krivulje ter z liki, ki jih omejuje krivulja. S tem so se ukvarjali mnogi matematiki, med njimi
je bil tudi Bonaventura Cavalieri (1598-1647), ki je izračunal ploščino in prostornino likov in
teles, s katerimi so imeli do takrat velike težave, ter Fermat in Descartes. Vendar pa v tem
času matematiki še niso razpolagali s splošno metodo. Odkrila sta jo šele Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716) in Isaac Newton (1642-1727) proti koncu šestdesetih let 17. stoletja.
Njuni rešitvi sta se le malenkostno razlikovali. Newton je dajal poudarek na pretočne količine
in stopnje njihovega pretoka ali fluksione. Leibniz pa je obravnaval infinitezimalne ali
neskončno majhne količine. S spremenljivko 𝑥, ki je bila oznaka za količino, je opredelil
diferencial 𝑑𝑥 kot velikost spremembe, ki jo količina doseže v neskončno majhnem časovnem
intervalu. Danes za pojma diferencial in fluksion uporabljamo pojem odvod. Med drugim sta
odkrila tudi metodo izračunavanja, ki ji pravimo integralni in diferencialni račun. Uporaba
integralnega računa je postala pomembna v 18. stoletju. Newton je z uporabo integralnega
računa v delu Principia (Načela) obdelal delovanje sončnega sistema in zakone gibanja in
težnosti. Tudi brata Bernoulli in drugi so začeli uporabljati nova računska pravila
matematične analize. Johann Bernoulli (1667-1748) je nove računske metode opisal v pismu
francoskemu plemiču l´Hopitalu, s katerim sta se dogovorila, da bodo postala last plemiča.
Tako je nastal prvi učbenik matematične analize, ki so ga izdali leta 1669. Na sodobno
matematiko je vplivala tudi ena izmed prvih matematičark, Gaetana Agnesi (1718-1799), ki je
napisala učbenik, o koordinatni geometriji, algebri in integralnem računu. Druga ženska, ki je
v francoski jezik prevedla Newtonovo delo Principia in tako druge prepričala, da je njegova
ideja nove fizike pravilna, je bila Emilie de Chatelet (1706-1749). Ker se je izkazalo, da so
Evropejci takrat raje uporabljali oznake, ki jih je uporabljal Leibniz, je tako Chatelet morala
popraviti tako oznake kot tudi vse matematične formule [4].
§
V Oughtredovi knjigi Trigonometria, ki je izšla leta 1657, so se za označevanje
trigonometričnih funkcij prvič pojavile kratice sin, cos, tg in ctg.
§
Francoz Abraham De Moivre (1667-1754), ki je skoraj vse svoje življenje preživel v Angliji,
je znan po svoji Doktrini verjetnosti in kot začetnik aktuarske matematike, ukvarjal pa se je
tudi z analizo in trigonometrijo. Prvi je napisal izraz (cos 𝑥 + 𝑖sin 𝑥)𝑛 = cos 𝑛𝑥 + 𝑖sin 𝑛𝑥, ki
jo danes imenujemo Moivreova formula [50].
§
Za preoblikovanje trigonometrije v moderno matematično vejo je zaslužen predvsem
Leonhard Euler. Njegova knjiga Introductio in analysin infinitorum, ki jo je napisal leta 1748,
se je kar sto let obdržala kot najpomembnejši učbenik trigonometrije [46].
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Slika 27: Delo Leonharda Eulerja, Introductio in analysin infinitorum (1748) 26

Leonhard Euler (1707-1783) se je rodil v Baslu v Švici. Tam je na očetovo željo sprva študiral
teologijo, ker pa ga ta ni pritegnila, je šel po očetovih stopinjah in študiral matematiko pri
Johannu Bernoulliju. Posvetil se je delu na različnih področjih uporabne matematike, veliko
sled je pustil predvsem na področju trigonometrije. Leta 1725 je s Johannovim sinom
Nikolausom odpotoval v Petrograd in ostal na akademiji znanosti do leta 1741. Petindvajset
let je bil na berlinski akademiji in se leta 1766 spet vrnil v Petrograd. Čeprav je oslepel, Euler
ni prenehal z delom. Svoja odkritja je narekoval po spominu ter napisal okrog 800 člankov,
knjig ter drugih fizikalnih, matematičnih in astronomskih del. Po smrti je v naslednjih
sedeminštiridesetih letih petrograjska akademija izdala še mnogo njegovih rokopisov.
Njegova dela so imela ogromen ugled in so bila odločilna pri mnogih spornih vprašanjih
pisave v algebri in infinitizimalnem računu.V učbeniku, ki ga je napisal kot uvod v
diferencialni in integralni račun, je poudaril idejo funkcije in vpeljal veliko oznak, ki jih
uporabljamo še danes npr. 𝑓(𝑥) za vrednost funkcije v točki 𝑥. Eulerja so v svojih delih
posnemali ugledni matematiki, kot so Lagrange, Laplace in Gauss. Euler je prvi predlagal, naj
se kosinus in sinus obravnavata kot funkciji kota, opredelil ju je s pomočjo enotskega kroga.
Za razmerje med premerom in obsegom kroga je uporabljal znak 𝜋, simbol
za zapisovanje
vsot, za število, ki je osnova naravnega logaritma, pa znak 𝑒 [19].
§
Za uvedbo logaritmov je zaslužen škotski matematik John Napier ali Neper (1550-1617). Ime
je sestavil iz grških besed logos in arithmos, v prevodu bi to pomenilo razmersko število.
Njegovi logaritmi so nastali iz trigonomičnih formul, ki povezujejo množenje in seštevanje,
npr. sin𝛼 sin𝛽 = (cos(𝛼 − 𝛽) − cos(𝛼 + 𝛽))/2. Najprej je računal logaritme sinusov kotov.
Preden je teorijo objavil, jo je razvijal vsaj dvajset let. Njegova definicija logaritma je danes
malo nenavadna.
Imejmo končno daljico 𝐴𝐵 in neskončen poltrak [𝐶, ∞); točka S naj se giblje po daljici 𝐴𝐵 s
hitrostjo, ki je enaka razdalji 𝑥 točke do krajišča 𝐵, točka T pa istočasno po poltraku [𝐶, ∞)
26

http://www.christies.com/lotfinder/Lot/euler-leonhard-introductio-in-analysin-infinitorum-lausanne-5084140details.aspx
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enakomerno s tako konstantno hitrostjo, kot jo je imela točka 𝑆 v začetku gibanja; potem je
𝑦 = Nap log 𝑥 [50].
Slika 28: Definicija Napierovih logaritmov 27

Napier je predpostavil, da je 𝐴𝐵 = 107 , saj so bile njegove tabele sinusov natančne na sedem
decimalk. Z modernimi metodami lahko ugotovimo, kaj je pomenil njegov logaritem
Nap log 𝑥 = 107 log1/𝑒 ( 𝑥/ 107 ). Svoje ugotovitve je objavil leta 1614 v razpravi Mirifici
Logarithmorum Canonis descriptio (Opis čudovitih zakonitosti logaritmiranja), v njej je bila
vsebovana tudi tabela logaritmov sinusov [50].
Slika 29: Napierjevo delo Mirifici Logarithmorum Canonis descriptio (1614) 28

Leta 1615 je Napiera v Edinburghu obiskal angleški matematik Henry Briggs (1561-1631).
Zaradi večje praktičnosti sta spremenila osnovo 2 v osnovo 10 (Briggsovi logaritmi z osnovo
10 ali desetiški logaritmi). Briggs je prvi začel izdelovati logaritemske tabele (logaritmovnik)
in leta 1624 objavil Arithmetica logarithmica, v kateri so zapisane 14-mestne tabele desetiških
logaritmov za števila od 1 do 20.000 in od 90.000 do 100.000 [46].
Adriaan Vlacq (1600-1666), nizozemski knjigar in založnik, je preračunal in dodal vmesne
vrednosti. Leta 1620 je Briggsov kolega Edmund Gunter (1581-1626), ki je vpeljal besedi
kosinus in kotangens, objavil tabele desetiških logaritmov sinusov in tangensov.

27

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/ZgodMat/ModernaMatZapiskiZMB.pdf
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Pomen besede logaritem je »razmerno število«, »umetno število« je uporabljal Newton,
besedi »karakteristika« in »mantisa« pa Briggs.
Jobs Burgi (1552-1632), švicarski izdelovalec instrumentov, urar in matematik in Keplerjev
sodelovalec v Pragi je leta 1620 neodvisno od Napierja podal alternativno definicijo
logaritmov. Logaritmi so se nato razmeroma hitro vpeljali po vsej Evropi: v Italijo
Bonaventura Cavalieri, v Nemčijo Johannes Kepler, v Francijo Edmund Wingate.
§
Moderna definicija logaritma kot inverzne operacije k eksponenciranju se je pojavila šele leta
1748, podal jo je Euler.
Dodatek k angleški izdaji Napierove Descriptio s prvo tabelo naravnih logaritmov iz leta 1618
je verjetno napisal Oughtred. Tu je objavil ekvivalent formule ln10 = 2.302585, ki pomeni
prvo posredno priznanje vloge števila 𝑒 v matematiki, čeprav je to število vpeljal šele Euler.
Leta 1647 je Ougtred prvi jasno izrazil značilnost lastnost logaritemske funkcije, da produkt
spremeni v vsoto: log(𝑎𝑏) = log𝑎 + log𝑏. To je bilo bistveno za uporabnost novega pojma
[50].
§
Logaritmi so bili računalniki tedanjega časa in so imeli velik pomen za izboljšanje računske
sposobnosti. Matematikom in znanstvenikom so olajšali računanje z velikimi števili, zlasti pri
preračunavanjih v astronomiji. O mehanski napravi za računanje logaritmov je menda prvi
razmišljal Oughtred. Logaritemsko skalo je sicer že leta 1620 uvedel Edmund Gunter, dvojna
se je pojavila šele leta 1815, Oughtred je leta 1622 iznašel krožno in drsno logaritemsko
računalo, ki ga je leta 1632 opisal v knjigi The Circles of Proportions.
Slika 30: William Oughtred, The Circles of Proportions (1632) 29

29

https://www.computer.org/cms/Tomash%20catalog%20web/Images%20web%20site/Image%20files/O%20
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Delujoče logaritemsko računalo so konstruirali šele stoletje kasneje. Leta 1859 je francoski
oficir Amede Mannheim (1831-1906) standardiziral moderno logaritemsko računalo, kakršno
je bilo poznano pred uvedbo elektronskih kalkulatorjev [15].
Slika 31: Amede Mannheim, Logaritmično računalo (1859) 30

§
Tudi Jurij Vega (1754-1802) se je izkazal med sestavljalci logaritmovnikov. Zaslovel je s
knjigo Thesaurus logarithmorum completus (Zakladnica popolnih logaritmov). Ta je izšla leta
1794. V njej so desetiški logaritmi števil od 1 do 101.000 ter logaritmi trigonometričnih
funkcij na deset decimalk. Za vsako napako, ki bi jo kdo našel, je obljubil zlat cekin, tolikšna
je bila natančnost njegovih tabel. Knjiga je doživela več kot 200 izdaj v skoraj vseh evropskih
jezikih, zadnja znana je iz leta 1962 [46].
Slika 32: Jurij Vega, Thesaurus logarithmorum completus (1794) 31

30
31

https://www.britannica.com/biography/Amedee-Mannheim
https://ztfnews.wordpress.com/2014/03/23/las-tablas-de-logaritmos-de-jurij-bartolomej-vega/
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Poglavje 6

6

Razvoj formalne logike

Pregled notacije bomo zaključili z moderno notacijo matematične logike. Pomen logike se je
skozi čas spreminjal. Zgodovinski izvor logike je filozofsko proučevanje argumentacije in
dokazovanj. Danes je logika samostojna veda, ki je pomembna za matematiko in filozofijo, a
se obravnava ločeno.
Formalna logika je izpeljevanje zaključkov iz predpostavk. Za njen začetek lahko štejemo
eleatsko filozofsko šolo iz 6. stoletja pr.n.št.. Zenon iz Eleje (490 pr.n.št.-430 pr.n.št.) je z
logičnimi paradoksi trditve pripeljal do protislovja in tako ovrgel njihovo resničnost. Takšna
dokazovanja so Grki poimenovali aporije.
§
Atenski filozof Sokrat (470 pr.n.št.-399 pr.n.št.) je pripomogel k nastanku nekaterih osnovnih
pojmov in definicij in uveljavitvi induktivnega sklepanja. Njegov učenec Platon (427 pr.n.št.347 pr.n.št.) je spoznanja iz ozkega področja logike prenesel na filozofijo in znanost, a
logičnih spoznanj še ni sistematiziral. Njegova ugotovitev je bila, da je resnica v soglasju med
izjavo in dejstvom, ki ga stavek izraža. To je tudi tako imenovana klasična teorija izjav. Ta
zamisel je Aristotelu (384 pr.n.št.–322 pr.n.št.) omogočila premislek o obliki izjav, kot nosilci
logičnih zakonitosti. Izhajal je iz ugotovitve, da je za veljavnost odgovora pomembna
struktura oziroma sestava izjav. Spoznal je, da ima pogovorni jezik poleg sporočilne funkcije
tudi logične lastnosti, ki jih je določil kot nujno izhajanje enih stavkov iz drugih na podlagi
njegove forme. Vedel je, da so nekatere izjave resnične ali neresnične, resnica pa mu je bila
ujemanje med izjavo in dejstvom ali dejanskim stanjem, ki ga stavek izraža. Ugotovil je, da so
lahko resnični ali neresnični le povedni stavki, saj z ostalimi (vprašalni, velelni, želelni) ne
izražamo ne resnice ne neresnice. Ker so povedni stavki tisti, ki nekaj trdijo ali zanikajo, in so
torej nosilci resnice ali neresnice, jih je Aristotel izločil in raziskoval njihovo zgradbo. Izbral
je tipe izjav, kjer gre za različne odnose med subjektom in predikatom. Predstavil jih je v
obliki shem, saj je predikat in subjekt zamenjal z ustreznima črkama. Pri tem je odkril, da
nekatere zveze same po sebi zagotavljajo pravilnost sklepanja. Aristotelova logika se imenuje
formalna logika, ker je odmislil vsebino posamičnih stavkov in obravnaval samo obliko,
formo stavkov. Sistematiki je dal ime silogistika (sklepanja, ki jih sestavljata dve premisi in
sklep so do Kanta veljali za popolni sistem).
§
Največja avtoriteta filozofije je tudi v srednjem veku še vedno bil Aristotel. Vendar so ga
deloma presegli megariki. Megarike - filozofe, ki so sledili Sokratovemu iskanju dobrega, je
poleg vsebine aporij zanimala predvsem oblika dokazov. Prišli so do ugotovitve pogojnih
stavkov (zveza z veznikom če – potem). Ugotovili so, da je implikacija neresnična le, ko je
predpostavka resnična, sklep pa neresničen, in to pravilo velja v logiki še danes.
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Stoiki so pri nadaljevanju dela megarikov odkrili še več logičnih veznikov. Ti so bili
konjunkcija, negacija in disjunkcija. Morda največji napredek v primerjavi z Aristotelom in
njegovimi nasledniki je bil ta, da jim ni bila več pomembna sama vsebina stavkov, ampak
pogoji, pri katerih so sestavljeni stavki resnični. Oblikovali so pravilo Modus ponens.
Aristotelu je bila pomembna notranja sestava izjav, stoikom pa le odnosi med izjavami [18].
§
V sholastičnem obdobju sta pomembna Albert Veliki (1193-1280) in Tomaž Akvinski (12251274), ki sta aktualizirala Aristotela ter ga nastavila za cerkveno avtoriteto. Z renesanso, ki je
presegla cerkvene avtoritete, je bilo konec tudi Aristotelove silogistike.
§
Obdobje tradicionalne logike je postreglo z idejo, da naj bi logika izumljala argumente, ter
iskalo primere, kjer lahko iznajdene argumente uporabimo. Francis Bacon (1561-1626) je
utemeljil induktivne metode. Iznajdene naj bi bile edino orodje za nova spoznanja. Čas
Francisa Bacona je bil čas prebujenja znanstvenikov, zbiranja podatkov o svetu in
tradicionalne silogistike, ki je s preostalim na videz ni družilo nič, saj naj ne bi bila sposobna
doseči novih spoznanj.
Najpomembnejši logik v tradicionalnem obdobju je bil Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716). O logiki je razmišljal tako, kot razmišljamo danes. Njegovo mnenje je bilo, da lahko
vse pojme in operacije označimo z znaki, z njimi pa nato računamo kot v matematiki. S
pomočjo računanja naj bi prišli do vseh možnih resnic in pojmov. Osnovna značilnost
moderne simbolne logike, katere eden izmed začetnikov je Leibniz, je v tem, da mora
vsakemu pojmu ustrezati poseben znak, pri sklepanjih in izpeljavah pa se mora za računanje
uporabljati te znake [21].
§
Poznamo pet klasičnih veznikov stavčne logike. To so negacija, konjunkcija, disjunkcija,
implikacija in ekvivalenca. Posamezne veznike je mogoče izraziti tudi s pomočjo drugih.
Ekvivalenca je konjunkcija dveh implikacij. Implikacijo lahko izrazimo z negacijo in
konjunkcijo ali negacijo in disjunkcijo. Tako je ekvivalenca izraz, sestavljen iz negacije in
konjunkcije ali negacije in disjunkcije.
Tabela 4: Razvoj veznikov stavčne logike 32
Negacija
¬

Gottlob Frege
(1848-1925)
Begriffsschrift
Bertrand Arthur William Russell
(1872-1970)
Mathematical logic as based on the
theory of types
Arend Heyting
(1898-1980)

32
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Nemški matematik Friedrich Ludwig
Gottlob Frege (1848-1925) je v svoji
knjigi o logiki Begriffsschrift (1879)
uporabljal simbol:
Simbol ~𝑝 se je pojavil leta 1908 v
delu Bertanda Russella.
Simbol ¬ se je pojavil v knjigi

Die formalen Regeln der
intuitionistischen Logik
Konjunkcija
∧
Disjunkcija
∨
Implikacija
⇒

Arend Heyting
(1898-1980)
Die formalen Regeln der
intuitionistischen Logik
Bertrand Arthur William Russell
(1872-1970)
Mathematical logic as based on the
theory of types
Bertrand Arthur William Russell
(1872-1970)
Mathematical logic as based on the
theory of types
David Hilbert
(1862-1943)
Neubegründung der Mathematik

Nicholas Bourbaki
Theorie des ensembles

Ekvivalenca
⇔

Albrecht Becker
Die Aristotelische Theorie der
Möglichkeitsschlüsse.
Gerharda Gentzena
(1909-1945)
Untersuchungen über das logische
Schließen
Nicholas Bourbaki
Theorie des ensembles

nizozemskega matematika in logika
Heytinga leta 1930.
Simbol ∧ se je pojavil v delu A.
Heytinga leta 1930.

Simbol 𝑝 ∨ 𝑞 se je pojavil v rokopisih
britanskega matematika Bertranda
Russella leta 1908.
Britanski matematik Russell je v svoji
knjigi, ki je izšla leta 1908, uporabljal
simbol ⊃.
Simbol → je uporabljal nemški
matematik Hilbert v svojem delu iz
leta 1922.
Simbol ⇒ se je pojavil v delu N.
Bourbakija (gre za delovanje skupine
matematikov (predvsem francoskih) iz
20. stoletja, ki so želeli preoblikovati
matematiko na izredno abstraktno in
formalno matematiko) iz leta 1954.
Simbol ↔ je uporabil matematik
Albrecht Becker leta 1933 v delu
Die Aristotelische Theorie der
Möglichkeitsschlüsse.
Simbol ⊃⊂ se je pojavil v delu
nemškega matematika Gerharda
Gentzena (1909-1945)
Untersuchungen über das logische
Schließen (1934).
⇔ je bil prvič uporabljen v delu N.
Bourbaki iz leta 1954.

53

Poglavje 7

7

Preglednica pomembnih korakov v razvoju notacije

Pomembne korake v razvoju matematične notacije smo predstavili v naslednjih preglednicah,
ki smo jih ločili glede na sinkopirano, retorično in simbolično matematiko, ki jo uporabljamo
danes, ter na uporabo simbolov skozi čas.
Tabela 5: Retorična matematika
Čas
Okoli 1800 pr.n.št.
Okoli 2300-1600
pr.n.št.
1225

Kraj in matematik
Egipt,
Ahmesov papirus
Mezopotamska
Ljudstva
Italija,
Leonardo iz Pise

Simboli

ali LAL
SI-A

Opis
Plus, minus
Minus
Plus
Kvadratni koren

Tabela 6: Sinkopirana matematika
Čas
250
6.-7. stoletju
1484
1487
1489
1525
1572

Kraj in matematik
Aleksandrija,
Diofant

Simboli

Indija,
Bakhalska aritmetika
Francija,
N. Chequet
Francija,
Luca Pacioli
Nemčija,
J. Widmann
Nemčija,
Ch. Rudolff
Italija,
R. Bombelli

yu
xa

Opis
2

𝑥, 𝑥 , 𝑥 3 …
Minus
Kvadratni koren
=

Plus, minus
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Tabela 7: Simbolična matematika
Čas
1591
1617
1624
1631

Kraj in matematik
Francija,
F. Vieté
Anglija,
J. Napier
Nemčija,
J. Kepler
Anglija,
W. Ougtred

1637

Francija,
R. Descartes

1657

Francija,
J. Wallis
Nemčija,
G. W. Leibniz

1680
1706
1727
1727
1777
1786
1801
1808
1815
1827

Simboli
A, E, I, O, U, Y
B, C, D, G, F, H,..X
, ali .
Log.

Opis
Neznanke
Konstante
Decimalna vejica
Logaritem
Množenje
sin; tan;
cos; ctan;
Logaritem
Potenca števila a
Neznanke
Konstante
Neskončnost

Anglija,
W. Jones
Švica,
L. Euler
Nemčija,
L. Euler
Rusija,
L. Euler
Francija,
A.M. Legrende
Nemčija,
C.F. Gauss
Nemčija, Francija,
Ch. Kramp
Francija,
A. I. Cauchy
Avstrija,
A. Ettingshausen

∫

Integral

∏

Pi

e

Število e

∑

Vsota

i

Imaginarno število
Parcialni odvod

≡

Kongruenca

m!

Faktorizacija
Permutacija
Binomsko število
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V naslednji tabeli so prikazana dela matematikov, kjer so se pojavili nekateri njihovi simboli.
Tabela 8: Matematiki ter zapis simbolov v njihovih delih
Čas
300 n.št.

628 n.št.
825 n.št.
1202 n.št.
1400 n.št.
1478 n.št.

1484 n.št.
1489 n.št.

1525 n.št.
1544 n.št.

1545 n.št.

1557

1572

1585

Matematiki in njihovo delo
Diofant
(?200-284)
Arithmetica

Brahmagupta
(598-668)
Brahma-sputa sidanta
Al-Hvarizmi
(780-850)
Kitāb al-jabr wa'l-muqābala
Leonardo Fibonacci
(1170- 1250)
Liber Abaci
Al-Ka̅shi̅
(1370-1429)
Luca Pacioli
(1445-1514)
Tractatus mathematicus ad
discipulos perusinos
Nicolas Chuquet
(?1455 – 1488)
Triparty en la Science des Nombres
Johannes Widmann
(1460-1498)
Behende und hubsche Rechenung auff allen
Kauffmanschafft
Christoph Rudolff
(1499-1545)
Die Coss
Michael Stifel (Stefleius)
(1487-1567)
Arithmetica Integra
Gerolamo Cardano
(1501-1576)
Ars Magna
Robert Recorde
(1512-1558)
Whetstone of Witte
Rafael Bombelli
(1526-1572)
L´Algebra
Simon Stevin
(1548-1620)
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Opis
V svojem delu Aritmetika (250
n.št.) je prvi uporabljal simbol
za neznanko

in znak za

minus
.
Prvi, za katerega vemo, da je
ničlo (črna pika) smatral za
številko (621 n.št.).
Knjiga za aritmetiko vsebuje
arabska števila. Algebrske
izraze je opisoval retorično.
Abakus metode, kjer so
vključena arabska števila.
Znaki, ki nakazujejo +,- in
koren.
Prve tiskane razprave o algebri.

Znak za korenjenje

.

Predstavil je simbol + kot
oznako za plus.
Znaki za kvadratni, kubični in
četrti koren:

.

Uporabljal je simbola M in D
za množenje in deljenje, ter
oznaki sec in ter za drugo in
tretjo neznanko.
Prepoznavanje vrednosti
kompleksnih rešitev za enačbe
polinomov.
Uvedel je simbol = za enakost
ter jo tako predstavil severnim
Evropskim državam.
Eksponenti polinomov se
začnejo označevati s
številkami.
Potence je pisal:

,

L´Arithmetique
1591

1631

1631

Francois Vieté
(1540-1603)
In artem analyticem isagoge
Thomas Harriot
(1560-1621)
Artis Analyticae Praxis ad Aequationes
Algebraicas Resolvendas
William Oughtred
(1574-1660)
Clavis Mathematicae

1637

René Descartes
(1596-1650)
La G𝑒́ om𝑒́ trie

1655

John Wallis
(1616-1703)
Mathesis Universalis and Arithmetica
Infinitorum
Gottfried Leibniz
(1646-1716)
De Quadratura Arithmetica

1676
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kar pomeni
1𝑥 2 + 2𝑥 − 4 ∙ 1
Samoglasniki, ki predstavljajo
neznane količine in soglasniki,
ki predstavljajo znane količine.
Simbol za množenje.

Izumil je več kot sto
matematičnih simbolov, vendar
se jih je le malo obdržalo v
17.stoletju. Oznaki, ki jih
poznamo še danes in jih je
uporabljal sta 𝑥 za množenje in
oznaka : za deljenje.
Uporabili je numerične simbole
pozitivnih integralnih
eksponentov polinoma in
določil začetne črke abecede
kot simbole za koeficiente.
Uporabljal je negativne
Eksponente ter simbol ∞ za
neskončnost.
Uporabljal je simbol 𝑑𝑦/𝑑𝑥 za
diferenciale
in
∫ 𝑑𝑥 za
računanje integralov.

Poglavje 8

8

Franc Močnik in Blaž Matek

Slovenska matematika Blaž Matek in Franc Močnik sta pisala učbenike, ki so se uporabljali
po vsej Avstro-Ogrski.

8.1 Življenje Franca Močnika
Slika 33: Franc Močnik (1814-1892) 33

Franc Močnik, naš najuspešnejši pisec matematičnih učbenikov, se je rodil 1.10.1814 v
Cerknem v revni kmečki družini. Osnovno ljudsko šolo je obiskoval v Idriji, gimnazijo in
licej pa v Ljubljani. Nad matematiko ga je navdušil njegov učitelj Leopold Karol Schulz pl.
Strassintzki, po rodu Poljak. Verjetno je ravno njegov način poučevanja vplival na
Močnikovo delo. Po končanem liceju je študiral bogoslužje v Gorici, a je raje postal učitelj. V
Gradcu je opravil izpite iz matematičnih in fizikalnih predmetov, filozofije in zgodovine, leta
1840 pa je doktoriral iz filozofije. Postal je profesor matematike na tehniški akademiji v
Ukrajini. Leta 1851 se je Močnik vrnil v Ljubljano. Postal je šolski svetnik za ljudske šole.
Njegov cilj je bil dvigniti nivo izobraževanja v Sloveniji. Ustanavljal je nove šole, pedagoške
tečaje za izobraževanje učiteljev ter si prizadeval za uvedbo slovenskega jezika v osnovnih
šolah. Zgodovinarji ga štejejo za reformatorja pouka matematike. Učbenike je pisal tako, da
33
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so bili namenjeni le učencem. Učbeniki pred njegovim časom so bili namenjeni učencem in
učiteljem. V učbenikih so razlage kratke, veliko nalog, pa tudi pomembna pedagoška pravila:
ponovitev prejšnjega znanja. Močnik je umrl 30. 11. 1892 [42], [43].

Dela:
Pisal je v nemškem jeziku, njegova dela so bila prevedena v slovenski in še v 12 drugih
jezikov. Učbeniki so se uporabljali v vsej avstro-ogrski monarhiji in tudi zunaj nje. Učne
knjige odlikujejo razumljiva metoda, jasna predstavitev snovi in praktična uporabnost.

Najbolj znana Močnikova dela:
 Theorie der numerischen Gleichungen mit einer Unbekannten : mit besonderer Rücksicht
auf die neueste von Cauchy erfundene allgemeine Auflösungsmethode, 1839.
 Lehre von den vier Rechnungsarten aus deren Begriffe und dem Wesen unsers
Zahlensystems entwickelt, und als Hilfsbuch beim Rechnungsunterrichte Lehrern und
Lernenden gewidmet von Dr. F. S. Mozhnik, 1840.
 Druga računica za slovenske ljudske šole, 1884.
 Perva računica za slovenske ljudske šole, 1885.
 Računica za občne ljudske šole: izdaja v treh delih, Tretja stopnja, 1894.
 Računica za obče ljudske šole: izdaja v treh delih, Druga stopnja, 1897.
 Računica za obče ljudske šole: izdaja v treh delih, Prva stopnja, 1900 [44].

8.2 Jezikovni in matematični pregled posameznih učbenikov Franca
Močnika
Med najpopularnejše in najzaslužnejše pedagoge matematične stroke v drugi polovici 19. in v
prvih desetletjih 20. stoletja v Srednji Evropi gotovo sodi Franc Močnik. Imel je velik vpliv
na napredek računskega pouka na vseh nižjih in srednjih šolah v Avstro-Ogrski pa tudi zunaj
nje.

Močnikove računice za obče ljudske šole
V svojih petdelnih računicah za ljudsko šolo (ki so pričele izhajati 1870 in so izhajale vse do
leta 1918) je Močnik že ob uvedbi osemletne učne obveznosti v deželah avstrijske krone
uvedel normo za poučevanje na razredni stopnji osnovne šole. Ta norma velja od leta 1869
skoraj nespremenjena po vsej Evropi. Značilnost Močnikovih učbenikov se odlikujejo po tem,
da je težišče na nalogah. Vsaka naslednja knjiga, se začne s ponavljanjem snovi iz prejšnje.
Učbenik je namenjen šestletnim učencem v prvem razredu in je brez besedil, saj otroci v
prvem razredu tedaj še niso znali brati. Besedilo mora povedati učitelj, otroci pa napišejo
račun in ga uženejo z nastavljanjem zrn, paličic… Učbenik je bil namenjen predvsem za
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vadbo doma, a dolžino domače naloge sta omejevali dve plati šolske tablice, na katere so se
učili pisati prvošolčki, saj je papir takrat pomenil bogastvo.
V peti računici za ljudske šole avtor obravnava deljivost, največjo skupno mero (največji
skupni delitelj) in najmanjši skupni večkratnik, kvadratni in kubični koren ter osnove
praktičnega računstva za gospodinjstvo, kmetijo, obrt in trgovino.
Močnik je bil utemeljitelj »nove avstrijske metode« za računanje in monografske poti v svet
števil. Korenine nove metode pisnega računanja so bile v monografskem načinu pristopa k
prikazu števila, s katero je pričel Močnik uvajati števila v prvi razred ljudske šole. Prav v
prvem razredu je Močnik pridobival števila tako, da je izhajal iz količinske predstave števila,
ki ga je nato razstavil na vse možne načine. Petdelne računice jasno odražajo Močnikov
pogled na razporeditev učne snovi v ljudski šoli- na opismenjevalno obdobje in doseganje
nivoja funkcionalne matematične pismenosti [43].

Perva računica za slovenske ljudske šole
Je prva matematična knjiga za prvi razred, ki naj bi služila samo učencem. Učenci s pomočjo
nalog iz učbenika usvojijo pojem števila in količine. Poudarek je na enoti in spoznavanju
števil do 10 v vseh oblikah računanja in ne samo s štetjem.
Močnik se je ravnal po načelu Gruberjeve monografske računske metode, ki prikaže vsako
število individualno v vseh njegovih odnosih in računskih operacijah in ne stopnjuje pouka v
obsegu števil od 1 do 100. Števila najrazličneje razstavi v obliki vsote oziroma razlike ter ga
uporabi v vseh mogočih nalogah seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja.

Slika 34: Perva računica za slovenske ljudske šole 34

34

Močnik, 1871a, str. 7
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Že v prvem razredu je obravnaval predvaje za deljenje npr. 1v8 ter 8 od 8. Merjenje s
številom je dejavnost »v«, iskanje osmega (n-tega) dela števila pa je dejavnost »od«. Pri »od«
je poudaril enoto in dejavnost, pri »v« pa je izmeril število v smislu »kolikokrat« gre neko
število v večje število. Seveda pa otrok v tej fazi še ni računal na pamet. Poleg množenja in
predvaj za deljenje je Močnik že za prvi razred predvideval tudi razstavljanje obravnavanega
števila na vse možne načine [36].

Druga računica za slovenske ljudske šole
V drugem razredu se učenci učijo računanja s cenami. Gre za računanje v obsegu od 1 do
100. Tu so začetki sklepnega računa in z njegovo pomočjo izvedeno učenje poštevanke ter
začetno računanje z drobci (ulomki) [37].

Tretja računica za slovenske ljudske šole
V tretjem razredu sledi računanje s števili do 1000 z vajami. Temu je Močnik rekel tristavki
(sklepni račun). Na tak način je sklepni račun postal kulturna last našega naroda. Sledi še
računanje z merami (do 1000 in na tisočino natančno) [38].

Peta računica za jedno-, dvo- in trirazredne ljudske šole
Prav z vpeljevanjem nove avstrijske metode je Močnik prišel v svetovno zgodovino
matematike. Oglejmo si bistvo te »nove avstrijske metode« za pisno računstvo. Število, ki se
odšteva/ sešteva, se podpiše pod drugo število tako, da stoje enice pod enicami, desetice pod
deseticami, stotice pod stoticami.
Podobno je ravnal pri deljenju. Deljenje z enomestnim deliteljem lahko izvedemo brez
podpisovanja. Delimo tako, da ostanke ohranimo v spominu in samo količnikove številke
pišemo pod ustrezna deljenčeva mesta [40].

Metodika matematike za slovenske ljudske šole
Važen mejnik v razvoju metodike računskega pouka so predstavljale Močnikove matematične
metodične knjige. Že leta 1870 v nemščini in leto dni kasneje v slovenščini izšli Navod k
pervi in Navod drugi računici za slovenske ljudske šole. V uvodu pojasnjuje formalni in
materialni izobrazbeni in vzgojni pomen računskega pouka. Za ponazarjanje števil se najprej
uporabljajo pike in črte, ki jih riše učitelj na tablo. Toda bolj kot same podobe na tabli števila
ponazarjajo premakljive stvari, ker ob njih otroci zaznavajo predmete prek več občutkov in so
potem predstave popolnejše. Pri Močnikovih učnih knjigah je zanimivo tudi to, da v njegovi
prvi računici ni uporabnih nalog, ker bi bile uporabne naloge brez koristi v knjižici za učence,
ki še ne znajo brati. Števila od ena do deset so podlaga za vsa druga števila in zato mora
učitelj ta števila temeljito in vsestransko obravnavati. Ustno računanje in zapisovanje računov
naj na vrsto prideta izmenoma. Učitelj naj pove vsako nalogo samo enkrat in posebno poudari
števnike, ki so v nalogi. Učenci naj odgovarjajo v celih stavkih. Računske vaje ne smejo v
prvem razredu nikoli trajati dlje kakor pol ure, da se učenci ne utrudijo.
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Za prelomni reformni čas v avstrijskem šolstvu po letu 1869 je bil Močnik človek, ki je bil
najbolj, tako po matematični kot po didaktični plati, podkovan o metodiki računstva na vseh
ravneh takratne šole in z dobršno mero praktičnih izkušenj, saj je bil šolski nadzornik ter
visokošolski učitelj računstva in matematike. Deset let je proučeval tudi na normalki v Gorici.
Ker je sam poučeval v nižjih šolah, je dobro vedel, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za
dober pouk. Zato je svoje računice za ljudsko šolo v petih delih opremil še z ustreznimi
metodičnimi napotki računstva in geometrije za ljudskošolske učitelje.
V Računicah se Močnik izkaže kot mojster izbire učne tvarine, ki zasleduje tista vedenja, ki
jih danes označujemo s funkcionalno pismenostjo, v Navodih pa razmeji delo na delo učitelja
in učenca. Od navodov sta pomembna zlasti navoda za prvi in drugi razred osnovne šole, saj
se z računanjem do dvajset popolnoma pokrije potrebe operacij seštevanja in odštevanja, z
računanjem do sto pa še vse potrebe množenja, deljenja ter merjenja s števili. V svojih
računicah Močnik dosledno uvaja uvod v računanje z monografsko metodo. Močnik je prvi v
praksi izpeljal Gruberjevo monografsko metodo, ki koristi računske operacije le kot sredstvo
za usvajanje številskih pojmov. Pojem oziroma generalizirano predstavo posameznega števila
pridobimo tako, da si vsako število vsestransko ogledamo. To pomeni, da vsako število na vse
možne načine razstavimo in sestavimo. Tudi novejše analitične težnje imajo mnogo stičnih
točk z Gruberjevimi pogledi. Gruber v svojem postopku zahteva, da se vsako posamezno
število celovito obdela, pri tem pa se uporabi vse računske operacije. Metoda lahko postane
pri obravnavi velikih števil preveč monotona. Vsekakor pa velja upoštevati nekatere prijeme
te metode pri obravnavi števil do dvajset, torej v prvem razredu, kjer še nismo tako prepričani,
ali imajo otroci usvojene številske pojme ali znajo samo šteti in za števili ne vidijo ničesar.
Vse te dileme je za celotno Srednjo Evropo razreševal Močnik s svojimi računicami in
metodičnimi napotki za učitelje. Močnikovi navodi za pristop k učivu so bili pisani za
učitelje, ki so imeli končano takrat uvedeno štiriletno učiteljišče ali pa še tega ne, zato so ti
navodi jasni, obsežni in enostavni pri stvareh, ki so odraslim razumljive same po sebi, pri
otrocih pa večkrat ni tako, zato je prav, da je tisti, ki uči, opozorjen [41].

Navod k pervi računici za slovenske ljudske šole: številjenje s števili do 20
Za poučevanje števil Močnik trdi, da se da števila prikazati s pikami in črtami, ki jih učitelj
učencem nariše na tablo, učenci si potem lahko pomagajo s prsti, klinci, lesenimi kockami,
kroglicami itd.. Priporoča tudi ruski številni stroj, ki je nalašč narejen za štetje števil. Stroj je
sestavljen iz lesenega okvirja, stoječega na nogah, v katerega je vpetih deset vodoravnih
kovinskih šibk, na vsaki šibki pa je deset kroglic.
Da se vsaka naloga pri uporabnem številjenju primerno reši, je potrebno:
1. znanje besednih razmerij, ki se nahajajo v nalogi,
2. sposobnost, da se iz razmerij, ki se nahajajo v nalogi, nastavi račun, s katerim se poišče
rešitev naloge,
3. urnost pri prostem številjenju, da se račun reši.
Na začetku naj se snov za naloge vzame neposredno iz otroškega življenja in izkušenj,
pozneje pa naj se vpletejo tudi različne življenjske okoliščine, ki se morajo prej otrokom
primerno razložiti. Če namreč otroci naučeno vsestransko rabijo, lažje razumejo, obdržijo v
spominu in pridobijo urnost.
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Pri vsaki nalogi, naj bo računska ali življenjska, je treba najprej spoznati, kaj naloga zahteva,
poiskati primerne pripomočke in jih prav uporabiti. Da se naloge prav rešijo, je treba učencem
zastavljati naslednja vprašanja: »Povej, kaj moraš iskati? Kaj moraš poprej vedeti, preden to
najdeš? Ali je to že v nalogi naznanjeno? Kako boš iz tega, kar je v nalogi naznanjenega,
našel to, kar moraš poiskati?«
Taka vprašanja morajo postajati pri naslednjih istovrstnih nalogah čedalje redkejša, dokler
učenci niso zmožni sami kratko razločno in celovito opisati pot do rešitve.
V navodu za učitelje, ki obsega popolno gradivo za pisne vaje učencev, metodične opomine
za ustno razlago nalog ter uporabne naloge, ki jih v računici za učence ni, saj ti še ne znajo
brati, je zapisano, kako se obravnava prva računica. Močnik je dodal, da »metodičen navod v
tej knjižici naj služi učitelju le takrat, kedar se za nauk v števljenji pripravlja, med naukom
samim naj se pa knjižice nikoli ne poslužuje. Nauk v števljenji ima le takrat dober vspeh, ako
se učitelj k temu nauku sam dobro pripravi in si popolno znanje pridobi o tem, kar bo
učencem razkladal« [39].

8.3 Življenje Blaža Matka
Slika 35: Blaž Matek (1852-1910) 35

Blaž Matek, ki se je kot prvi lotil pisanja matematičnih učbenikov v izvirno slovenskem
jeziku, se je rodil 5. februarja 1852 v Gornjem Gradu ob Dreti. Latinsko šolo v Celju je lahko
začel obiskovati po zaslugi učitelja Tscheruja, ki je poučeval na domači ljudski šoli in ki je
njegove starše pregovoril, da ga pošljejo tja. Po končani gimnaziji je služboval kot rezervist v
redni vojski, a je vojaška služba slabo vplivala na njegovo zdravje. Vpisal se je na univerzo v
Gradcu na študij matematike in fizike. Ko je postal stalni gimnazijski učitelj, se je poročil z
učiteljico Marijo Turk. Imela je pomembno vlogo pri njegovem delu, saj mu je pisala
rokopise in njegovim geometrijam risala slike. Ker sta Močnikovi knjigi Aritmetika in
Geometrija v priredbi profesorja Celestina iz let 1883 in 1884 začeli izginjati iz uporabe, saj
sta bili že zastareli, je za naše na pol slovenske nižje gimnazije sestavil Aritmetiko I. in II. ter
35
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Geometrijo I. in II. ter izdal knjigo Rešitev matematičnih nalog. Končal je, še preden so
oblasti začele poslovenjenjem gimnazij. Spremenjen učni načrt je zahteval znatno strokovno
predelavo, a še preden je lahko delo opravil, ga je prehitela smrt. Njegovo delo so končali
Jakob Zupančič, Josip Mazi, Anton Peterlin in Fran Jeran. Blaž Matek je umrl 29. januarja
1910 v Mariboru. Blaž Matek je ustvarjal nove slovenske izraze za matematične pojme, pri
delu se je lahko oprl le na redke prevode Močnikovih učbenikov. Matematična pravila je
utemeljeval kratko in natančno, pri razlagi je učitelju dopuščal svobodo, zato imajo njegovi
učbeniki trajno vrednost. Njegove učbenike so v prirejeni obliki uporabljali tudi po 1.
svetovni vojni. Ti učbeniki so bili prvi izvirno napisani v slovenščini [32], [33].

8.4 Jezikovni in matematični pregled posameznih učbenikov Blaža Matka
V nekaterih Matkovih knjigah bomo natančno analizirali vsa poglavja in zapisali posebnosti,
ki se bodo pojavile.

Aritmetika za nižje gimnazije, I. del
Učbenik ima devet poglavij: Uvod, Računanje s celimi in jednoimenskimi števili, Računanje z
desetinskimi in mnogoimenskimi števili, O deljivosti celih števil, Računanje z navadnimi
ulomki, Sklepni račun, Razmerja, sorazmerja in njih uporaba, Vadbe in naloge in Dodatek.
Pri računskih operacijah in računskih zakonih lahko zasledimo, da je vsak postopek računanja
natančno razložen.
V uvodu je razložen pomen istih (istovrstne stvari) in različnih (raznovrstne stvari) vrst. Med
stvarmi iste vrste oz. pomena lahko naredimo zamenjavo. Na primer, ure lahko nadomestimo
z dnevi in obratno. Pri stvareh različnih vrst pa le-te niso istega pomena, na primer leto in
kilometer. Zapisal je tudi, da se imena števil imenujejo števniki (ena, dva, tri,…), zapisani
znaki števil pa številke (1, 2, 3, …), ki se imenujejo arabske, ker so jih v Evropo prinesli
Arabci, čeprav so jih izumili Indijci.
V podpoglavju desetiški številni sestav (desetiški številski sistem) opazimo, da je desetice,
stotice itd. ločil s pikami in vejicami. Naslednje število bi tako zapisali: 5, ,349.217,450.189
ter prebrali: 5 bilijonov, 349 tisoč 217 milijonov, 450 tisoč 189.
Zapisal je besedo jednota (die Einheit), ki jo je čez deset let preimenoval v enoto.
V poglavju Računanje s celimi in z jednoimenskimi števili je razložil znake za seštevanje,
odštevanje itd. Znak za seštevanje je opisal, da je v obliki ravnega križa +, ki se bere kot več
ali plus.
Znaku = je rekel jednačaj, sedaj mu pravimo enačaj. Račun 17 + 3 = 20 bi v tistem času
prebrali kot 17 plus 3 je jednako 20.
Na primeru je razložil, da se števili, ki ju seštejemo, imenujeta sumandi (seštevanec = der
Summand), vsoto teh dveh števil pa je imenoval izračunana vsota.
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Znak za odštevanje je vodoravna črta −, ki pomeni manj ali minus. Člena pri odštevanju je
imenoval zmanjševanec ali minuend (der Minuend) ter odštevanec ali subtrahend.
Za množenje je uporabljal znak pika na črti ˝ . ˝ ali poševni križ ˝ X ˝, kar se bere kot ˝naj se
množi˝ ali ˝pomnoženo˝. Faktorja ali produktova činitelja je imenoval množenec ali
multiplikand ter množitelj ali multiplikator, število katerega iščemo, pa zmnožek ali produkt.
Znak za deljenje je vodoravna črta – ali dve piki, stoječi druga nad drugo :. Prebere se kot
˝deljeno s˝ ali ˝naj se deli˝. Člena je imenoval deljenec ali dividend ter delitelj ali divizor,
iskani faktor pa količnik ali kvocijent.
V dveh točkah je zapisal različna pomena: merjenje in deljenje, ki se pisno ne razlikujeta.
Merjenje je razložil kot v primeru: odštevaj od števila 15 število 3 tolikokrat, kolikokrat se 3
nahaja v 15. ozir. 15: 3 =?
Deljenje pa je razložil kot v primeru: razdeli število 15 na toliko enakih delov, kolikor kaže
število 3. Število, ki ga iščeš, je tretji del števila 15.
V poglavju Računanje z desetinskimi in mnogoimenskimi števili je razložil, kaj je decimalno
ali desetinsko število. Decimalno ali desetinsko piko, ki loči celoto od desetink, je označil z
zgoraj napisano piko. Tako bi napisali decimalno število 350̇267 in jo prebrali kot 35 celot, 2
desetini, 6 stotin, 7 tisočin ali 35 celot, 267 tisočin.
V podpoglavju Največja skupna mera, čemur sedaj pravimo največji skupni delitelj, opazimo,
da je uporabil oznako 𝑀. Na primer: 𝑀(8,6) = 2 bi prebrali: največja skupna mera števili 8
in 6 je 2.
Najmanjši skupni mnogokratnik oziroma najmanjši skupni večkratnik pa je označil s 𝑚𝑛. Na
primer 𝑚𝑛 (8,6) = 24, kar bi prebrali kot: najmanjši skupni mnogokratnik števili 8 in 6 je
24.
Matek je v poglavju Računanje z navadnimi ulomki natančno razložil nastanek ulomkov,
določil imena in pojasnil dele ulomka. Ulomke, katerih vrednost je enaka ali večja od celote je
imenoval nepravi ulomki. Ulomke, katerih vrednost je manjša od celote, pa pravi ulomki.
Znak za ulomek je vodoravna črta (ulomkova črta), ki jo uporabljamo še danes. V
nadaljevanju je podrobno opisano računanje z ulomki.
V zadnjem poglavju so razloženi sklepni in obrestni račun, odstotni ali obrestni račun,
razmerja in sorazmerja ter uporaba. Na koncu sledijo še naloge za reševanje [26].

Aritmetika za nižje gimnazije, II. del
V prvem poglavju je govora o računanju z znanimi oziroma po Matkovem poimenovanju
posebnimi števili, računanje z njimi imenuje posebna aritmetika, ter računanju z neznanimi
oziroma občnimi števili.

66

Slika 36: Aritmetika za nižje gimnazije, II. del 36

Če izraz vsebuje več oklepajev, sta uporabljena dva različna oklepaja: okrogli () in oglati [],
včasih tudi zaviti oklepaj {}. Zapisano je tudi, da je potrebno najprej odpraviti notranji
oklepaj, potem pa jih postopoma odpravljati.
Slika 37: Aritmetika za nižje gimnazije, II. del 37

V nadaljevanju so obravnavana »števila, ki tvorijo podaljšek naravne številne vrste« [27],
pozitivna in negativna števila, ki imajo predznak + ali – in imajo skupno ime algebrajska ali
relativna števila. Opazimo lahko, da je postopek računanja enak današnjemu.
Slika 38: Aritmetika za nižje gimnazije, II. del 38

Pri občnih številih je zapisano, da se znak množenja izpušča (npr. 𝑎𝑏). Če je eden izmed
faktorjev posebno število, kot na primer 3𝑎, se posebno število 3 imenuje koeficijent, občno
število 𝑎 pa glavna količina [27].

Aritmetika in algebra za srednje in višje gimnazijske razrede
Snov iz prvih dveh analiziranih učbenikov se ponavlja, le razlage so skrajšane in nivo je
zahtevnejši. Vendar pa naslov ni pravilen, saj učbenik vsebuje le snov za srednje razrede, za
višje pa ne. Pri tej izdaji je veliko napak, za kar je morda krivo to, da je bil avtor že precej
bolan [55]. Znaki za operacije se niso spremenili, razen znak za množenje, piko piše na
sredini med faktorjema [28]. V učbeniku je večina razlage o razširitvi števil, uvedel je tudi
podaljšano številno vrsto (številsko premico), na novo pa opisal odštevanje, seštevanje,
množenje in deljenje enačb in neenačb. Pri razširjanju oz. krajšanju ulomkov je uporabljal
izraz oblične izpremembe ulomkov.
Na spodnji sliki opazimo, da je pri okrajšanju ulomkov nad enačajem zapisal, s katerim
številom okrajšaš ulomek.

36

Matek, 1898, str. 3
Matek, 1898, str. 5
38
Matek, 1898, str. 16
37
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Slika 39: Aritmetika in algebra za srednje in višje gimnazijske razrede 39

Aritmetika in algebra za četrti in peti gimnazijski razred
Učbenik je kopija Aritmetike in algebre iz leta 1909. Učbenik ima popolno kazalo in je
dovoljenje za izid dobila od ministrstva mesec po Matkovi smrti [55].
V učbeniku ponovno zasledimo razlago znakov za matematične operacije. Matek pravi, da je
aritmetika: »nauk o številih in njih medsebojnih zvezah«, če je govora o posebnih številih, se
imenuje posebna aritmetika, sicer je občna aritmetika ali algebra. Če združimo dva ali več
številnih izrazov skupaj, dobimo sestavljene številne izraze. Ko te združujemo, jih pišemo v
oklepajih.
Matek je znak za neenačaj razložil takole: »V votlino neenačaja pišemo večji izraz, pred vrh
neenačaja pa manjšega« (Slika 40) [29].
Slika 40: Aritmetika in algebra za četrti in peti gimnazijski razred 40

39
40

Matek, 1909, str. 57
Matek, 1910a, str. 2
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Aritmetika in algebra za šesti, sedmi in osmi gimnazijski razred
Tieglova [55] trdi, da Matek v tem učbeniku snovi ne opiše tako poglobljeno kot v prejšnjih
učbenikih, ampak snov le informativno posreduje. Učbenik se prične s poglavjem
»logaritmovanje«, v katerem je zapisano, da ko razstavimo določeno število 𝐴 na enake
faktorje 𝑎 in določimo število faktorjev, da »logaritmujemo število 𝐴 z ozirom na število 𝑎, v
znakih 𝐴 = 𝑎 𝑥 «. Nadaljeval je, da je »logaritem določenega števila tisti potenčni eksponent, s
katerim se mora znana podloga vzmnožiti, da dobimo dotično število za rezultat, v
znakih0𝑎 log𝐴 = 𝑥« [30]. Opazimo, da je osnovo 𝑎 pisal pred logaritmom števila 𝐴.
Dekadični ali Briggov logaritemski sestav je logaritem z osnovo 10, danes mu pravimo
desetiški logaritem. Naravni, hiperbolični ali Neperjev logaritemski sestav, kateremu danes
pravimo kar naravni logaritem in ima za osnovo Eulerjevo število 2,71828… se označi s črko
e.
V poglavju, kjer se opisane kvadratne enačbe, Matek ni navedel enostavnega primera
kvadratnih enačb, ampak je podal primer enačbe s tretjimi koreni, jo uredil, dobil kvadratno
enačbo, ki pa je ni rešil do konca.
Slika 41: Aritmetika in algebra za šesti, sedmi in osmi gimnazijski razred 41

V nadaljevanju je pojem integral razložil takole:
Če poiščemo določeni funkciji 𝑦 = 𝑓(𝑥) diferencialni kvocijent 𝑦 , = 𝑓 , (𝑥) ali pa diferencijal
𝑦 , 𝑑𝑥 = 𝑓 , (𝑥)𝑑𝑥, pravimo, da diferencujemo določeno funkcijo... Ako poiščemo obratno
določenemu diferencijalnemu kvocijentu 𝑓 , (𝑥) ali pa določenemu diferencijalu 𝑓 , (𝑥)𝑑𝑥
prvotno funkcijo 𝑓(𝑥), pravimo, da integrujemo določeni diferencijalni kvocijent ali določeni
diferencijal, v znakih ∫ 𝑓 , (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓(𝑥).
Snov je razložil na štirih straneh ter nadaljeval s poglavjem o postopicah (o zaporedjih).
Izpeljal je občni člen (splošni člen) in vsoto pri aritmetičnem in geometrijskem zaporedju. Na
koncu je poglavje matematična verjetnost, ki pa ga je dodal Jakob Zupančič [30].

41

Matek,1910, str. 13
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Aritmetika in algebra za nižjo stopnjo srednjih šol
Učbenik je povzetek Aritmetike iz leta 1896 in Aritmetike iz 1898, vendar z odpravljenimi
napakami. Pri vsakem poglavju ni več tako podrobnega opisa postopkov in je veliko več
nalog, ki se navezujejo na teme poglavja. Tudi tu so opisani postopki seštevanja, odštevanja,
množenja in deljenja z nepopolnimi števili ter naloge brez rešitev. Soavtor Peterlin je poglavja
premešal tako, da ustrezajo novemu učnemu načrtu, ter dodal kakšno sliko več, da je učbenik
prijetnejši [31], [55].
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Poglavje 9

Zaključek

V magistrskem delu smo pokazali, kako in s koliko truda se je zapis matematičnih simbolov
spremenil. Ugotovili smo, da je bila matematika od časa starih Grkov vse do srednjega veka
pisana z besedami naravnega jezika (retorična matematika), z Diofantom, helenističnim
matematikom iz 3. stoletja, so se pojavile skrajšane algebrske oznake (sinkopirana algebra), s
katerimi je precej poenostavil matematične zapise. Notacija se je začela hitreje razvijati šele
na začetku renesanse, a se je razlikovala od posameznika do posameznika in od države do
države. K usklajevanju simbolov je veliko pripomogla iznajdba tiska v 15. stoletju. Današnja
matematika je simbolična. Takšen zapis je krajši, jasnejši, učinkovitejši in manj dvoumen, ko
ga beremo. Ne glede na državo ga razume vsak, ki se je učil aritmetiko.
Na primerih smo pokazali, kako nerazumljivo je bilo računanje in s kakšno težavo se je
moderna notacija rojevala. Poskusili smo razbrati večino napisanega, kako so računali brez
uporabe formul. Terjalo je veliko časa, da se je izkristalizirala enostavna notacija z jasnimi
koncepti v ozadju.
Zanimivo je, da se za simbol za množenje še vedno pojavljajo in uporabljajo štiri različne
oznake: pika, zvezdica, krat pa tudi opuščeni simbol. Tako kot za množenje tudi za deljenje
nimamo enotnega znaka. Ameriško matematično združenje (The Mathematical Association of
America) je leta 1923 predlagalo, da se oba znaka za deljenje (÷ in :) opustita, ter namesto
njiju predlagalo pisanje deljenja v obliki ulomkov. To priporočilo ni bilo uspešno sprejeto, saj
še danes zasledimo starejše oznake iz aritmetike.
Če želimo matematiko dobro poučevati, moramo učencem pomagati spoznati vprašanja in
miselne vzorce, na katerih matematika sloni. Pozornost do takšnih vprašanj in vzorcev je eden
od dobrih načinov poučevanja. Pripovedovanje zgodb koristi na več načinov. Zanimiva
zgodba pritegne učence, zato si lažje zapomnijo snov, ki se jo morajo naučiti. Zgodba ob
biografskih podatkih učence opozori, da se za matematiko skrivajo resnični ljudje. Ne
zavedamo se, koliko truda je bilo vloženega v to, da so matematiki prišli do ugotovitev, s
katerimi so prispevali k razvoju matematike. Zato je prav, da smo seznanjeni z zgodovino
matematike.
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