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POVZETEK 
 

Število nič predstavlja celo število, ki na številski premici leži pred številom 1 in za številom  

–1, ter ločuje pozitivna števila od negativnih števil. Za začetnike uporabe števila nič štejemo 

Babilonce, ki so že okoli leta 300 pred našim štetjem na preprosti računski napravi, imenovani 

abakus, začeli uporabljati prazen prostor in ga označili z dvema klinoma. Okoli 5. stoletja so 

indijski matematiki številu nič dodelili številčno vrednost in stalno mesto na številski premici. 

Število nič je imelo v zgodovini vedno neko posebno vlogo, ker je drugačno od drugih števil. 

Še dandanes je njegova vloga specifična pri štetju, ker štetje vedno začnemo s številom 1 in 

število nič kar izpustimo. Tak primer je tudi štetje našega časa, ker je bilo koledarsko leto nič 

izpuščeno in se je štetje začelo z letom 1. 

 

Ker nas je zanimalo, ali število nič tudi dandanes učencem še vedno predstavlja težave, smo 

se odločili to proučiti v empiričnem delu. V raziskavi diplomskega dela smo preverjali vlogo 

števila nič pri računskih operacijah ter razumevanje njegove mestne vrednosti. Podatke smo 

zbirali s pisnim preverjanjem znanja, ki ga je pisalo 10 naključno izbranih učencev 5. razreda 

osnovne šole.  

 

Ugotovili smo, da se je največ napak pojavljalo pri deljenju s številom nič ter pri deljenju v 

primerih, kjer se je ničla pojavila v postopku računanja. Pri razumevanju mestne vrednosti 

števila nič pa se je največ napak pojavljalo pri oceni rezultata, kjer ničle v zapisu določajo 

velikost števila, nekoliko manj pri zapisu mestne vrednosti števila, ki v zapisu vsebuje število 

nič. Pri računskih operacijah seštevanja, odštevanja in množenja učenci niso imeli težav in so 

bili v povprečju zelo uspešni.  

 

Ključne besede: 
število nič, starodavne kulture, računske operacije, mestna vrednost. 

 

 

 

 



  

 
 

 

The role of the number zero in different contexts 
 

SUMMARY 
 

The number zero represents an integer, that can be found between the number 1 and -1 on the 

number line. The number zero separates natural numbers and divides them into positive and 

negative integers. The Babylonians were allegedly the first to use the number zero; as far back 

as 300 BC they added zero to the abacus, a simple counting frame, by marking empty space 

with two wires. In the 5th Century, the mathematicians of India gave the number zero a 

numerical value and a regular fixed position on the number line. The number zero always 

played a special role in history, for it differs from any other number. Even today, it has a 

specific role - e.g. we always start counting with the number 1 and leave zero out. A similar 

example is the way we count time, as the calendar year zero was left out and we started with 

year 1.  

 

Because we were interested if the number of zero today is a student problem, we decided to 

examine this in the empirical part. In the practical part of this BA thesis we researched the 

role of the number zero in numerical operations as well as the comprehension of its positional 

value. The data was gathered via a written test taken by 10 randomly chosen pupils of the 5th 

grade of the Primary School.  

 

It has been established that the most mistakes occur when dividing by zero and when dividing 

in cases, where the zero occurs in the process of computation. When estimating the 

comprehension of the positional value of the number zero, the most mistakes occurred when 

estimating the result, where zero in record define the size of number, less at written record of 

the positional value of the number, that the record contains the number zero. Arithmetic 

operations of addition, substraction and multiplication aren't causing problems to students and 

they were, on everage, very successful.  

 

Keywords: 
the number zero, ancient cultures, numerical operations, positional value. 
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UVOD 
 

V diplomskem delu smo želeli predstaviti razvoj števila nič skozi zgodovino, njegove 

lastnosti v računskih operacijah seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja ter s tem 

povezan strah starodavnih kultur, vlogo števila nič pri razumevanju neskončnosti, umetnosti 

in geometrije, kdaj je število nič dobilo vrednost v računskem sistemu, kakršno ima še danes, 

postopke vpeljave števila nič pri računskih operacijah seštevanja, odštevanja, množenja in 

deljenja v devetletni osnovni šoli ter vpeljave števila nič kot mestne vrednosti v devetletni 

osnovni šoli. 

 

Babilonci so bili prvi, ki so začeli uporabljati simbol za število nič. Okoli leta 300 pred našim 

štetjem so začeli uporabljati dva poševna klina, ki sta predstavljala simbol za prazen prostor 

na abakusu. Število nič pa tedaj še ni imelo svoje številčne vrednosti. Grki in Rimljani so 

ničlo prezirali. Grki so jo uporabljali zelo redko, in sicer le za namene astronomije, saj je bila 

v nasprotju s temeljnimi filozofskimi prepričanji Zahoda. Vsebovala je dve ideji – idejo o 

praznini in idejo o neskončnosti – s katerima bi lahko uničila Aristotelovo filozofijo (Seife, 

2000).  

 

V primerjavi z ostalimi števili ima število nič nenavadne lastnosti v računskih operacijah 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. V antiki so bile matematične lastnosti števila nič 

nerazložljive, stara ljudstva so se števila nič bala, saj je bilo povezano s praznino, to je z ničemer. 

Ničla je imela pomembno vlogo pri razumevanju neskončnosti. Predstavljala je ključ za 

razrešitev uganke grškega filozofa Zena. Grki so bili mnenja, da lahko neko zaporedje, ki se 

zmanjšuje, poteka neskončno dolgo, števila postajajo vedno manjša in se ne približujejo 

nobenemu cilju. Sodobni matematiki pa so ugotovili, da se neko zaporedje, ki se zmanjšuje, 

približuje številu nič, ki hkrati predstavlja limito tega zaporedja (Seife, 2000).  

 

Ničla je imela pomembno vlogo tudi v umetnosti, saj se je pojavila na sredini vsake 

renesančne slike. Z uporabo izginjajoče točke v neskončnosti so slikarji začeli ustvarjati 

tridimenzionalne slike. Descartes je število nič postavil v središče koordinatnega sistema. 

Izhodišče (0, 0) je torej temelj kartezičnega koordinatnega sistema (Seife, 2000).  
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Okoli 5. stoletja so indijski matematiki število nič iz simbola za prazno mesto na računalu 

spremenili v število, ki je imelo svojo številčno vrednost. Sprejeli so številski sistem z osnovo 

10 in naša števila so se razvila iz simbolov, ki so jih uporabljali Indijci. Simbol za število nič 

v desetiškem sistemu pa je prišel v veljavo v 9. stoletju (Seife, 2000). 
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I TEORETIČNI DEL 
 

1 Zgodovinski razvoj števila nič in njegova uveljavitev 
 

»V zgodovini kulture bo odkritje ničle vedno izstopalo kot eden največjih dosežkov človeške 

vrste.« (Seife, 2000: 12, po Danzig, 1930).  

 

Zgodba o ničli je stara. Njene korenine segajo v čas, tisoč let pred prvo civilizacijo, ko ljudje 

še niso znali brati in pisati. Danes se nam ničla zdi naravna, starim ljudem pa je bila tuja in 

strah vzbujajoča misel. Civilizacije so tisočletja delovale dobro, preden so odkrile ničlo. 

Začetki matematičnega mišljenja izhajajo iz želje po štetju ovc, varovanju premoženja in 

minevanju časa. Nobena od teh nalog pa ni zahtevala ničle. Ničla se je civilizacijam zdela 

zoprna, zato so se odločili živeti brez nje. Na Zahodu so ljudje število nič povezovali s 

praznino in je po njihovem mnenju imela nevarne matematične lastnosti (Seife, 2000).  

 

»Bistvo ničle je, da je ne potrebujemo pri delovanju v vsakdanjem življenju. Nihče ne bo šel  

v trgovino kupit nič rib. Njena uporaba je le prisila za nas, zaradi potrebe po izobraževalnem 

načinu mišljenja.« (Seife, 2000: 6, po Whitehead). 

 

Dandanes si ljudje težko predstavljamo življenje brez števila nič, prav tako, kot si težko 

predstavljamo življenje brez števila 7 ali brez števila 31. Bili pa so časi, ko ni bilo števila nič 

– prav tako, kot tudi ni bilo števila 7 in števila 31. To je bilo pred začetkom zgodovine, tako 

da so morali paleontologi sestaviti skupaj zgodbo o rojstvu matematike s pomočjo koščkov 

kamnov in kosti. Ključni namig narave za matematike kamene dobe je bilo odkritje leta 1930, 

ko je arheolog Karl Absolom na Češkoslovaškem odkril 30 tisoč let staro kost mladega volka, 

dolgo 18 cm (Seife, 2000: 6). 
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Slika 1: 30 tisoč let stara volčja kost (Flegg, 1983) 

 

Nihče ne ve, ali je jamski človek uporabljal kost za štetje jelenov, ki jih je ubil, za štetje slik, 

ki jih je upodobil, ali pa za štetje dnevov, ko ni uporabljal kopeli. Je pa povsem jasno, da so 

že prvi ljudje nekaj šteli. Prednik jamskega človeka ni znal šteti niti do dve in zagotovo ni 

potreboval ničle. Zgodnji začetki matematike kažejo, da so ljudje znali razlikovati le med 

številom ena in mnogo. Skozi čas so prvotni jeziki začeli razlikovati med števili ena, dve, tri 

in mnogo, še vedno pa niso imeli izrazov za večja števila. Zaradi lastnosti števil, da se le-ta 

dajo združevati skupaj, so se ustvarila nova števila, in tako se številski sistem ni končal pri 

številu tri. Čez čas so začela bolj bistra plemena nizati števila v vrsto in tako so dobili še več 

števil (Seife, 2000: 6, 7). 

 

Stara volčja kost pa je vsebovala starodaven način štetja. Na njej je bilo 55 majhnih 

vzporedno zarezanih črt. Prvih 25 je bilo urejenih v skupinah po 5, ki so bile podčrtane s črto, 

ki je bila dvakrat daljša od ostalih. Nato so bile narejene še enako dolge ostale zareze. To 

zbuja sum, da je jamski človek računal s številom 5 in nato le preštel skupine s šopki po 5 

(Dejić, 1990: 20, 21).  

 

Sodobni matematiki bi rekli, da je jamski človek uporabljal številski sistem z osnovo 5. To, da 

je pri računanju uporabljal skupine po 5 (in ne po 4),  je bila njegova samovoljna odločitev. 

Tehniko jamskega človeka – štetje v skupinah po 5 – danes uporabljajo ljudje po vsem svetu. 

To je naključje narave, ki je ljudem dodelila po 5 prstov na vsaki roki in zaradi tega slučaja se 
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zdi, da je število 5 najbolj priljubljen osnovni sistem številnih kultur. Stare kulture so pri 

štetju rade uporabljale dele telesa: roka je predstavljala število 5, obe roki sta predstavljali 

število 10, obe roki in obe nogi pa sta predstavljali število 20. Tako so ljudje na območjih, 

kjer je prevladovala angleščina, uporabljali številski sistem z osnovo 10, na območjih, kjer je 

prevladovala francoščina, pa številski sistem z osnovo 20. Noben številski sistem ni vseboval 

števila nič. Ljudje očitno še niso potrebovali števila, ki bi izražal odsotnost nečesa. Namesto: 

»Imam nič banan.«, je trgovec rekel: »Nimam banan.« In to je bil tudi razlog, zakaj so ljudje 

toliko časa shajali brez števila nič – ker ga preprosto niso potrebovali (Seife, 2000: 7, 8). 

 

Čeprav so bile računske sposobnosti pri starih kulturah slabe, so se števila in osnove 

računanja razvila pred branjem in pisanjem. Ko so začele prve civilizacije pritiskati trstje na 

glinene plošče, izsekavati številke v kamen in risati s črnilom po pergamentu in papirusu, je 

bil številski sistem že dobro uveljavljen. Pretvorba ustnega številskega sistema v pisno obliko 

je bila preprosta naloga, saj so morali ugotoviti le način kodiranja, s čimer je pisec zapisal 

števila v trajnejšo obliko. Namesto tvorjenja manjših skupin z zarezami so pisci ustvarili 

simbole za vsako skupino posebej. V petiškem sistemu je bilo potrebno izumiti simbol za 

število 1, simbol za skupino 5, simbol za skupino 25 in tako naprej (Seife, 2000: 9). 

 

To so storili tudi Egipčani. Pred več kot 5000 leti, ko še ni bilo piramid, so stari Egipčani 

razvili sistem za prepisovanje njihovega decimalnega sistema, kjer so bila števila zapisana s 

hieroglifi. Navpična črta je predstavljala enico, peta zadnje živalske noge desetico, vrtinčasta 

šiba stotico, znak za tisoč je predstavljal lotosov cvet, znak za deset tisoč velik prst, znak za 

sto tisoč polnoglavec (simbol nepreštevnosti), znak za milijon bog neskončnosti in znak za 

deset milijonov je predstavljalo sonce. Namesto pisanja 123 črtic, ki so označevale število 

123, je pisec napisal le 6 simbolov (1 šibo, 2 peti in 3 navpične črte). Njihov številčni sistem 

je temeljil na osnovi 10 in tako kot druge civilizacije tudi Egipčani niso imeli oziroma niso 

potrebovali števila nič (Seife, 2000: 9). 
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Slika 2: Hieroglifsko zapisovanje števil v starem Egiptu (Dejić, 1990) 

 

Grki so bolje razumeli matematiko kot Egipčani, zato so njihovi matematiki hitro presegli 

egipčanske učitelje (Seife, 2000: 12). Stari Grki so uporabljali dva sistema številčenja – atiški 

in alfabetski  oziroma ionski. Zapisi atiškega sistema so izhajali iz 6. stoletja pred našim 

štetjem, bili pa so podobni zapisom rimskih številk. Ta sistem se je v Grčiji obdržal do 1. 

stoletja, potem je bil postopoma izpodrinjen z alfabetskim sistemom. Pri alfabetskem načinu 

številčenja so števila zapisali s črkami, in sicer so uporabljali 27 črk grške abecede. Da bi 

razlikovali števila od črk, so nad črko, ki je označevala določeno število, dodali črto. Prednost 

v primerjavi z atiškim in rimskim zapisom števil je bila predvsem v tem, da so bili zapisi 

števil krajši in bolj funkcionalni (Dejić, 1990: 24-26).  

 

 
Slika 3: Atiški zapis števil v stari Grčiji (Dejić, 1990) 
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Alfabetsko številčenje starih Grkov se je v nekem smislu štelo kot začetek pozicijskega 

sistema. Na primer: število 1000 so zapisali kot število 1, le da so pred črko α naredili črtico, 

število 2000 so zapisali kot število 2, le da so pred črko β napravili črtico, in tako dalje. Ta 

simbolika je dajala možnost za zapis števil do 9999. Števila od 10 000 dalje pa so se razdelila 

na »mirijade«, o čemer je govora pri Arhimedovem računanju števila zrnc peska (Dejić, 1990: 

26).  

 

 
Slika 4: Alfabetski zapis števil v stari Grčiji (Dejić, 1990) 

 

Rimski sistem, ki je izpodrinil grška števila, pa je šel korak nazaj, v smeri manj razvitega 

egipčanskega sistema. Rimski številski sistem je izšel iz antičnega Rima. Temeljil je na 

določenih črkah, ki so jim priredili številske vrednosti: I za 1, V za 5, X za 10, L za 50, C za 

100, D za 500 in M za 1000. Za zapis nekega števila, na primer 87, so tako potrebovali 7 

simbolov z več ponovitvami (LXXXVII). Rimski številčni sistem ni vseboval števila nič, 

velika slabost tega sistema pa je bila tudi ta, da ni bil primeren za računske operacije v pisni 

obliki (Dejić, 1990 in Seife, 2000: 13).  

 

Čeprav je bil grški sistem bolj razvit od egipčanskega, pa v starem svetu ni predstavljal  

najbolj naprednega načina zapisovanja števil. Ta naziv je pripadal babilonskemu sistemu 

računanja. Zahvaljujoč temu sistemu se je na Vzhodu končno pojavila ničla. Ničla je torej 

prišla iz Vzhoda in ne iz Zahoda (Seife, 2000: 13).  

 

V nasprotju s starogrško matematiko, pretežno »geometrijsko usmerjeno«, je bila 

staroindijska, kakor tudi babilonska, pretežno »aritmetično-algebrajska« (Davide, 1984).  
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Babilonski številski sistem se je pojavil nekoliko pozneje kot egipčanski. Babilonci so 

uporabljali pozicijski številski sistem, ki je bil osnovan na številu 60 in je predstavljal 

najstarejše pozicijsko številčenje. Če za primer vzamemo število 3660, imajo vse števke poleg 

svoje številčne vrednosti (3, 6, 6, in 0) tudi pozicijske oziroma mestne vrednosti (3000, 600, 

60 in 0). Sisteme, pri katerih poleg številčnih obstajajo tudi mestne vrednosti, imenujemo 

pozicijski številski sistemi (Dejić, 1990: 31-33).  

 

Babilonski šestdesetiški sistem se je mnogim zdel čuden, saj je večina človeških skupnosti za 

osnovno število izbralo število 5, 10 ali 20. Poleg tega so Babilonci uporabljali le dva znaka 

za prikaz njihovih števil: klin je predstavljal število 1, dvojni klin pa je predstavljal število 10. 

Skupine simbolov, urejene v razrede za seštevanje do 59 ali manj, so predstavljale osnovne 

simbole računskega sistema. Nenavadna lastnost babilonskega sistema pa je bila, da ni imel 

različnih simbolov za vsako število tako kot egipčanski in grški sistem. Vsak babilonski 

simbol je lahko predstavljal množico različnih števil. Enojni klin je tako lahko predstavljal 

števila 1, 60, 3600 in še nešteto drugih, odvisno od pozicije, na kateri se je nahajal. V bronasti 

dobi so Babilonci, tako kot mnoge druge kulture, izumili napravo, ki jim je pomagala 

računati. Najbolj znano je bilo računalo abakus (Seife, 2000: 13, 14).  

 

 
Slika 5: Rimski bronasti abakus (Devide, 1984) 

 

 
Slika 6: Kitajski abakus (Devide, 1984) 
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Slika 7: Ruski abakus (Devide, 1984) 

 

Spreminjanje števil na abakusu je bilo preprosto s premikanjem kamnov gor in dol. Kamni v 

različnih stolpcih so imeli različne vrednosti. Ko je bilo računanje končano, je moral 

uporabnik le pogledati končen položaj kamnov in ga zapisati s številko. Glede na to, da so 

tudi pri abakusu imeli kamni v različnih stolpcih različne vrednosti, se babilonski sistem ni 

tako zelo razlikoval od sistema, ki ga uporabljamo danes. Danes vsaka 1 v številu 111 

predstavlja drugačno vrednost: od desne proti levi predstavljajo števila 1, 10 in 100. Podobno 

je klin predstavljal števila 1, 60 in 3600 v treh različnih položajih. Pri tem pa se je pojavila 

težava. Babilonci so število 1 zapisali s klinom, prav tako tudi število 60; razlika je bila le v 

tem, da je bil klin pri številu 60 na drugem položaju in ne na prvem. Z abakusom je bilo to 

lahko prikazati: število 1 z enim kamnom v prvem stolpcu in število 60 z enim kamnom v 

drugem stolpcu. To pa ne velja za pisanje. Babilonci niso poznali načina, ki bi označeval, v 

katerem stolpcu je zapisan simbol. Tako je klin lahko predstavljal število 1, 60 ali 3600. 

Dvojni klin pa je lahko pomenil število 61, 3601, 3660 ali katero večje število. Vse je postalo 

še slabše, ko so števila pomešali. Zato so nujno potrebovali rešitev, ki se je pojavila z 

vpeljavo števila nič. Okoli leta 300 pred našim štetjem so Babilonci začeli uporabljati dva 

poševna klina, ki sta predstavljala simbol za prazen prostor oziroma prazen stolpec na 

abakusu. Tako je bilo lažje zapisati točno določeno število. Pred prihodom ničle je dvojni klin 

lahko pomenil število 61 ali pa število 3601. Z uporabo ničle je dvojni klin pomenil število 

61, število 3601 pa je bilo sestavljeno iz treh simbolov – posamezen klin, dva poševna klina, 

posamezen klin (Seife, 2000: 15). 
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Slika 8: Babilonska števila (Seife, 2000) 

 

Nič se je pojavila zaradi potrebe, da bi bilo katero koli zaporedje babilonskih simbolov 

enopomensko opredeljeno. Ničla je bila torej pomemben sestavni del pozicijskega številčnega 

sistema. Sprva je predstavljala le položaj. Bila je zgolj simbol za prazno mesto na računalu, ni 

pa imela številčne vrednosti. Številčna vrednost izhaja iz lege števila na številski premici, ko 

se položaj določenega števila primerja z drugimi števili. Število 2 tako pride pred številom 3 

in za številom 1. Simbol 0 pa sprva ni imel mesta na številski premici (Seife, 2000: 16).  

 

Še danes včasih obravnavamo ničlo kot »neštevilo«, čeprav vsi vemo, da ima številčno 

vrednost. Ob pogledu na telefon ali računalniško tipkovnico vidimo, da se število 0 nahaja za 

številom 9 in ne pred številom 1, kamor spada. Število nič še vedno leži na koncu 

računalniške tipkovnice oziroma na dnu telefona zato, ker vedno začnemo šteti s številom 1 in 

tako smo prisiljeni število 0 postaviti na nenaravno mesto. Dandanes vsi vemo, da število 0 ne 

more ležati kjerkoli na številski premici, ampak ima točno določeno številčno vrednost. 

Predstavlja celo število, ki ločuje pozitivna števila od negativnih. Na številski premici mora 

ležati na pravem mestu, to je pred številom 1 in za številom –1 (Seife, 2000: 16). 

 

Maji, ljudstvo, ki je bilo naseljeno na območju Mehike, Gvatemale, Hondurasa in Salvadorja, 

so imeli podoben številski sistem kot Babilonci, le da je njihov sistem imel za osnovo število 

20. Da je bila stvar bolj zanimiva, pa so Maji imeli dve vrsti števil. Pri preprostejšemu načinu 

so prvih 19 števil zapisovali kot kombinacijo črt in pik, števila nad 19 so zapisovali v 

dvajsetiškem številčnem sistemu (Seife, 2000: 16, 17).  
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Slika 9: Enostavnejši številski sistem pri Majih (Dejić, 1990) 

 

Bolj zapleten način zapisovanja števil pa je bil osnovan na pismenkah – grotesknih obrazih.  

 

 
Slika 10: Zapleten zapis števil pri Majih – groteskni obrazi (Seife, 2000) 

 

Grki in Rimljani so se tako izogibali ničle, da so se namesto babilonskega raje oprijeli sistema 

simbolov, ki je bil podoben egipčanskemu in je bil bolj izpopolnjen. Za zapletene primere 

(npr. ulomke), kjer je bilo potrebno oblikovati tabele, je bil grški sistem preveč okoren, zato 

so matematiki spremenili ulomke v babilonski šestdesetiški sistem, naredili izračun in nato 

prevedli rešitev nazaj v grški sistem. To pa jim je vzelo veliko časa, saj so pri računanju 

morali uporabiti več vmesnih korakov. Kljub temu niso hoteli uporabljati ničle pri pisanju, 

čeprav so vedeli, da je zelo uporabna. Glavni razlog je bil, da je nič zanje predstavljala 

nevarnost. Ničle so se enostavno bali (Seife, 2000: 19). 

 

Grki so poznali ničlo zaradi svoje obsedenosti z nočnim nebom. Tako kot mnoga stara 

ljudstva, so bili tudi Grki astronomi, Babilonci pa so bili prvi, ki so obvladali astronomijo. Za 

astronomske namene so Grki sprejeli šestdesetiški številski sistem, kjer je bila ura razdeljena 

na 60 minut, minuta pa na 60 sekund. Med vrhuncem starodavne astronomije so Grki redno 

uporabljali nič, njen simbol pa je bila mala črka o (omicron), ki je bila zelo podobna današnji 
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ničli, čeprav gre verjetno le za naključje (morda pa omicron izvira iz prve črke za grško 

besedo nič – ouden). Grki niso marali ničle in so jo uporabljali zelo redko, vzrok temu pa je 

bila filozofija. Nič je bila namreč v nasprotju s temeljnimi filozofskimi prepričanji na Zahodu, 

saj naj bi vsebovala dve ideji, škodljivi za zahodno vedo, to je praznino in neskončnost, ki bi 

lahko po njuni dolgotrajni uporabi uničili Aristotelovo filozofijo (Seife, 2000). 

 

 

2 Nič kot praznina 
 

Težko si je predstavljati, da bi se stara ljudstva bala števila, vendar je bilo število nič včasih 

neizprosno povezano s praznino – z ničemer. Vladal je prvinski strah pred praznino, zmedo in 

posledično je vladal tudi strah pred ničlo. Mnoga stara ljudstva so zato verjela, da sta bili pred 

prihodom vesolja prisotni le praznina in zmeda. V antiki so bile matematične lastnosti števila 

nič nerazložljive, kakor je bilo v skrivnost zavito rojstvo vesolja. To pa zato, ker se je število 

0 vedlo drugače od ostalih številk. Primer: 1 + 1 = 2 (in ne 1), 2 + 2 = 4 (in ne 2), 0 + 0 = 0. S 

tem je število 0 kršilo osnovno načelo števil, imenovano Arhimedov aksiom, ki pravi, da če 

nekemu številu dlje časa prištevamo neko število, bo to število po vrednosti preseglo druga 

števila. Število nič pa ne postane večje, če mu prištejemo število nič. Prav tako onemogoča 

drugim številom, da bi postala večja, če jim prištejemo število nič (primer: 2 + 0 = 2). Enako 

se zgodi pri odštevanju. Če številu 2 odvzamemo število 0, dobimo število 2. Tako število nič 

nima nobene vrednosti (Seife, 2000: 21, 22). 

 

In zato to brezvrednostno število spodkopava delovanje najosnovnejših matematičnih 

operacij, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. V kraljestvu števil množenje 

predstavlja nekakšno raztezanje. To lahko ponazorimo tako, da si številsko premico 

predstavljamo kot elastiko, na kateri so narisane črtice.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Katja Mrak; diplomsko delo 
 

13 
 

 
Slika 11: Elastika množenja (Seife, 2000) 

 

Množenje s številom 2 si tako predstavljamo kot raztezanje elastike s faktorjem 2 – označeno 

mesto, ki je bilo prej pri 1, je sedaj pri 2, označeno mesto, ki je bilo prej pri 2, pa je sedaj pri 

4. Množenje z eno polovico (1/2) si lahko predstavljamo kot sproščanje elastike – označeno 

mesto, ki je bilo prej pri 2, je sedaj pri 1, označeno mesto, ki je bilo prej pri 3, pa je sedaj pri 

1,5 (Seife, 2000: 22). 

 

Če katero koli število pomnožimo s številom 0, vedno dobimo število 0. Tako se vsa 

označena mesta zgostijo pri 0 – elastika se pretrga in številska premica se sesuje. Na žalost pa 

ne obstaja način, ki bi obšel to neprijetno dejstvo. Nič pomnoženo s kar koli je vedno nič in to 

je lastnost našega številskega sistema. To lahko podkrepimo tudi s primerom uporabe zakona 

o razčlenjevanju. Poglejmo si: 7 × 2 + 7 × 3 = 7 × (2 + 3). Če to lastnost prenesemo na število 

0, se zgodi nekaj nenavadnega. Vemo, da velja: 0 + 0 = 0.  Zato je število, pomnoženo z 0, 

enako kot množenje števila z (0 + 0). Če vzamemo za primer število 2, potem je 2 × 0 = 2 × 

(0 + 0) in iz lastnosti zakona o razčlenjevanju vemo, da je 2 × (0 + 0) enako 2 × 0 + 2 × 0. To 

pomeni, da je 2 × 0 = 2 × 0 + 2 × 0. Če iz vsake strani enačbe odvzamemo 2 × 0, dobimo 0 = 

2 × 0. Tako je pri množenju števila s številom nič rezultat vedno 0, ne glede na to, kaj 
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storimo. Tako kot se pri množenju nekega števila številska premica (elastika) razteza, se pri 

deljenju krči. Pri deljenju števila s številom 2 se elastika sprosti za faktor 2 – označena točka, 

ki je bila pri množenju raztegnjena na novo mesto na številski premici, se vrne v prvotni 

položaj (Seife, 2000: 22).  

 

Kot smo videli, se pri množenju nekega števila s številom 0 številska premica uniči. 

Pričakovali bi torej, da bo deljenje s številom nič prineslo nasproten rezultat – razveljavitev 

uničene številske premice. Vendar se to ne zgodi. Če naj bi se to zgodilo, bi morale veljati 

naslednje enačbe: (2 × 0)/0 = 2, (3 × 0)/0  = 3, (4 × 0)/0 = 4 ... Toda vsi izrazi 2 × 0, 3 × 0 in 4 

× 0 imajo vrednost 0 in to bi pomenilo, da je 0/0 enako številom 2, 3 in 4. To enostavno nima 

nobenega smisla. Pri množenju katerega koli števila s številom nič je rezultat vedno nič. Pri 

deljenju katerega koli števila s številom nič pa se uničijo vsi temelji logike in matematike 

(Seife, 2000: 23). 

 

Ničla je bila vir težav tudi v geometriji, saj ji je težko pripisati realen pomen v povezavi z 

geometrijskimi pojmi. Lahko si je na primer predstavljati kvadrat z višino 2 cm in širino 2 cm. 

Kako pa naj bi izgledal kvadrat z višino 0 cm in širino 0 cm? Težko si je predstavljati, da bi 

bil kvadrat nekaj, kar nima višine in širine, nekaj, kar nima mase. Nič je število, za katerega ni 

videti, da bi dalo geometriji smisel. Nič nima oblike in na ta način tudi ne more biti število 

(Seife, 2000: 34). 
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3 Vloga števila nič pri razumevanju neskončnosti 
 

Vloga števila nič je ključna tudi za razrešitev Zenove uganke. Zeno je bil grški filozof, ki se je 

rodil leta 490 pred našim štetjem. Znan je postal po svojem t. i. Zenovem paradoksu: 

Predstavljajte si, da Ahil in želva tečeta. Želva začne teči korak pred Ahilom in teče s 

polovično hitrostjo Ahila. Ahil v polovici sekunde napravi pol koraka, želva pa četrtino, Ahil 

v četrtini sekunde napravi četrtino koraka, želva osmino. Ahil teče in teče, a tudi želva drvi 

naprej. Ne glede na to, kako blizu želve je Ahil, vedno ko doseže točko, kjer je bila želva pred 

tem, se želva že premakne naprej. Čeprav so med njima vedno manjše razlike, Ahil želve ne 

dohiti (Seife, 2000: 40, 41). 

 

Vsakdo ve, da bi v resničnem življenju Ahil hitro stekel mimo želve, Zenov način sklepanja 

pa dokazuje, da Ahil želve nikoli ni dohitel. Filozofi tistega časa niso bili zmožni ovreči tega 

dokaza, čeprav so vedeli, da je bil sklep napačen, saj niso znali najti napake v Zenovem 

matematičnem dokazu. Grki so bili pri reševanju problema okorni, vendar so našli vzrok za 

težavo – neskončnost. Zeno je vzel nepretrgano gibanje in ga razdelil na neskončno število 

drobnih korakov. Ker gre za neskončno število korakov, so Grki domnevali, da bi se tek lahko 

nenehno nadaljeval, čeprav so koraki postajali vedno manjši. Stara ljudstva niso bila sposobna 

obravnavati neskončnosti, moderni matematiki pa so se že naučili rokovati z njo. 

Neskončnosti se je treba približati zelo previdno, vendar se jo s pomočjo ničle da obvladovati 

(Seife, 2000: 41-43). 
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Slika 12: Ahil in želva (Seife, 2000) 

 

Število nič je predstavljalo rešitev Zenove uganke. Z dodajanjem neskončnih časovnih trajanj 

je mogoče dobiti končen rezultat, vendar se morajo časi, dodani skupaj, približati številu 0. O 

tem govori tudi primer Ahila in želve. Pri dodajanju razdalje, ki jo je Ahil pretekel, začnemo s 

številom 1, nato dodamo število 1/2, nato 1/4, 1/8 in tako naprej. Časovna trajanja postajajo 

vedno krajša in se približujejo številu 0. Vsako časovno trajanje je podobno koraku vzdolž 

potovanja, kjer 0 predstavlja cilj potovanja. Dokler Grki niso sprejeli števila 0, tudi niso mogli 

razumeti, da se to potovanje enkrat konča. Po njihovem se zaporedje števil 1, 1/2, 1/4, 1/8, 

1/16 ... ni približevalo ničemur, zato so bili tudi mnenja, da cilj potovanja ne obstaja (Seife, 

2000: 43).  

 

Sodobni matematiki pa vedo, da se zaporedje števil 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 in tako naprej 

približuje številu 0, ki predstavlja njihovo limito. Ko enkrat cilj potovanja obstaja, pa se lahko 

vprašamo, kako daleč stran je ta cilj in koliko časa potrebujemo, da ga dosežemo. Seštejmo 

razdalje, ki jih je Ahil pretekel: 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... + 1/2 n + ... Vidimo, da se vsota 

teh razdalj približuje številu 2. To lahko dokažemo tako, da od števila 2 eno za drugim 

odštevamo razdalje. Najprej od števila 2 odštejemo 1 in dobimo 1, nato od 1 odštejemo 1/2 in 
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dobimo 1/2 , nato od 1/2 odštejemo 1/4 in dobimo 1/4 in tako dalje. Zgornja meja vsote 1 + 

1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ... je torej število 2. Časovno gledano pa to pomeni, da je Ahil 

potreboval le 2 sekundi, da je prehitel želvo (Seife, 2000: 43). 

 

 
Slika 13: Približevanje številu 2 (Seife, 2000) 

 

Grki še niso bili sposobni napraviti tega matematičnega premisleka. Niso imeli predstave o 

omejitvi in limiti, saj niso hoteli uporabljati števila nič. Časovna trajanja v neskončni vrsti 

niso imela omejitve ali cilja, zdelo se je, kot da postajajo vedno manjša brez posebnega konca 

v neposredni bližini (Seife, 2000: 44). 

 

Z zavrnitvijo neskončnosti in števila nič je Aristotel poskušal opravičiti Zenovo uganko. Trdil 

je, da matematiki ne potrebujejo neskončnosti in je tudi ne smejo uporabljati, saj neskončnost 

v resničnem življenju ne obstaja. Znebiti se je je želel z ugotovitvijo, da je neskončnost le 

konstrukt človeškega uma. Ker ni bilo neskončnosti, tudi ni bilo neskončnega števila, ampak 

je moralo obstajati neko zadnje, končno število. Menil je, da je tudi vesolje omejeno po 

obsegu in docela napolnjeno z raznimi stvarmi. V njem ni bilo neskončnosti in praznine in v 

njem tudi ni bilo ničle. Aristotelov sistem je bil zelo uspešen in se je obdržal vse do časov 

Elizabete v 16. stoletju. Njegov najbolj znamenit učenec, Aleksander Veliki, je do svoje smrti, 

leta 323 pred našim štetjem, hitro širil vedo na vzhodu Indije (Seife, 2000: 47).  

 

Z zanikanjem neskončnosti je Aristotel zahteval tudi zanikanje praznine, saj naj bi le-ta 

vsebovala neskončnost (npr. neskončna količina praznine). S sprejetjem Aristotelovega 

razmišljanja so bili Grki prisiljeni zavrniti število nič, praznino in neskončnost, da ne bi le-ti 

uničili njegove filozofije. Tu pa se je pojavil problem, saj ni bilo lahko zavrniti ne 

neskončnosti kot tudi ne števila nič. Dogodki so se dogajali skozi zgodovino, vendar če ni 
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obstajala neskončnost, potem tudi ni obstajalo neskončno število dogodkov. Zato je moral 

obstajati prvi dogodek: stvaritev. Kaj pa je obstajalo pred stvaritvijo? Praznina? Vendar je bila 

tudi ta za Aristotela nesprejemljiva. In če ni bilo prvega dogodka, potem je moralo vesolje 

vselej obstajati in bo tudi v prihodnosti nenehno obstajalo. Zato se je porajala potreba po 

enem od njiju – neskončnosti ali številu nič, kajti vesolje brez obeh ni imelo nobenega smisla 

(Seife, 2000). 

 

Arhimed, matematik iz Syracusa, pa je Zena prekosil v razmišljanju. Bil je edini mislec 

tistega časa, ki je bežno pogledal v neskončnost. Arhimed se je rodil okoli leta 287 pred našim 

štetjem na otoku Samos. Nato se je preselil v Syracuse, najbogatejše mesto na otoku Sicilija, 

kjer je bil tudi najbolj slaven prebivalec. Znan Arhimedov aksiom govori o tem, da vsako 

število, če mu vedno znova dodamo to isto število, lahko preseže ostala števila. Vendar pri 

številu nič temu ni tako. Zato Arhimedov aksiom zavrača število nič, ki predstavlja most med 

področjem končnosti in neskončnosti. Ta most pa je nujno potreben pri računanju in višji 

matematiki. Arhimed je preziral neskončnost. Verjel pa je v Aristotelovo vesolje, ki naj bi se 

zadrževalo v veliki sferi. Odločil se je izračunati, koliko zrn peska bi potrebovali, da bi z njim 

napolnili celotno vesolje. Čeprav so bile izračunane številke zelo velike, so bile končne. Tako 

pri grškem vesolju niso potrebovali neskončnosti (Seife, 2000: 48, 49).  

 

V času Arhimeda so mislili, da je vesolje kristalna krogla, na katero so pritrjene zvezde. 

Aristarh iz Samosa je izračunal razdaljo od Zemlje do roba kristalne krogle, in sicer, da je 

razdalja 10 mirijad »stadija« (približno 150 000 000 km). Na osnovi ugotovljenega razmerja 

med velikostjo kristalne krogle in velikostjo zrna peska je Arhimed izračunal, da je v celi 

kristalni krogli »tisoč mirijad osmega reda« zrnc peska, to je število 1 s 63 ničlami (Dejić, 

1990: 19, 20). 

 

Največje število, ki je obstajalo v aritmetiki antične Grčije, je bilo "mirijada", ki je 

predstavljala število deset tisoč. Arhimed je uvedel novo število, ki ga je poimenoval 

»oktada« oziroma »enota drugega reda«, tej je sledila »oktada oktada« oziroma »enota 

tretjega reda«, ki je predstavljala deset milijonov mirijad, nato je sledila »oktada oktada 

oktada« ali »enota četrtega reda« in tako naprej (Dejić, 1990: 19, 20). 
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Veliko škode matematiki pa so s smrtjo Arhimeda povzročili Rimljani. Doba Rimljanov je 

trajala sedem stoletij in v tem času ni bilo nobenega pomembnega matematičnega napredka. 

Minilo je sedem stoletij, preden se je število nič ponovno pojavilo na Zahodu (Seife, 2000). 

 

 

4 Število nič dobi vrednost 
 

Poljski matematik Waclaw Sierpinski je bil zaskrbljen, da je izgubil kos prtljage. Žena ga je 

poskušala pomiriti in mu je povedala, da ima še vseh šest kosov prtljage. Toda Sierpinski se 

ni strinjal, zato je vsak kos preštel večkrat in vedno dobil isti rezultat: nič, ena, dva, tri, štiri, 

pet (Seife, 2000: 58, po Conway, Guy). 
 

Razprava o tem, ali se novo stoletje začne leta 00 ali leta 01, se je vedno znova pojavljala 

vsakih sto let. Če bi že srednjeveški menihi poznali število nič, naš koledar ne bi bil v taki 

zmedi. V srednjem veku so bili na Zahodu le krščanski menihi tisti, ki so se učili matematiko. 

Potrebovali so jo pri štetju denarja in pri molitvi, kjer so morali poznati čas in datum. Eden od 

srednjeveških menihov, Dioniz, je ustvaril koledar, ki se je pričel s številom 1, saj je to število 

po njegovem predstavljalo Kristusovo rojstvo. Koledar pa ni vseboval števila nič. Častitljivi 

menih Bede iz severnega dela Anglije pa je začel obravnavati zgodovino leta 60 pred našim 

štetjem, 60 let pred Dionizom. Prav tako kot Dioniz je tudi on prezrl število nič – leto, ki 

pride za letom 1 pred našim štetjem in pred letom 1 našega štetja. Bedov način štetja je 

potekal takole: ... –3, –2, –1, 1, 2, 3, ... Števila 0, katerega pravo mesto je med –1 in 1, pa ni 

upošteval. Na prvi pogled ta način štetja sploh ni bil videti tako slab, vendar je povzročal 

mnoge težave. Tako med letoma 4 pred našim štetjem in 1996 našega štetja ni bilo 2000 let 

(1996 – (–4) = 2000), ampak le 1999 let. Primer: Otrok, rojen 1. januarja leta 4 pred našim 

štetjem, je 1. januarja leta 3 pred našim štetjem star 1 leto, 1. januarja leta 2 pred našim 

štetjem dopolni 2 leti, leta 1 pred našim štetjem dopolni 3 leta, leta 1 našega štetja je star 4 

leta, in leta 2 našega štetja 5 let in tako naprej. Tako 1. januarja leta 2 našega štetja mine 5 let 

od rojstva tega otroka. Vendar pa to ni število, ki bi ga dobili, če bi odšteli števili 2 in –4: 2 – 

(–4) = 6. Do neusklajenosti v izračunu pride, ker v zgornjem primeru ni bilo vsebovano leto 

nič. Če pa bi upoštevali leto nič, bi bil otrok 1. januarja leta 0 star 4 leta, leta 1 našega štetja 5 

let in leta 2 našega štetja 6 let. Tako bi bil izračun otrokove starosti zelo preprost – od števila 

2 bi odšteli število –4 in dobili rešitev 6 let. Če leta nič ne upoštevamo, moramo od razlike 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Katja Mrak; diplomsko delo 
 

20 
 

števil odšteti še število 1 in tako dobimo ustrezno rešitev. Po Bedovem načinu štetja je torej 

otrok star 5 let, saj moramo od števila 6, ki predstavlja razliko, odšteti število 1 in tako 

dobimo rešitev 5 let. Podobno je eno stoletje dolgo le 99 let (100 – 1 = 99) in se začne leta 01. 

Če se npr. 1. stoletje začne leta 1, se 2. stoletje začne leta 101, 3. leta 201 in tako dalje (Seife, 

2000: 56, 57).  

 

Dioniz in Bede sta torej napravila napako, ker v koledar, ki sta ga ustvarila, nista vključila 

števila nič. V tistem času se je ljudem število nič zdelo nenaravno, uporabljali so ga samo 

Maji. Če Maji ne bi uporabljali števila nič, ne bi bilo nikogar, ki bi imel to število ali z njim 

celo začel šteti dneve v mesecu, kot je to počelo omenjeno ljudstvo. Prav tako kot Babilonci 

so tudi Maji potrebovali ničlo zato, da so lahko ločili zapise števil. Ker so že imeli simbol za 

ničlo – narisano polzaprto oko ali školjko – v svojem številskem sistemu, so dneve na 

koledarju začeli šteti s številom 0 (in ne s številom 1, kot to počnemo danes). Naš koledar pa 

ne izhaja iz koledarja Majev, ampak se je razvil iz egipčanskega in kasneje rimljanskega 

koledarja. Pomanjkanje ničle je pri Egipčanih predstavljalo slabost za njihov koledar in za 

prihodnost matematike zahodnega sveta (Seife, 2000: 58, 59). 

 

V času, ko je bil Zahod zaskrbljen glede praznine in jo je zavračal, so le-to na Vzhodu lepo 

sprejeli. V Evropi je bilo število nič nezaželjeno, v Indiji in kasneje tudi v arabskih deželah pa 

se je močno okrepilo. Kjer je neskončnost, je tudi radost, veselje in ni veselja, kjer je končnost 

oziroma omejenost (Upanishad, po Seife 2000: 63). Indija ni nikoli občutila strahu pred 

neskončnostjo in praznino. Praznina je namreč imela pomembno mesto v hindujski religiji. 

Zunaj praznine je nastalo vesolje. Za razliko od zahodnega vesolja pa je bilo hindujsko 

vesolje neskončno in izven tega vesolja je bilo še nešteto drugih svetov. Praznina je bila torej 

tisto, od koder je svet prišel in ponovno doseganje niča je postalo temeljni cilj človeštva 

(Seife, 2000). 

 

Indijski matematiki so storili več kot le sprejeli ničlo. Njeno funkcijo so iz simbola za prazno 

mesto na računalu spremenili v število, ki je imelo svojo številčno vrednost. To novo 

utelešenje je ničli prineslo moč. Okoli 5. soletja so indijski matematiki naredili prehod z 

grškega številskega sistema na babilonski pozicijski sistem. Razlika med babilonskim in 

indijskim številskim sistemom je bila v tem, da je babilonski številski sistem imel osnovo 60, 

indijski pa 10. Simbol za število nič v desetiškem številskem sistemu je bil v uveljavi od 9. 

stoletja (Seife, 2000: 66, 67). 
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Arabci so v obdobju od 10. do 12. stoletja desetiški sistem, ki so ga ustvarili Indijci, prenesli v 

Evropo, torej so se naša števila razvila iz simbolov, ki so jih uporabljali Indijci. Zato bi bilo 

bolje, da bi številski sistem, ki ga uporabljamo danes, imenovali indijsko-arabski sistem in ne 

le arabski (Dejić, 1990: 34, 35). 

 

 
Slika 14: Razvoj števil (Seife, 2000) 

 

Indijski številski sistem je omogočil uporabo fantastičnih trikov za seštevanje, odštevanje, 

množenje in deljenje števil brez uporabe računala. Čeprav je bil indijski številski sistem 

uporaben za vsakodnevne naloge, kot sta seštevanje in množenje, je bil dejanski vpliv 

indijskih števil precej globlji. Števila so končno postala ločena od geometrije in so se 

uporabljala za kaj več kot le za merjenje predmetov. To je predstavljalo začetek tega, kar 
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danes poznamo pod imenom algebra. To je tudi osvobodilo Indijce pomanjkljivega grškega 

sistema in njihove zavrnitve ničle. Nič ni več predstavljala le položaja. Nič več ni bila zgolj 

simbol za prazno mesto na računalu, ampak je postala število, ki je imelo posebno vrednost in 

stalno mesto na številski premici. Tako številska premica brez števila nič ni mogla več 

obstajati, tako kot ni mogel obstajati številski sistem brez, na primer, števila 2 (Seife, 2000: 

69, 70). 

 

V 7. stoletju je Zahod zaradi padca Rima oslabel, Vzhod pa je deloval zelo uspešno. Indija je 

bila zasenčena zaradi druge vzhodne civilizacije – Islama. Leta 700 se je Islam razširil do reke 

Ind na vzhodu in reke Alžir na zahodu. Leta 711 so Muslimani zavzeli Španijo in napredovali 

vse do Francije. Na vzhodu so leta 751 premagali Kitajsko. Na poti na Kitajsko so Muslimani 

osvojili Indijo. In prav tu so se Arabci naučili indijskih številk. Muslimani so se hitro oprijeli 

modrosti ljudi, ki so si jih podjarmili in učenjaki so začeli prevajati besedila v arabščino. Eden 

prvih učenjakov je bil matematik Mohamed ibn-Musa al-Khowarizmi. Leta 825 je napisal 

knjigo o hindujskem številskem sistemu, ki je omogočal, da so se nove številke skupaj z 

algoritmi hitro širile po arabskem svetu. Beseda algoritem pa je predstavljala le popačenost 

imena al-Khowarizmi (Seife, 2000: 71, 72). 

 

Beseda za »nič« vsebuje sled hindujskih in arabskih korenin. Ko so Arabci sprejeli hindujsko-

arabska števila, so sprejeli tudi število nič. Indijsko ime za nič je bilo sunya, kar je pomenilo 

prazen, Arabci pa so besedo sunya spremenili v sifr. Ko so nekateri zahodni učenjaki 

opisovali novo številko njihovim kolegom, so besedo sifr spremenili v latinsko zvenečo 

besedo zephirus, ki pa je predstavljala temelj našemu številu nič. Ostali zahodni matematiki 

niso spremenili besede tako močno in so imenovali nič cifra, ki je nato postala cipher. Nič pa 

je bila pomembna za novo celoto številk, saj so ljudje začeli imenovati vse številke ciphers 

(Seife, 2000: 72, 73). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Katja Mrak; diplomsko delo 
 

23 
 

 
Slika 15: Različna imena za število nič (Kaplan, 1999) 

 

Ko je al-Khowarizmi pisal njigo o hindujskem številskem sistemu, so bili na Zahodu še vedno 

daleč stran od sprejetja ničle. Celo muslimanski svet z vzhodno tradicijo se je po zmagi 

Aleksandra Velikega »onesnažil« z Aristotelovo filozofijo. Kakorkoli, tako kot so indijski 

matematiki naredili razumljivo utelešenje praznine, so tudi Muslimani morali zavrniti 

Aristotela, če so hoteli sprejeti število nič. S tem je bila praznina ponovno spoštovana misel. 

Tudi Biblija je govorila o ustvarjenju praznine, medtem ko grška filozofija ni priznavala te 

možnosti. Kristjani, ustrahovani z grško filozofijo, so izbrali Aristotela namesto Biblije, 

medtem ko so se Muslimani odločili za Biblijo (Seife, 2000: 73). 
 

Ničla je predstavljala simbol zavrnitve Aristotela in sprejetja praznine in neskončnosti. S 

širitvijo Islama se je število nič razširilo po vsem muslimansko nadzorovanem svetu, povsod 

tam, kjer so bili v nasprotju z Aristotelovim naukom. Prav nič ni presenetljivo, da je ničla 

povzročila toliko neenotnosti. Muslimani so namreč s svojim semitskim, vzhodnjaškim 

ozadjem verjeli, da je Bog ustvaril vesolje zunaj praznine. Ta nauk pa nikoli ni bil sprejet pri 

ljudeh, ki so zagovarjali Aristotelovo nenaklonjenost do praznine in neskončnosti. Med njimi 
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so bili tudi Židje in njihovi krščanski nasprotniki. To je gnalo Maimonidesa, židovskega 

duhovnika in učenjaka 12. stoletja, da je napisal knjigo o uskladitvi semitskega, vzhodnega 

Svetega pisma z grško, zahodno filozofijo, ki je prežemala Evropo. Maimonides je želel 

dokazati obstoj Boga ob zavrnitvi ideje o neskončnosti. Poskušal je preoblikovati semitsko 

Sveto pismo, da bi se le-to prilegalo grški vedi – vedi, ki je imela pretiran strah pred praznino 

in neskončnostjo. Kmalu pa ga je rabinska tradicija prisilila v sprejetje svetopisemskega 

mnenja, da je vesolje nastalo iz praznine. Maimonides je začel dokazovati, da so bile v 

Aristotelovem dokazu pomanjkljivosti, kot na primer ta, da je vesolje nenehno obstajalo. 

Sklenil je, da je vesolje nastalo iz ničesar (Seife, 2000: 74, 75).  

 

Aristotel je še vedno imel velik vpliv na Cerkev, zato so najboljši misleci še vedno zavračali 

neskončnost in praznino. Leta 1277 pa je pariški škof, Etienne Tempier, sklical skupščino 

učenjakov, da bi izvedli razpravo oziroma celo napad na Aristotelovo filozofijo. Tempier je 

odpravil mnogo Aristotelovih naukov, ki so nasprotovali vsemogočnemu Bogu in od takrat 

naprej sta bili dovoljeni tudi neskončnost in praznina. Čeprav se je Cerkev še nekaj stoletij 

oprijemala Aristotelovih naukov, pa je bilo povsem jasno, da se je začel padec Aristotela in 

vzpon neskončnosti in praznine. Ta čas je bil naklonjen tudi številu nič in njegovemu prihodu 

na Zahod. Število nič je bilo že na poti, prikazalo pa se je takrat, ko se je Cerkev znebila spon 

Aristotelove filozofije  (Seife, 2000: 77, 78). 

 

Kristjani prvotno niso sprejeli ničle, vendar so trgovci kmalu začeli povpraševati po njej. 

Leonardo iz Pise je bil mož, ki je ponovno uvedel število nič na Zahodu. Sin italijanskega 

trgovca je potoval po severni Afriki. Tam je srečal mladega moškega, bolje poznanega po 

imenu Fibonacci, ki se je učil matematiko od Muslimanov in kmalu postal dober matematik. 

Fibonacci je bil najbolj poznan po problemu, ki ga je postavil v svoji knjigi Liber Abaci, 

objavljeni leta 1202. Problem pa se glasi takole: Predstavljaj si, da ima kmet par zajčjih 

mladičev, ki potrebujeta dva meseca, da se razvijeta. Od takrat naprej pa zajca začetek 

vsakega meseca ustvarita nov par zajčjih mladičev. Ko se ti po dveh mesecih razvijejo, prav 

tako začetek vsakega meseca ustvarijo nov par zajčjih mladičev, in tako se zgodba ponavlja 

pri vseh ostalih zajčjih mladičih. Vprašanje pa se glasi: Koliko parov zajcev ima kmet v 

katerem koli mesecu? Odgovor pa je sledeč: Število zajčjih parov po mesecih narašča takole: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Iz tega sledi, da je število zajčjih parov v nekem mesecu 

vsota zajčjih parov dveh predhodnih mesecev. Matematiki so se takoj zavedali pomembnosti 

tega zaporedja. Če vzamemo neko število iz Fibonaccijevega zaporedja in ga delimo s 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Katja Mrak; diplomsko delo 
 

25 
 

številom pred njim (na primer: 8/5 = 1,6; 13/8 = 1,625; 21/13 = 1,61538), vidimo, da se 

kvocient približuje izjemno zanimivemu številu – zlatemu rezu – ki je 1,61803. Pitagora je 

opazil, da v naravi vlada zlati rez in tako je Fibonacci odkril zanesljivo zaporedje. Fibonacci 

se je učil matematike od Muslimanov, zato je poznal arabska števila, vključno s številom nič. 

Nov številski sistem je vključil v knjigo Liber Abaci, s katero je Evropi predstavil število nič. 

Knjiga je prikazovala, kako uporabna so arabska števila pri zahtevnejšem računanju (Seife, 

2000: 78, 79). 

 

Italijanski veletrgovci in bankirji so takoj »pograbili« nov arabski sistem, ki je vseboval 

število nič. Pri italijanskih veletrgovcih so bila arabska števila zelo priljubljena, mestna vlada 

pa jim ni bila naklonjena. V Firencah so tako leta 1299 prepovedali arabska števila. 

Domnevni razlog je bil ta, da se števila dajo brez težav spremeniti in ponarediti (na primer: 

število 0 se da enostavno spremeniti v število 6). Prednosti števila nič in drugih arabskih števil 

pa ni bilo tako lahko odpraviti. Italijanski veletrgovci so nadaljevali z njihovo uporabo, 

uporabljali so jih celo za pošiljanje šifriranih sporočil. Na koncu je vlada le morala popustiti 

trgovskemu pritisku in tako je bil arabski številski sistem v Italiji dovoljen. Od tu pa se je v 

začetku 16. stoletja razširil povsod po Evropi. Število nič je doživelo uspeh, Evropa je 

priznala ničlo skoraj dva tisoč let po njenem rojstvu (Seife, 2000: 80, 81).  

 

Zaradi vpliva Muslimanov in Hindujcev se je obzidje Aristotela sesulo. Celo pri najbolj 

zvestih evropskih zagovornikih Aristotelove filozofije se je pojavil dvom v le-to. Bitke za in 

proti Aristotelu pa še zdaleč ni bilo konec. S tem je bil povezan tudi dokaz o obstoju Boga – 

zaščitnika Cerkve – in s propadom Aristotelove filozofije bi bil potreben nov dokaz (Seife, 

2000). 
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5 Vloga števila nič v umetnosti in geometriji 
 

Število nič in neskončnost sta bili v samem središču renesanse. Ničla se je pojavila na sredini 

vsake renesančne slike.  

 

Tako kot se je Evropa počasi prebujala iz srednjega veka, bi praznina in neskončnost – nič in 

vse – lahko uničili Aristotelove temelje v Cerkvi in odprli pot do znanstvene revolucije v 

mišljenju. Sprva je bila Cerkev slepa za nevarnosti. Visoki duhovniki so ekspirementirali z 

nevarnimi idejami o praznini in neskončnosti, čeprav so ideje napadle prav bistvo starogrške 

filozofije, ki jo je Cerkev tako cenila. Ko je bila Cerkev ogrožena, se je umaknila v svojo 

staro filozofijo, nazaj k Aristotelovim naukom, ki jih je podpirala toliko let. Vendar je bilo 

prepozno. Nič je imela na Zahodu že velik vpliv in je bila kljub pomislekom Cerkve 

premočna, da bi jo še enkrat pregnali. Tako je Cerkvi preostala le še ena možnost – sprejeti 

število nič in neskončnost. Na začetku renesanse še ni bilo jasno, da bi nič lahko predstavlja 

tako nevarnost Cerkvi. Bila je le umetniško orodje, neskončna, ogromna nič, ki je vodila v 

pomembno renesančno umetnost (Seife 2000: 83, 84). 

 

Pred 15. stoletjem so bile slike in risbe zelo ploske, prazne in brez življenja. Podobe na njih so 

bile popačene in dvodimenzionalne (na primer: orjaški, ploski vitezi kukajo iz majhnega, 

popačenega gradu) (Seife, 2000: 84). 

 

 
Slika 16: Orjaški, ploski vitezi in popačen grad (Seife, 2000) 
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Niti najboljši umetniki niso znali narisati tridimenzionalne slike. Italijanski arhitekt, Filippo 

Brunelleschi, je bil prvi, ki je nazorno prikazal moč neskončne ničle. Z uporabo izginjajoče 

točke v neskončnosti je ustvaril tridimenzionalno sliko. Po definiciji o razsežnosti pa naj bi ta 

točka predstavljala ničlo (Seife, 2000: 84). 

 

V vsakodnevnem življenju se srečujemo s tridimenzionalnimi predmeti (skodelica za kavo, 

knjiga, ura, omara ...). Če z orjaško roko stisnemo knjigo tako, da postane ploska, iz 

tridimenzionalnega predmeta dobimo dvodimenzionalen predmet. Knjiga tako postane ploščat 

pravokotnik. Izgubi svojo dimenzijo, ostaneta ji le dolžina in širina, ne pa tudi višina. Če nato 

knjigo, obrnjeno na bok, potlačimo z orjaško roko, se iz ploščatega pravokotnika spremeni v 

črto. Knjiga je ponovno izgubila svojo dimenzijo, sedaj nima niti višine niti širine, ima le še 

dolžino. Postane enodimenzionalen predmet. Lahko pa ji vzamemo tudi to enojno dimenzijo. 

Če jo stisnemo vzdolž njene dolžine, se črta spremeni v piko, neskončen nič, brez dolžine, 

širine in višine. Ta točka pa predstavlja ničdimenzionalen predmet (Seife, 2000: 85, 86). 

 

Leta 1425 je Brunelleschi postavil prav takšno točko na sredino slike znamenite florentinske 

stavbe, krstilnice. Ta ničdimenzionalen predmet, izginjajoča točka, je bila neskončno majhna 

pika na platnu, ki je predstavljala kraj, neskončno daleč stran od opazovalca. Predmet je s 

tem, ko je na sliki izginjal v daljavo, postajal vedno bolj zgoščen, bil je vedno bliže 

izginjajoči točki in vedno bolj oddaljen od opazovalca. Ta točka, ničla na sredini slike, je 

obsegala neskončnost prostora (Seife, 2000: 86). 

 

 
Slika 17: Izginjajoča točka (Seife, 2000) 
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Brunelleschi je uporabil ogledalo, s katerim je primerjal sliko in resnično zgradbo – slika je 

odražala natačno geometrično ujemanje s stavbo. Izginjajoča točka je dvodimenzionalno sliko 

na papirju spremenila v popolno posnemanje tridimenzionalne zgradbe (Seife, 2000: 87). 

 

Ni naključje, da sta nič in neskončnost povezani z izginjajočo točko. Tako kot množenje s 

številom nič povzroči, da se številska premica skrči v točko, tako izginjajoča točka povzroči, 

da večina sveta leži na majhni piki. Ta posebna, nenavadna zamisel je postala zelo pomembna 

kasneje v zgodovini znanosti. V tej začetni fazi so o lastnosti števila nič matematiki vedeli več 

kot umetniki. Kljub temu je veljalo prepričanje, da so bili umetniki v 15. stoletju pravi 

amaterski matematiki. Umetniki niso bili več omejeni na upodabljanje ploskih predmetov. 

Nič je spremenila tudi svet umetnosti. Ničla je bila točno na sredini Brunelleschijeve slike 

(Seife, 2000: 87).  

 

Tudi Cerkev se je dotaknila ničle in neskončnosti, čeprav so bili cerkveni nauki še vedno 

odvisni od Aristotelovih zamisli. Sodobnik Brunelleschija, nemški kardinal Nikolaj Kuzanski, 

je po natančnem ogledu izginjajoče točke, ki je segala v neskončnost, nemudoma izjavil: 

»Terra non est centra mundi.«, kar je pomenilo, da Zemlja ni središče vesolja. Cerkev se tisti 

hip še ni zavedala, kako nevarna je ta ideja. Ena od starejših trditev srednjeveške aristotelske 

vede je bila, da je Zemlja edinstvena in da leži v središču vesolja. In prav zaradi posebne lege 

v središču vesolja naj bi bila edina, ki je zmožna vsebovati človeška življenja. Nikolaj 

Kopernik je spreobrnil filozofijo Kuzanskega v znanstveno teorijo. Dokazal je, da Zemlja ne 

leži v središču vesolja, ampak se z drugimi planeti po preprostih krožnicah giblje okoli Sonca. 

V začetku 17. stoletja je astrolog in menih Johannes Kepler izboljšal Kopernikovo teorijo. 

Izjavil je, da se planeti, vključno z Zemljo, okoli Sonca ne premikajo po krožnicah, temveč po 

elipsah. Ta Keplerjev sistem je prevladoval nad Aristotelovim, saj naj bi bil le-ta pravilnejši 

(Seife, 2000: 87-89). 

 

Nič in praznina sta bili v središču filozofske vojne, ki se je vršila med 16. in 17. stoletjem. 

Praznina je odvzela moč Aristotelovi filozofiji. Zemlja ni mogla biti v središču Božjega 

ustvarjanja. Medtem ko je papeštvo izgubljajo svojo moč, je Katoliška Cerkev začela 

zavračati ničlo močneje kot kdajkoli prej, vendar se je le-ta doslej že močno ukoreninila. Celo 

pobožni intelektualci – jezuiti – so bili razpeti na dve strani – staro aristotelsko in novo 

filozofsko, ki je vsebovala nič, praznino in neskončnost. Rene Descartes se je rodil leta 1596 

v Franciji. Bil je izobražen jezuit in tudi on je bil razpet med obe strani. Tako se je bal 
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praznine, da je zanikal njen obstoj, vendar jo je kljub temu postavil v središče svojega sveta. 

Ničlo je postavil na sredino številske premice in iskal dokaz o Bogu v praznini in 

neskončnosti (Seife, 2000: 93). 

 

Tako kot Pitagora je bil tudi Descartes matematik in filozof. Njegova najbolj trajna zapuščina 

je bil matematični izum – tisto, kar danes imenujemo kartezične koordinate. Kartezične 

koordinate so nabor številk v oklepaju, ki predstavljajo določene točke v prostoru. Na primer 

simbol (4, 2) predstavlja točko štirih enot v desno in dve enoti navzgor od izhodišča, ki ga 

predstavlja število nič. Descartes je ugotovil, da ne more začeti referenčnih osi označevati s 

številom ena, saj bi to privedlo do podobne napake, na katero je naletel Bede pri določanju 

letnic na koledarju. Ker je Descartes živel v Evropi, kjer so že uporabljali arabska števila, je 

začel šteti s številom nič. V samem središču koordinatnega sistema, kjer se dve osi križata, 

leži nič. Izhodišče (0, 0) je temelj kartezičnega koordinatnega sistema (Seife, 2000: 93, 94).  

 

 
Slika 18: Kartezične koordinate (Seife, 2000) 

 

Descartes je hitro spoznal, kako vpliven je njegov koordinatni sistem. Uporabljal ga je za 

pretvarjanje števil in oblik v enačbe. S kartezičnimi koordinatami je lahko vsaka geometrijska 

oblika – kvadrat, trikotnik, valovita črta – predstavljena z enačbo. Na primer: krog na izvoru 

lahko predstavimo z nizom vseh točk, kjer je x2 + y2 – 1 = 0. Parabola je lahko y2 – x2 = 0 

(Seife, 2000: 95).  
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Slika 19: Parabola, krog in eliptična krivulja (Seife, 2000) 

 

Descartes je povezal števila in oblike. Nič več nista bili zahodno znanje geometrije in 

vzhodno znanje algebre ločeni področji, saj je bila lahko vsaka oblika preprosto izražena kot 

enačba oblike f(x,y) = 0 (Seife, 2000: 95). 

 

Ničla je bila v središču koordinatnega sistema in je bila vpletena v vsako geometrično obliko. 

Za Descartesa je bila ničla vpletena v področje Boga tako kot tudi neskončnost. Odkar je stara 

aristotelska veda propadla, je Descartes, zvest jezuitskemu izobraževanju, poskušal uporabiti 

ničlo in neskončnost za nadomestitev starega dokaza o obstoju Boga. Kot stara ljudstva je tudi 

Descartes domneval, da ničesar, niti znanja, ni mogoče ustvariti iz nič, kar pomeni, da so vse 

ideje – vse filozofije, vsi pojmi in mnenja, vsa prihodnost – že obstajale v človeških glavah, 
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ko so se rodili. Učenje je tako le proces odkrivanja tistega, kar je bilo že prej napisano v 

zakoniku o delovanju vesolja. Descartes je trdil, da neskončno in popolno bitje – Bog – mora 

obstajati. Vsa druga bitja pa so manj kot božanska, so končna in omejena. Vsi se nahajajo 

nekje vmes med Bogom in ničlo. So kombinacija neskončnosti in ničle. Čeprav se je ničla 

vedno znova pojavljala v Descartesovi filozofiji, pa je Descartes do svoje smrti vztrajal, da 

praznina ne obstaja (Seife, 2000: 95). 

 

 

6 Vpeljava števila nič in njegova vloga pri različnih 

računskih operacijah v osnovni šoli 
 

Glede na nenavadne lastnosti števila nič in mnoge težave, ki jih je število nič povzročalo 

starodavnim kulturam, nas je zanimalo, kako se s tem številom spopadajo v današnjih šolah in 

kako poteka njegova obravnava pri različnih računskih operacijah. 

 

Janežič (2012: 37) navaja, da se otrok v svojem življenju pri vsakdanji uporabi števila nič 

najprej sreča v pomenu odsotnosti nečesa. Odrasli okrog njega se lahko pogovarjajo: 

»Včerajšnja nogometna tekma se je končala z rezultatom dve proti nič.« Ali pa mama reče 

svojemu vnuku: »Nimam nič več bonbonov. Kupiti bom morala nove.«  

 

V šoli pa se učenec pri pouku matematike postopno seznani s številom nič, in sicer spoznava 

njegovo vlogo v povezavi z računskimi operacijami seštevanja, odštevanja, množenja in 

deljenja, sočasno pa spozna tudi njegovo vlogo v zapisu števil. O tem bomo pisali nekoliko 

kasneje, najprej pa si poglejmo, kako učenec sploh spozna števila, vključno s številom nič. 

 

Vpeljava števil se začne že v 1. razredu. Učenec najprej spozna in se nauči šteti do 5. Učitelj 

učenca navaja na različne ponazoritve števil do 5 – s prsti, pikami, črticami, kvadratki, in 

številkami (Cotič, Felda, Hodnik, 2000).  
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Slika 20: Različne ponazoritve števil od 1 do 5 (Škrbina, 2004) 

 

Otroci pri štetju vedno začnejo s številom ena (ena, dve, tri ...) in ne s številom nič (nič, ena, 

dve ...). Če pogledamo nekoliko bolj natančno, pa ugotovimo, da se štetje velikokrat začne s 

številom nič. Tako na primer štoparica začne tiktakati pri 0:00:00. Nov dan se prične, ko ura 

odbije polnoč (00:00). Tudi kilometrski števec pri avtomobilu, ki pride iz tovarne, je ustaljen 

na 00000 in tako naprej. Glasno štetje pa se vedno začne s številom ena. Po drugi strani pa pri 

štetju navzdol oziroma odštevanju vedno začnemo z nekim številom, na primer deset, in 

končamo s številom nič (deset, devet, osem, sedem, šest, pet, štiri, tri, dve, ena, nič). Prav 

tako je tudi pri vesoljskih ladjah, ki vedno počakajo na število nič, preden vzletijo v vesolje 

(Seife, 2000: 59). 

 

Učitelj mora biti pozoren na to, da učenec šteje v pravilnem zaporedju in da katerega od 

predmetov ne preskoči (šteje na primer: ena, dve, štiri, pet). Otrok mora razumeti, da je 

število predmetov neodvisno od njihove postavitve v prostoru – število predmetov se pri 

prerazporeditvi ne spremeni, če le-teh ne dodajamo ali odvzemamo (Cotič, Felda, Hodnik, 

2000). 
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Slika 21: Število predmetov je neodvisno od njihove postavitve v prostoru  

(Cotič, Felda, Hodnik, 2000) 

 

Naslednji pomemben korak v šoli je, da učitelj nauči učenca pravilno zapisovati števila do 5 s 

predpisanimi gibi, ki so predstavljeni na spodnji sliki (Slika 22), saj je pomembno, da se 

zapisovanje vsake številke avtomatizira (Cotič, Felda, Hodnik, 2000).  

 

 
Slika 22: Pravilen zapis števil od 1 do 5 (Cotič, Felda, Hodnik, 2000) 

 

Ko učenec zna šteti in zapisovati števila do 5, se nauči šteti in zapisovati števila do 10. 

Postopek učenja je enak kot pri štetju in zapisovanju števil do 5 (Cotič, Felda, Hodnik, 2000). 

 

 
Slika 23: Pravilen zapis števil od 6 do 10 (Cotič, Felda, Hodnik, 2000) 

 

Ko učenec spozna zapis števil do 10, začne s temi števili računati. Raziskava A. in H. Sinclair 

(1984) je pokazala, da otroci v okolju, v katerem živijo, pridobijo veliko informacij o 

številkah, kar pa ne moremo trditi za simbole +, – in =, saj otrok prvo resno soočenje z njimi 

doživi šele v šoli (Manfreda Kolar, 2006, str. 66). 
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Prva računska operacija, s katero se učenec sreča, je seštevanje. Pri učenju seštevanja učenec 

uporablja čutno nazoren material toliko časa, dokler ga sam potrebuje. Šele nato preidemo na 

slikovno oziroma grafično raven ter končno na simbolni nivo. Učenec s prsti računa predvsem 

na začetku, saj s tem na najbolj naraven in praktičen način vizualizira števila (Cotič, Felda, 

Hodnik 2000). Tako si lahko učenec na samem začetku pri reševanju računa 2 + 1 pomaga s 

kockami ali prsti. Pri tem pa verjetno razmišlja takole: »Imam dve kocki oz. dva dvignjena 

prsta. Nato dodam eno kocko oz. dvignem en prst. Dobim tri kocke oz. tri dvignjene prste. To 

je verjetno rezultat.« (Janežič, 2012: 37). 

 

Ko učenec usvoji računsko operacijo seštevanja, začne še odštevati do 10. Operacijo 

odštevanja vpeljemo prek istih ravni kot operacijo seštevanja. 

 

Preko operacije odštevanja vpeljemo število nič. To je za učenca prva situacija, kjer se pojavi 

število nič. Do števila nič pridemo pri odštevanju dveh med seboj enakih števil. Pri 

odštevanju uporabljamo čim več glagolov, ki nakazujejo odštevanje: odlomiti, odvzeti, 

pojesti, odleteti, izgubiti ... Primer: Babica je Janezku dala 5 bonbonov. Janezek je vseh 5 

bonbonov pojedel sam, zato nima nobenega bonbona več (račun: 5 – 5 = 0). 

 

Čeprav se je učenec pred tem že naučil šteti in zapisovati števila do 10 ter spoznal operacijo 

seštevanja, pa je število nič spoznal šele preko operacije odštevanja. Tako so tudi starodavne 

kulture poznale in uporabljale pri računanju mnogo števil, preden so sprejele število nič, ki je 

imelo svojo številčno vrednost in ni bilo več zgolj simbol za prazno mesto na računalu. 
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Slika 24: Učni list: število nič (Škrbina, 2004) 

 

Število nič lahko vpeljemo tudi preko prazne množice, do katere pridemo postopoma. Ko 

učenec razvršča različne stvari v množice, jih lahko postavi v ločena polja ali škatle in jih 

označi z ustrezno sliko ali besedo. Razvrstitve pa učenec lahko označi tudi v obliki risbe, tako 

da vsak sklop posebej obkroži in s tem pokaže, da so vsi predmeti znotraj posameznega 

sklopa postavljeni v isto polje. 

 

Če velika zbirka vsebuje 4 različne vrste predmetov (na primer: kroge, trikotnike, kvadrate in 

zvezdice) in iz nje naključno izvlečemo nekaj predmetov, se lahko zgodi, da ena vrsta 

predmetov ni izvlečena (na primer kvadrati). Zato je ena od škatel, v katere se ločeno razvršča 

izvlečene predmete, prazna. V našem primeru je prazna škatla za kvadrate, saj ne vsebuje 

nobenega kvadrata. Če bi množice urejali po velikosti glede na moč posamezne množice, bi 

bila množica s kvadrati najmanjša, saj v našem primeru ne vsebuje nobenega elementa. 

Simbol, ki je zelo primeren za označevanje prazne množice, je prazen krog, saj njegova 

oblika spominja na simbol 0, ki predstavlja število nič. Tako bo učenec kasneje lažje zapisal 

simbol 0 za število nič, ko bo želel navesti število stvari v prazni množici. Ideja o praznini 

oziroma ničnosti vedno znova očara otroke, zato se nagibamo k temu, da že 5- ali 6-letni 
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otroci spoznajo in uporabljajo simbol za praznino, in sicer s prikazom praznega krožnika ali 

sklede (Williams, 1982: 25, 26). 

 

 
Slika 25: Škatla za kvadrate predstavlja prazno množico, saj ne vsebuje nobenega elementa 

(Williams, 1982) 

 

Težava, ki bi se lahko pojavila pri označevanju prazne množice, pa je, da bi se učencu lahko 

zdelo nesmiselno, da označuje odsotnost predmeta s prisotnostjo nekega števila (Janežič, 

2012: 38). 

 

V 2. razredu se učenec nauči šteti, zapisati in brati števila do 100 ter seštevati in odštevati v 

množici naravnih števil do 100 brez prehoda. Na konkretnem nivoju spozna, da sta seštevanje 

in odštevanje nasprotni računski operaciji. Učenec razume vlogo števila 0 pri seštevanju in 

odštevanju ter razume, da je število 0 razlika dveh enakih števil (Tomšič, idr., 2006). 

  

V 3. razredu se učenec nauči množiti s številom nič. S številom nič se je učenec že srečal pri 

odštevanju (5 – 5 = 0) in pri seštevanju, kjer je spoznal, da število nič ne vpliva na končni 

rezultat. Primer: Na neki kmetiji so imeli 3 krave. Ker nobena krava ni skotila mladega 

telička, so imeli na kmetiji le 3 glave živine (račun: 3 + 0 = 3). Do vloge števila nič pri 

množenju pridemo preko seštevanja enakih seštevancev (vsi seštevanci so enaki 0): 0 + 0 = 0, 

2 × 0 = 0. Poudariti je treba, da je za učenca množenje s številom nič neživljenjsko in 

abstraktno. V vsakdanjem življenju se namreč ne sprašujemo: »Koliko balonov imata Tina in 

Jure skupaj, če nobeden od njiju nima balonov?« Iz matematičnega vidika pa je poznavanje 

vloge števila nič pri množenju nujno (Cotič, Felda, 2001). 
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Slika 26: Množenje poljubnega neničelnega števila s številom nič (Cotič, idr., 2001) 

 

Učenec se pri množenju s številom nič sreča z dvema situacijama. Pri prvi situaciji neko 

poljubno neničelno število pomnožimo s številom nič in vedno dobimo rezultat nič. Primer: 3 

× 0 = 0 bi lahko razložili takole: Miha, Jure in Janja so se vsak s svojo košarico odpravili 

nabirat gobe. Po eni uri iskaja gob so bile vse tri košarice še vedno prazne, saj nihče od njih ni 

našel nobene gobe, torej so skupaj našli nič gob, kar bi lahko zapisali z računom: 3 × 0 = 0, 

ker je 0 + 0 + 0 = 0. 

 

V naslednji situaciji pa število nič pomnožimo z nekim poljubnim neničelnim številom in tudi 

v tej situaciji vedno dobimo rezultat nič. Če vzamemo za primer račun 0 × 3 = 0, bi ga učencu 

lahko razložili takole: Tina prodaja ogrlice, ki stanejo 3 evre. Ker ne proda nobene ogrlice, 

njen zaslužek znaša 0 evrov.  

Naslednji učni korak v zvezi s številom nič je njegova vloga pri deljenju. Učenec spozna, da 

je 0 : a = 0 (a ni enak nič). Ta vsebina je za učenca zelo abstraktna in neživljenjska, zato 

pridemo do nje preko konkretnih in izvedljivih primerov. Učenec si jo bo najlažje predstavljal 
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skozi problemsko situacijo, na primer: »Mama ima 6 bonbonov. Pravično jih bo razdelila 

dvema otrokoma. Koliko bonbonov bo dobil vsak?« Z učenci rešimo nalogo tako, da 

zapišemo račun 6 : 2 = 3 in povemo odgovor. Nato postavimo nov problem: »Mama ima dva 

bonbona. Pravično ju bo razdelila dvema otrokoma. Koliko bonbonov bo dobil vsak?« 

Ponovno izračunamo 2 : 2 = 1 in povemo odgovor. Kaj pa, če mama nima bonbonov? Tedaj 

imamo račun 0 : 2 = 0, h kateremu dodamo še ustrezen odgovor (Cotič, Felda, 2001). 

 

 
Slika 27: Deljenje števila nič s poljubnim neničelnim številom (Cotič, idr., 2001) 

 

Kadar število nič delimo s katerim koli poljubnim številom, ki ni enako nič, je količnik vedno 

število nič, saj je zmnožek števila nič in poljubnega števila vedno nič (0 : a = 0, ker je  

0 × a = 0). 

 

Učenec pa se sreča tudi z obratno situacijo, ko neko poljubno neničelno število delimo s 

številom nič. Če vzamemo za primer račun 3 : 0, bi ta primer učencu lahko razložili tako, da 

moramo število 0 odštevati od števila 3 tako dolgo, dokler ne bomo prišli do ničle:  
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3 : 0 =                           3 – 0 = 3 

                                     3 – 0 = 3 

                                     3 – 0 = 3 … 

Kot je razvidno iz primera, lahko to počnemo neskončno dolgo, pa cilja ne bomo dosegli. 

Lahko pa ta isti primer pojasnimo tudi s preizkusom, in sicer rečemo, da 3 : 0 ni enako 0, ker 

0 × 3 ni enako 3. 

 

Za lažje razumevanje lahko učencu razložimo deljenje s številom nič z računom 15 : 5 in mu 

ponovno rečemo, da moramo število 5 odštevati od števila 15 tako dolgo, dokler ne pridemo 

do ničle: 

15 : 5 =  15 – 5 = 10 

 10 – 5 = 5 

                                    5 – 5 = 0 

Kar lahko zapišemo tudi 15 – 5 – 5 – 5 = 0. To pa ponovno lahko pojasnimo s preizkusom, in 

sicer rečemo, da je 15 : 5 = 3, ker je 3 × 5 = 15. Tovrstna razlaga je smiselna le v primeru 

deljenja števil brez ostanka. 

 

Iz zgornjega primera torej ugotovimo, da se, kadar neko poljubno neničelno število delimo s 

številom nič, računanje vedno izvaja neskončno dolgo, zato rečemo, da je rezultat v takem 

primeru neskončno. Na razredni stopnji tega tipa računov ne obravnavamo oz. učencem 

rečemo, da z nič ne delimo. 

 

Obstaja pa še poseben primer deljenja, in sicer 0 : 0. V tem primeru imamo nešteto rešitev, saj 

je rezultat 0 ali katero koli naravno število b. To lahko pojasnimo s preizkusoma, in sicer 0 : 0 

= 0, ker je 0 × 0 = 0 ter 0 : 0 = b, saj je 0 × b = 0. Pravimo, da izraz 0 : 0 ni definiran (Janežič, 

2012: 39). 

 

V 4. razredu se učenec s številom nič sreča pri pisnem odštevanju, ustnem množenju in 

deljenju z 10 in 100, pisnem in ustnem množenju z enomestnim številom v množici naravnih 

števil do 1000, pisnem množenju z dvomestnim številom v množici naravnih števil do 1000, 

pisnem deljenju z enomestnim številom s preizkusom, pisnem deljenju z večkratniki števila 

10 ter pri uporabi računskih operacij v zvezi z reševanjem problemov. 
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Težave v zvezi s številom nič se pri učencih lahko pojavijo pri pisnem odštevanju, ko je račun 

zapisan v stolpcu, na primer 5000 – 189. Ko je ničla sestavni del zmanjševanca ali zgornjega 

števila (v tem primeru je ničla v enicah, deseticah in stoticah), pomeni, da tam ni ničesar, od 

koder bi lahko jemali. Če pa za primer vzamemo račun 3219 – 100, prav tako zapisan v 

stolpcu, pa ničla v enicah in deseticah odštevanca ali spodnjega števila pomeni, da ni treba 

ničesar odvzeti, zaradi česar se nekateri učenci sprašujejo, kaj storiti. 

 

Težave se lahko pojavijo tudi pri pisnem množenju. Če vzamemo za primer račun 24 × 12, 

med seboj najprej pomnožimo števili 24 in 10 ter nato števili 24 in 2, na koncu pa seštejemo 

vmesne rezultate. Zapis je sledeč: 

                                                       24 × 12  

                                                             240 

                                                       +      48 

                                                             288 

Pozneje pa zapis števila nič v prvem, delnem izračunu izpuščamo, vendar mu mesto še vedno 

ohranjamo.  

                                                       24 × 12  

                                                             24 

                                                       +      48 

                                                             288 

Pri tem pogosto prihaja do napak, saj učenci napačno podpisujejo enice, desetice in stotice, 

ker ne razumejo, zakaj do zamika sploh prihaja. 

 

Do napak lahko prihaja tudi pri deljenju. V primeru 4024 : 4 je prva števka deljenca (4) 

deljiva s 4, nato pa sledi deljenje z naslednjo števko, to je ničlo. V tem primeru veliko 

učencev zmotno predvideva, da je 0 : 4 = 0 (preprosto nič, nič vredno) in zato delnega 

količnika ne vpišejo med končnega. V rezultatu pa se to zmotno mišljenje pokaže kot eno 

mesto prekratko število. V omenjenem primeru lahko prihaja do še ene napake, in sicer v 

nadaljevanju deljenja, kjer je treba dve deliti s štiri. Učenci lahko zmotno predvidevajo, da 

rešitev v celih številih ni mogoča, saj ničle ne uvrščajo med cela števila in zato ponovno 

izpustijo njen zapis (Janežič, 2012: 40). 
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V 5. razredu se učenec s številom nič sreča pri branju in pisanju števil do milijona, ustnem in 

pisnem seštevanju in odštevanju v obsegu do milijona, množenju naravnih števil v obsegu do 

milijona ter pri deljenju z dvomestnim naravnim številom. 

 

Število nič ima pomembno funkcijo pri množenju in deljenju desetic. Pri množenju števil 10 

in 100 le preštejemo število ničel in jih zapišemo za številom ena (10 × 100 = 1000). Pri 

deljenju pa število ničel odštejemo (100 : 10 = 10) (Janežič, 2012: 41). 

 

Iz danih primerov je razvidno, da učenec postopoma spoznava vlogo števila nič v računskih 

operacijah seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja ter vlogo števila nič v samem zapisu 

števil. S številom nič se učenec seznani že v 1. razredu preko računskih operacij seštevanja in 

odštevanja ter preko prazne množice, v 3. razredu spozna vlogo števila nič pri množenju in 

deljenju, pridobljeno znanje v naslednjih razredih le še nadgrajuje. 

 

 

7 Vpeljava števila nič kot mestne vrednosti 
 

Simbol ničle uporabljamo v dva namena. Prvi je ta, da označujemo odsotnost neke količine, 

drugi pa je namenjen temu, da povemo, da kakšna potenca števila deset ni bila uporabljena. 

Tako je na primer število 507 sestavljeno iz 5 S, 0 D in 7 E. V tem primeru je ničla 

pomembna pri označevanju mesta (pozicije) neobstoječe desetice. Če pa za primer vzamemo 

število 5040, ima število nič v istem številu dve različni vlogi, saj ima prva ničla od leve proti 

desni funkcijo stotic (0 S), druga ničla pa ima funkcijo enic (0 E). Dejstvo, da ima neka števka 

(v tem primeru število nič) v istem številu lahko različno funkcijo, je lastnost sistema mestne 

vrednosti. Pri njem lahko z majhnim številom števk napišemo neomejeno število številk 

(Janežič, 2012: 36, po Clemson in Clemson, 1994). 

 

Če vzamemo za primer število 2586, vidimo, da imajo vse števke v zapisu števila poleg svoje 

številčne vrednosti (2, 5, 8, in 6) tudi  pozicijske oziroma mestne vrednosti (2000, 500, 80 in 

6). Sistem, pri katerem poleg številčnih vrednosti obstajajo tudi mestne vrednosti, imenujemo 

pozicijski številčni sistem. Drugače povedano, če za primer vzamemo število iz desetiškega 

številčnega sistema, v številu nastopajo enice, desetice, stotice, tisočice in tako dalje (Dejić, 

1990: 21). Število 72 ima na primer 7 desetic in 2 enici, število 702 pa ima 7 stotic in 2 enici. 
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V drugem primeru vidimo, da je ničla pomembna pri označevanju mesta (pozicije) 

neobstoječe desetice. Pozicijski številski sistem, katerega pomemben sestavni del je število 

nič, je povezen z desetiškimi enotami (Dejić, 1990: 40, 41). 

Učenec se z desetiškimi enotami sreča v 2. razredu devetletne osnovne šole, ko spozna števila 

do 100 in začne razlikovati med enicami, deseticami in stoticami (Tomšič, idr., 2006). 

 

Težave, povezane z mestno vrednostjo, lahko nastopijo pri branju in pisanju števil v 

dogovorjenih oblikah. Tako sta Crooks in Flockton (2002, v Wheeler in Feghali, 1983), ki sta 

raziskovala zapis v standardnih oblikah pri novozelandskih študentih, ugotovila, da le 

približno 11 % učencev 4. razreda in 50 % učencev 8. razreda zna pravilno zapisati število 

dvesto tisoč triinštirideset (200043) v simbolni obliki (Janežič, 2012: 39). 

 

V 3. razredu, ko učenec spozna števila do 1000, začne razlikovati med enicami, deseticami, 

stoticami in tisočicami, ter razume odnose med njimi. Ker gre za prikaz manjših števil, jih 

lahko prikažemo s kompletom desetiških enot, kjer enico predstavlja majhen kvadratek, 

desetico predstavlja stolpec, sestavljen iz 10 manjših kvadratkov, stotico predstavlja stotični 

kvadrat, sestavljen iz 10 stolpcev ali 100 majhnih kvadratkov, tisočico pa predstavlja 10 

stotičnih kvadratov ali 1000 majhnih kvadratkov. 

 

Za razlikovanje enic, desetic in stotic je primerna tudi dejavnost, pri kateri učenec z eno barvo 

pobarva kvadratke, ki predstavljajo enice, z drugo barvo pobarva trakove, ki predstavljajo 

desetice in s tretjo barvo pobarva večje kvadrate, ki predstavljajo stotice (Cotič, Felda, 2001). 

 

 
Slika 28: Razlikovanje desetiških enot – enice, desetice, stotice (Cotič, Felda, Hodnik, 2001) 

 

Razumevanje mestne vrednosti utrjujemo preko vseh računskih operacij, še posebej, če le-te 

ustrezno konkretno ponazorimo. 
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Učenec se v 3. in 4. razredu sreča s pisnim seštevanjem in odštevanjem v obsegu do 100 in 

1000 brez prehoda. Pisno seštevanje in odštevanje lahko zelo nazorno prikažemo s 

kompletom desetiških enot, saj se zapis operacije ujema s prikazom seštevanja s konkretnimi 

ponazorili (Cotič, Felda, 2001). 

 

 
Slika 29: Računska operacija seštevanja v obsegu do 100, prikazana s konkretnim 

ponazorilom – kompletom desetiških enot (Cotič, Felda, Hodnik, 2001) 

 

 
Slika 30: Pisno seštevanje dveh poljubnih trimestnih števil, prikazano s konkretnim 

ponazorilom – kompletom desetiških enot (Cotič, Felda, Hodnik, 2001) 

 

 
Slika 31: Pisno odštevanje dvomestnih števil brez prehoda, prikazano s konkretnim 

ponazorilom – kompletom desetiških enot (Cotič, Felda, Hodnik, 2001) 

 

 
Slika 32: Pisno odštevanje tromestnih števil brez prehoda – kompletom desetiških enot  

(Cotič, Felda, Hodnik, 2001) 
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Pisno seštevanje do 100 brez prehoda lahko namesto s kompletom desetiških enot konkretno 

ponazorimo z lončki in zobotrebci. Če za primer vzamemo račun 17 + 22, za prikaz le-tega 

potrebujemo devet posameznih zobotrebcev, devet snopičev po deset zobotrebcev in dva 

večja jogurtova lončka. Na en jogurtov lonček zapišemo črko D in ta lonček bo predstavljal 

desetice, na drugega pa črko E in bo predstavljal enice. Nato s konkretnim materialom najprej 

predstavimo število 17, tako da postavimo eno desetico (en snopič zobotrebcev) v lonček D in 

7 zobotrebcev v lonček E. Nato številu 17 prištejemo število 22.  To storimo tako, da v lonček 

D postavimo še dva snopiča zobotrebcev, v lonček E pa še dva zobotrebca. Vsoto števil 17 in 

22 ugotovimo tako, da preštejemo snopiče zobotrebcev v lončku D in posamezne zobotrebce 

v lončku E. Račun zapišemo tudi v preglednico in ga izračunamo tako, da seštejemo števili v 

stolpcu enic in števili v stolpcu desetic (Cotič, Feld, 2001). 

 

        

 
Slika 33: Računska operacija seštevanja v obsegu do 100, prikazana s konkretnim 

ponazorilom – lončkoma in zobotrebci (Cotič, Felda, 2001) 

 

Navedena konkretna ponazorila imajo pomembno vlogo pri utrjevanju predstav o mestni 

vrednosti števil. 

 

V 3. in 4. razredu se učenec seznani tudi s seštevanjem stotic in desetic. Računanje v tem 

primeru lahko ponazorimo s pomočjo denarja (Cotič, Felda, 2001).  

 

  
Slika 34: Seštevanje stotic in desetic s pomočjo denarja (Cotič, Felda, Hodnik, 2001) 
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V 5. razredu devetletne osnovne šole učenec razlikuje naslednje desetiške enote – enica, 

desetica, stotica, tisočica, desettisočica, stotisočica in milijonica. Učenec je že spoznal 

količinskost posamezne desetiške enote (1 E = 1, 1 D = 10, 1 S = 100, 1 T = 1000, 1 Dt = 10 

000, 1 St = 100 000 in 1 M = 1 000 000), zato prikazujemo velika števila s pozicijskim 

računalom, ki ni več konkretno ponazorilo v pravem pomenu besede. Učenec ve, da je ena 

kroglica na mestu desetic enakovredna desetim kroglicam na mestu enic, da je ena kroglica na 

mestu stotic enakovredna desetim kroglicam na mestu desetic oziroma stotim kroglicam na 

mestu enic in tako dalje. Učenec tudi pride do spoznanja, da je vsako dvomestno število večje 

od vsakega enomestnega števila, vsako trimestno število večje od vsakega dvomestnega 

števila in to spoznanje prenese na večmestna števila. Večja števila do milijona učenec torej 

spoznava in prikazuje s pozicijskim računalom ali s preglednico desetiških enot (Cotič, idr., 

2003). 

 

 

 
Slika 35: Prikaz števil na pozicijskem računalu (Cotič, idr., 2003) 

 

 
Slika 36: Dopolnitev preglednice desetiških enot z zapisom števila 1 000 000  

(Cotič, idr., 2003) 
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V preteklosti so si ljudje pri računanju in prikazovanju večjih števil pogosto pomagali z 

raznimi pripomočki. Najbolj pomembno računalo, ki sodi v obdobje pred našim štetjem, 

najverjetneje so ga leta 2200 pred našim štetjem izumili Babilonci, in je nekakšen predhodnik 

pozicijskega računala, je računalo, imenovano abakus. To je preprosto mehansko računalo s 

kroglicami, ki so ga uporabljali za računanje in prikazovanje večjih števil, ki jih niso mogli 

predstaviti s prsti na rokah, kamni, školjkami ali z narisanimi znaki. Vzorec kroglic v 

posameznem stolpcu je izražen s številom. Ker se stolpci lahko neskončno dolgo nadaljujejo v 

levo stran, lahko z le 10 simboli (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9) zapišemo katero koli število. Ker 

je pozicija vsakega stolpca točno določena, je zapisana oblika števila/računa urejena v stolpce 

brez oznak. Na spodnji sliki število 4 predstavlja 4 enice, število 6 predstavlja 6 desetic, 

število 0 nam pove, da zapisano število ne vsebuje stotic, število 3 pa predstavlja 3 tisočice. 

Prikazano število je torej število 3064. 

 

 

Slika 37: Število, prikazano s pozicijskim računalom (Williams, 1982) 

 

Računanje in prikazovanje števil s pomočjo abakusa je prišlo v Evropo v 16. stoletju in je 

zaradi svoje preprostosti imelo velik vpliv na širitev trgovine v obdobju renesanse. V poznem 

20. stoletju pa ima pomembno vlogo za otrokov matematični razvoj in za popolno 

razumevanje mestno-vrednostnega sistema. 

 

V 5. razredu se učenec seznani tudi s števili preko milijona, in sicer spozna še naslednje 

desetiške enote: desetmilijonica (Dm), stomilijonica (Sm) in milijardica (Md). Ta števila naj 

učenec spozna na primerih, ki jih sreča v vsakdanjem življenju, na primer: število prebivalcev 

velikih mest, držav, celin … (Cotič, idr., 2003). 

 

Kot smo videli, pri pouku matematike desetiške enote lahko ponazarjamo z različnimi 

konkretnimi ponazorili, na primer s kompletom desetiških enot, z link kockami, s pozicijskim 
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računalom, z lončki in zobotrebci oziroma slamicami, z denarjem, ter tako učencem olajšamo 

razumevanje desetiških enot oziroma mestne vrednosti. 

 

Za nekatere učence je razumevanje mestne vrednosti kljub ponazorilu z raznimi konkretnimi 

materiali še vedno zelo težavno, zato je potrebno uporabiti tudi druge dejavnosti, s katerimi 

lahko vpeljemo mestno vrednost in učencem olajšamo razumevanje le-te. Razumevanje 

mestne vrednosti je namreč bistveno za otrokov napredek pri seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju. Učitelj naj zato za razvijanje razumevanja mestne vrednosti: 

− zagotovi uporabo različnih praktičnih dejavnosti, ki učencu pomagajo pri razumevanju 

mestne vrednosti, 

− ne uporablja zapletenih pisnih izračunov, preden je učenec pripravljen nanje, 

− previdno izbira besede in besedne zveze, ki jih uporablja pri razlagi mestne vrednosti, saj 

morajo biti le-te učencu poznane in razumljive. 

 

Pri razumevanju mestne vrednosti je za učenca pomembno tudi to, da učitelj ne uporablja le 

številskega sistema z osnovo 10, ki uporabljamo pri računanju, ampak tudi druge številske 

sisteme, na primer: sistem z osnovo 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 in tako dalje (Paling, 1982: 102). 

 

Za dejavnost, pri kateri učenec osvaja številske sisteme z različnimi osnovami, potrebujemo 

pripomoček, podoben pozicijskemu računalu, ki ga lahko izdelamo sami. Za podlago 

potrebujemo glino ali plastelin, za navpične paličice lahko uporabimo slamice ali žico, 

potrebujemo pa še kroglice, ki so lahko plastične ali lesene. Primer: V glineno podlago 

zapičimo 7 slamic, ki so dolge toliko, da na posamezno slamico lahko položimo ravno 3 

kroglice. Učenec nato 23 kroglic razvrsti tako, da so na vseh 7 slamicah po 3 kroglice, 

kroglici, ki ostaneta, pa položi na mizo. V danem primeru se je učenec seznanil s sistemom z 

osnovo tri (Paling, 1982: 105). 

 

 
Slika 38: Razvrščanje 23 kroglic v skupine po 3 (Paling, 1982) 
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Izdelamo še en pripomoček, ki ima 7 slamic, dolgih toliko, da na posamezno slamico lahko 

položimo 9 kroglic. Učenec nato 23 kroglic razvrsti tako, da jih položi na daljše slamice, da 

le-te popolnoma zapolni in na krajše slamice prav tako; kroglice, ki ostanejo, pa položi na 

mizo (Paling, 1982: 106). 

 

 
Slika 39: Razvrščanje 23 kroglic na slamice s po 9 in 3 kroglicami (Paling, 1982) 

 

Učenec dobljeni rezultat predstavi v obliki tabele in ga ubesedi. 

Tabela 1: Razvrščanje 23 kroglic na slamice s po 9 in 3 kroglicami (Paling, 1982) 

 

Učenec pove, da je 23 kroglic razvrstil na 2 daljši slamici s po 9 kroglicami in na 1 krajšo 

slamico s po 3 kroglicami. Ostali pa sta mu še 2 posamezni kroglici. 

 

Naslednja dejavnost, pri kateri učenec osvaja številske sisteme z različnimi osnovami, je, da 

učenec neko snov ali predmet (cvetove marjetic, bonbone, link kocke ...) razvršča v skupine, 

na primer po 4. Če vzamemo za primer cvetove marjetic, učenec poljubno število le-teh 

najprej razvrsti v stolpce po 4 marjetice. Nato stolpce po 4 združi v skupine po 16 marjetic. V 

tem primeru se učenec ukvarja s sistemom z osnovo 4 (Paling, 1982: 106, 107). 

 

 

 
Slika 40: Cvetovi marjetic, razvrščeni v stolpce po 4 marjetice in v skupine po 16 marjetic 

(Paling, 1982) 

Slamice s po 9 kroglicami Slamice s po 3 kroglicami Posamezne kroglice 

2 1 2 
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Učenec nato dobljeni rezultat predstavi v obliki tabele in ga ubesedi. 

 

Skupine marjetic Stolpci marjetic Posamezni cvetovi marjetic 

2 1 3 

Tabela 2: Razvrščanje marjetic v skupine, stolpce in na posamezne cvetove (Paling, 1982) 

 

Učenec ugotovi, da ima 2 skupini po 16 marjetic, 1 stolpec po 4 marjetice in še 3 posamezne 

cvetove marjetic. 

 

Pomembno je, da se učenec sreča tudi s situacijami, ko se mu pri izpolnjevanju tabele v enem, 

dveh ali treh stolpcih pojavi število nič, na primer: 

 

Primer Število marjetic Skupine marjetic 

 

Stolpci marjetic Posamezni cvetovi 

marjetic 

1. 9 0 2 1 

2. 18 1 0 2 

3. 36 2 1 0 

4. 48 3 0 0 

5. 8 0 2 0 

6. 3 0 0 3 

7. 0 0 0 0 

Tabela 3: Razvrščanje marjetic v skupine, stolpce in na posamezne cvetove, kjer nastopa 

število nič (Vir: Lastni) 

 

Pri ubeseditvi učenec število nič, zapisano v tabeli, lahko izpusti in pove, da ima, na primer, 2 

stolpca po 4 marjetice in 1 posamezen cvet marjetice (1. primer), ali pa, da ima 3 skupine po 

16 marjetic (4. primer) ali pa pove, da nima marjetic (7. primer). 

  

S pomočjo teh dejavnosti učencem, ki imajo težave pri razumevanju mestne vrednosti ter tudi 

vsem ostalim, na preprost in nazoren način predstavimo mestno vrednost števil, ki v zapisu 

vsebujejo tudi število nič. S tem, ko uporabljamo različne številske sisteme in ne le 

številskega sistema z osnovo 10, učenci spoznavajo strukturo številskih sestavov in tudi 
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potrebo po zapisovanju števila nič v zapisu mestne vrednosti. Prav tako ugotovijo, da položaj, 

na katerem se nahaja število nič v zapisu števila, vpliva na končno vrednost števila.  

 

Je pa potrebno poudariti, da mora otrok dobro poznati desetiški sistem. Razumeti mora, da 

dobimo stotico, če povežemo 10 desetic, da lahko uporablja druge sisteme (na primer sistem z 

osnovo štiri, kot je prikazan zgoraj, da lahko poveže 4 štirice v šestnajstico). 
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II EMPIRIČNI DEL 
 

8 Opredelitev problema 
 

Danes se nam število nič zdi naravno, starim ljudem pa se je zdelo tuje in nezaupanja vredno 

število. Zato smo v teoretičnem delu diplomskega dela želeli predstaviti razvoj števila nič 

skozi zgodovino – kje in kdaj se je prvič pojavilo, katera ljudstva so ga sprejemala in katera 

ne, zakaj je pri ljudeh zbujalo toliko strahu in nezaupanja in kdaj je dobilo svojo številčno 

vrednost, to je svoje mesto v številskem sistemu, kakršno ima še danes. V nadaljevanju smo 

se osredotočili na spoznavanje in vlogo števila nič v osnovni šoli pri računskih operacijah 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja ter razumevanja števila nič kot mestne vrednosti. 
 

V empiričnem delu predstavljamo probleme, povezane s posebnostmi računanja s številom 

nič. Izpostaviti želimo vlogo števila nič tako pri računanju kot tudi pri samem zapisu števil. 

Opozoriti želimo na napake, ki se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri seštevanju, 

odštevanju množenju in deljenju s številom nič ter tudi na napake, kjer se ničla pojavi v 

računskih postopkih vseh štirih operacij. Opozoriti pa želimo tudi na napačne predstave, ki se 

pri učencih najpogosteje pojavljajo pri razumevanju števila nič kot mestne vrednosti. 

 

Cilji raziskave: 

− predstaviti težave, ki jih imajo učenci pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju s 

številom nič 

− predstaviti težave, ki jih imajo učenci pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju v 

situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja 

− predstaviti težave, ki jih imajo učenci pri razumevanju števila nič kot mestne vrednosti 
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9 Raziskovalna vprašanja 
  

1. Katere napake se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri seštevanju, odštevanju, množenju 

in deljenju s številom nič? 

2. Katere napake se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri seštevanju, odštevanju, množenju 

in deljenju v situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja? 

3. Kateri tipi računov, ki vsebujejo število nič bodisi v računu bodisi v postopku računanja, 

učencem povzročajo največ težav? 

4. Katere napačne predstave se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri razumevanju števila 

nič kot mestne vrednosti? 

 

 

10 Hipoteze 
 

− Hipoteza 1: Napaka, ki se najpogosteje pojavlja pri seštevanju in odštevanju neničelnega 

števila s številom nič, je, da sta vsota in razlika enaki nič. 

− Hipoteza 2: Napaka, ki se najpogosteje pojavlja pri množenju in deljenju neničelnega 

števila s številom nič, je, da sta zmnožek in količnik enaka neničelnemu številu. 

− Hipoteza 3: Največ napak pri seštevanju, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, je pri 

tipih računov, ki v zapisu ne vsebujejo števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov 

seštevanja kot delna vsota.  

− Hipoteza 4: Največ napak pri odštevanju, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, je pri 

odštevanju dveh enakih števil.  

− Hipoteza 5: Največ napak pri množenju, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, je pri 

tipih računov, ki v zapisu ne vsebujejo števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov 

množenja kot delni zmnožek.  

− Hipoteza 6: Največ napak pri deljenju, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, je pri 

tipih računov, ki v zapisu ne vsebujejo števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov 

deljenja kot delni količnik. 

− Hipoteza 7: Učencem največ težav povzroča deljenje s številom nič oz. deljenje v vseh 

situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja. 
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− Hipoteza 8: Napake, ki se najpogosteje pojavljajo pri razumevanju števila nič kot mestne 

vrednosti, so pri oceni rezultata, kjer ničle določajo velikost števila. 

 

 

11 Raziskovalna metodologija 
 

11. 1 Raziskovalna metoda 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno, kavzalno, neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 
 

11. 2 Merski instrumentarij 
Podatke smo zbirali s pisnim preverjanjem znanja (Priloga 1). Pisno preverjanje je zajemalo 4 

tipe nalog, v katerih je imelo ključen pomen število nič. Prve tri naloge so se nanašale na 

različne računske operacije, ki vključujejo število nič. Pri 1. nalogi smo preverjali 

razumevanje seštevanja s številom nič ter razumevanje seštevanja v vseh situacijah, kjer se 

ničla pojavi v postopku računanja (pri seštevanju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič, 

se pa ničla ne pojavi na koncu rezultata kot delna vsota ter pri seštevanju dveh števil, ki v 

zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov seštevanja kot delna 

vsota).  

 

Pri 1. nalogi smo preverjali tudi razumevanje odštevanja s številom nič ter razumevanje 

odštevanja v vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja (pri odštevanju dveh 

enakih števil, pri odštevanju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič, se pa ničla ne 

pojavi na koncu rezultata kot delna razlika ter pri odštevanju dveh števil, ki v zapisu ne 

vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov odštevanja kot delna razlika).  

 

Pri 2. nalogi smo preverjali razumevanje množenja s številom nič ter razumevanje množenja v 

vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja (pri množenju nekega števila z 

deseticami, pri množenju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se ničla nato pojavi 

tudi na koncu rezultata kot delni zmnožek ter pri množenju dveh števil, ki v zapisu ne 

vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov množenja kot delni zmnožek).  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Katja Mrak; diplomsko delo 
 

54 
 

Pri 3. nalogi smo preverjali razumevanje deljenja s številom nič ter razumevanje deljenja v 

vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja (pri deljenju nekega števila z 

deseticami/s stoticami, pri deljenju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se nato 

ničla lahko pojavi tudi na koncu rezultata kot delni količnik ter pri deljenju dveh števil, ki v 

zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov deljenja kot delni 

količnik).  

 

Zadnja, 4. naloga, pa se je nanašala na število nič kot mestno vrednost, kjer smo preko 

besedilnih nalog preverjali pravilno oceno rezultata, kjer ničle v zapisu določajo velikost 

števila, razumevanje pomena števila nič glede na njegovo mestno vrednost v zapisu števila ter 

pravilen zapis mestne vrednosti števila, ki v zapisu vsebuje število nič. 

 

11. 3 Vzorec 
Vzorec je bil namensko izbran in je vključeval 10 naključno izbranih učencev (5 deklic in 5 

dečkov) 5. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja na Jesenicah. 

 

11. 4 Postopek zbiranja podatkov 
Raziskava je potekala 27. 5. 2011 na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah. Sodelovalo je 

10 učencev 5. razreda, 5 deklic in 5 dečkov. Podatke smo zbirali s pisnim preverjanjem 

znanja, s pomočjo katerega smo preverili znanje učencev – računanje računov različnih 

računskih operacij (seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja), ki vsebujejo število nič in 

razumevanje števila nič kot mestne vrednosti. Pisno preverjanje znanja so učenci pisali eno 

šolsko uro. Pisali so ga hkrati (isto šolsko uro), naloge pa so reševali individualno. Tako smo 

dobili bolj poglobljen vpogled v to, kako učenci razumejo računanje s številom nič in 

reševanje besedilnih nalog, kjer ima število nič vlogo mestne vrednosti ter katere naloge jim 

povzročajo največ težav. 

 

11. 5 Obdelava podatkov 
Pri obdelavi podatkov smo uporabili deskriptivno statistiko. Analizirali smo preverjanja 

znanja, ki so jih pisali učenci. Dobljene rezultate smo nato prikazali v obliki grafov. 
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12 Potek raziskovanja in interpretacija rezultatov 
 

Potek raziskovanja in interpretacija rezultatov je podana v obliki grafov na podlagi 

analiziranega  preverjanja znanja, ki so ga pisali učenci. Kot smo že omenili, je preverjanje 

znanja (Priloga 1) zajemalo 4 tipe nalog, pisalo ga je 10 učencev 5. razreda. S preverjanjem 

znanja smo preverjali, če učenci: 

− razumejo vlogo števila nič pri računskih operacijah seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja  

− znajo pisno seštevati in odštevati račune v obsegu do milijona, v katerih nastopa število nič 

− znajo pisno množiti račune z enomestnim in dvomestnim številom v množici naravnih števil do 

milijona, v katerih nastopa število nič 

− znajo pisno deliti račune z enomestnim in dvomestnim številom, v katerih nastopa število nič 

− znajo reševati besedilne naloge, pri katerih se preverja razumevanje zapisov števil, v katerih 

nastopa število nič. 

 

Preverjanje znanja je bilo sestavljeno iz nalog, na podlagi katerih smo lažje prišli do 

spoznanja, katere napake se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju s številom nič ter pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju v 

vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, katera računska operacija, ki 

vključuje število nič, učencem povzroča največ težav ter katere napačne predstave se pri 

učencih najpogosteje pojavljajo pri razumevanju števila nič kot mestne vrednosti. Naloge 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja so zajemale različne tipe računov, ki smo jih pri 

vsaki računski operaciji podrobno analizirali. Tudi besedilne naloge, ki so se nanašale na 

razumevanje števila nič kot mestne vrednosti, so vsebovale tri različne tipe nalog, ki smo jih 

prav tako podrobno analizirali. 
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V nadaljevanju bomo predstavili analizo rezultatov preverjanja znanja po posameznih 

nalogah.  

 

1. NALOGA 

 

Pri 1. nalogi so učenci reševali račune seštevanja in odštevanja s številom nič ter račune 

seštevanja in odštevanja v primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja. 

 

Učenci so reševali naslednje primere seštevanja: 

 

 
Slika 41: Računi seštevanja iz preverjanja znanja (Vir: Priloga 1) 

 

Pri računih seštevanja nekega števila s številom nič (primeri e, f in g) smo ugotovili, da učenci 

dobro razumejo seštevanje nekega števila s številom nič, saj so prav vsi učenci pravilno rešili 

vse tri račune. 

 

                                                                            

Slika 42: Primeri pravilno rešenih računov seštevanja nekega števila s številom nič  

(Vir: Lastni) 
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Pri reševanju računov seštevanja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič, se pa ničla 

lahko pojavi na enem od korakov seštevanja kot delna vsota (primeri a, c in č), so bili učenci 

100 % uspešni. 

 

                                                                                
Slika 43: Primeri pravilno rešenih računov seštevanja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število 

nič, se pa ničla lahko pojavi na enem od korakov seštevanja kot delna vsota (Vir: Lastni) 

 

Tudi seštevanje dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od 

korakov seštevanja kot delna vsota (primera b in d), učencem ni povzročalo nobenih težav, saj 

je vseh deset učencev pravilno rešilo oba računa tega tipa. 

 

                                                   
Slika 44: Primera pravilno rešenih računov seštevanja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov seštevanja kot delna vsota (Vir: Lastni) 

 

Na podlagi zgoraj podanih rezultatov lahko potrdimo, da učencem seštevanje s številom nič 

ter seštevanje v primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, ne povzroča nobenih 

težav, saj so bili pri reševanju navedenih računov seštevanja 100 % uspešni. 
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Učenci so reševali naslednje primere odštevanja: 

 

 
Slika 45: Računi odštevanja iz preverjanja znanja (Vir: Priloga 1) 

 

Pri računih odštevanja števila nič od nekega števila (primera a in f) so bili vsi učenci uspešni, 

saj so pravilno rešili oba računa tega tipa. 

 

                                           

Slika 46: Primera pravilno rešenih računov odštevanja števila nič od nekega števila  

(Vir: Lastni) 

 

Pri odštevanju dveh enakih števil (primer g) je bil povprečen uspeh učencev 90 %, kar še 

vedno nakazuje na zelo dobro razumevanje računov tega tipa. Zanimivo pa je, da je kar 7 od 

10 učencev, ki je pravilno rešilo račun, rezultat zapisalo v obliki 00000 in ne le ene ničle. 

Učenka, ki je nepravilno rešila račun, pa je zapisala, da je razlika pri računu 50050 – 50050 

enaka 50050. 

 

                                                
Slika 47: Primer pravilno (levo) in nepravilno (desno) rešenega računa odštevanja dveh 

enakih števil (Vir: Lastni) 
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Pri odštevanju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič, se pa ničla ne pojavi na enem od 

korakov odštevanja kot delna razlika (primer e), so bili učenci 100 % uspešni in so s tem 

potrdili dobro razumevanje računov tega tipa. 

 

 
Slika 48: Primer pravilno rešenega računa odštevanja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število 

nič, se pa ničla ne pojavi na koncu rezultata kot delna razlika (Vir: Lastni) 

 

Pri odštevanju dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od 

korakov odštevanja kot delna razlika (primeri b, c, č in d), so bili učenci prav tako uspešni, saj 

je kar 9 od 10 učencev pravilno rešilo račune tega tipa. Pri računih 733 – 694 ter 23232 – 

22222 sta dva učenca, ki sta pravilno rešila računa, rezultat zapisala v obliki 039 in 01010, 

ostalih sedem učencev, ki je prav tako pravilno rešilo računa, pa je rezultat zapisalo v obliki 

39 in 1010. Napake so se pojavljale le pri eni učenki, ki je nepravilno rešila tri od štirih 

računov tega tipa. Pravilno je rešila le račun 894 – 493. 

 

ali     ali            

Slika 49: Primeri pravilno rešenih računov odštevanja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov odštevanja kot delna razlika (Vir: Lastni) 

 

                                                                              
Slika 50: Primeri nepravilno rešenih računov odštevanja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov odštevanja kot delna razlika (Vir: Lastni) 
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Na podlagi zgornjih rezultatov lahko sklenemo, da učenci pri odštevanje s številom nič ter pri 

odštevanju v primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, nimajo večjih težav, saj so 

bili pri odštevanju števila nič od nekega števila ter pri odštevanju dveh števil, ki v zapisu 

vsebujeta število nič, se pa ničla ne pojavi na koncu rezultata kot delna razlika, 100 % 

uspešni, pri odštevanju dveh enakih števil ter pri odštevanju dveh števil, ki v zapisu ne 

vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov odštevanja kot delna razlika, pa 

so bili 90 % uspešni in še v teh primerih so se napake pojavljale le pri eni učenki. 

 

 

2. NALOGA 

 

Pri 2. nalogi so učenci reševali račune množenja s številom nič ter račune množenja v 

primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja. 

 

Učenci so reševali naslednje primere množenja: 

 

 
Slika 51: Primeri računov množenja iz preverjanja znanja (Vir: Priloga 1) 

 

Pri množenju nekega števila s številom nič (primera č in d) so bili učenci 90 % uspešni. Trije 

učenci, ki so pravilno rešili račun, so pri računu 0 × 1000 rezultat zapisali v obliki 0000, štirje 

učenci, ki so prav tako pravilno rešili račun, pa so pri računu 73 108 × 0 rezultat zapisali v 

obliki 00000. Ena učenka računov tega tipa ni rešila. 
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ali                ali                 

Slika 52: Primera pravilno rešenih računov množenja števila s številom nič (Vir: Lastni) 

 

Tudi pri množenju nekega števila z deseticami (primera e in f) so bili učenci 90 % uspešni. 

Računa 40 000 × 10 en učenec ni rešil, račun 3108 × 20 pa je en učenec izračunal narobe, saj 

je najprej zmnožil števili 3108 in 0, šele nato pa števili 3108 in 2. Zaradi napačnega 

podpisovanja je bilo končno število za eno mesto krajše, saj se je »izgubila« ničla na koncu 

števila. 

 

                                              

Slika 53: Primera pravilno rešenih računov množenja (Vir: Lastni) 

 

 
Slika 54: Primer nepravilno rešenega računa množenja (Vir: Lastni) 

 

Račun množenja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se ničla nato pojavi tudi na 

enem od korakov množenja kot delni zmnožek (primer g), je pravilno rešilo 9 od 10 učencev. 

Dvema učencema je pri množenju zapis računa v obliki 4 × 10 600 predstavljal težave, zato 

sta račun zapisala v obliki 10 600 × 4 in ga nato pravilno rešila. Težave pa je račun povzročal 

tudi učencu, ki je račun poskušal rešiti na daljši način v obliki seštevanja, vendar mu ni uspelo 

pravilno rešiti računa. 
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Slika 55: Primer pravilno rešenega računa množenja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število 

nič in se ničla nato pojavi tudi na koncu rezultata kot delni zmnožek (Vir: Lastni) 

 

 
Slika 56: Primer nepravilno rešenega računa množenja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta 

število nič in se ničla nato pojavi tudi na koncu rezultata kot delni zmnožek (Vir: Lastni) 

 

Množenje dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od 

korakov množenja kot delni zmnožek (primeri a, b in c), učencem ni povzročalo večjih težav, 

saj so vsi razen enega učenca pravilno rešili vse tri račune. Učenec, ki je napačno izračunal 

račune, je pri računih 7625 × 24 in 7156 × 42 naredil enako napako kot pri računu 3108 × 20, 

ki smo jo omenili že zgoraj. Pri računu 7625 × 24 je najprej zmnožil števili 7625 in 4 ter nato 

števili 7625 × 2, pri računu 7156 × 42 pa je najprej zmnožil števili 7156 × 2 in šele nato 

števili 7156 × 4. Ker je v obeh primerih učenec najprej zmnožil prvi faktor z drugo števko 

drugega faktorja in šele nato prvi faktor s prvo števko drugega faktorja, je prišlo do 

nepravilnega podpisovanja in zato tudi do nepravilnega rezultata. 

 

                                                                                                
Slika 57: Primeri pravilno rešenih računov množenja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov množenja kot delni zmnožek (Vir: Lastni) 
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Slika 58: Primeri nepravilno rešenih računov množenja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov množenja kot delni zmnožek (Vir: Lastni) 

 

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da učenci dobro razumejo množenje s številom nič ter 

množenje v primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, saj so vse račune množenja 

rešili 90 % uspešno. 

 

 

3. NALOGA 

 

Pri 3. nalogi so učenci reševali račune deljenja s številom nič ter račune deljenja v primerih, 

kjer se ničla pojavi v postopku računanja. 

 

Učenci so reševali naslednje primere deljenja: 

 

 
Slika 59: Primeri računov deljenja iz preverjanja znanja (Vir: Priloga 1) 
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Pri deljenju nekega števila s številom nič (primer č) so bili vsi učenci neuspešni, saj niti eden 

od učencev ni pravilno rešil računa 210 000 : 0 in napisal, da je količnik neskončno ali da se 

računa ne da rešiti. Dva učno manj uspešna učenca računa sploh nista rešila, štirje učenci so 

napisali, da je količnik 210 000, ostali štirje učenci pa so napisali, da je količnik enak nič. Kot 

smo že omenjali, na razredni stopnji računov tega tipa ne obravnavamo oz. učencem rečemo, 

da z nič ne delimo. Sklepam, da tudi učenci v tem razredu še niso obravnavali računov tega 

tipa, saj se jim račun ni zdel nič posebnega in so ga rešili po klasičnem postopku deljenja, 

noben učenec nas tudi ni opozoril na to, da z nič ne delimo. 

 

                          
Slika 60: Primera nepravilno rešenega računa deljenja nekega števila s številom nič  

(Vir: Lastni)       

          

Pri deljenju z deseticami oziroma s stoticami (primera c in f) so bili učenci 70 % uspešni. 

Računa 1000 : 40 dva učenca nista rešila, ena učenka pa ga je rešila nepravilno, saj je 

napisala, da je količnik 205, namesto 25. Težave pa je učencem povzročal tudi račun 262000 : 

100. Pričakovali smo, da se bodo učenci lotili računanja tako, da bodo pri deljencu in delitelju 

prečrtali dve ničli ter tako dobili račun 2620 : 1, iz katerega bi lahko hitro ugotovili, da je 

količnik 2620. Vendar se nihče od učencev ni lotil računanja na tak način. Prav vsi so se lotili 

računanja po klasičnem postopku deljenja in sedmim učencem je uspelo priti do rezultata 

2620, ostali trije učenci pa so se med računanjem zapletli, tako da izračuna niso dokončali. 

 

                                   
Slika 61: Primera pravilno rešenih računov deljenja nekega števila z deseticami/s stoticami 

(Vir: Lastni) 
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Slika 62: Primer nepravilno rešenega računa deljenja nekega števila z deseticami/s stoticami 

(Vir: Lastni) 

 

Učenci so bili pri deljenju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se nato ničla lahko 

pojavi tudi na koncu rezultata kot delni količnik (primera b in e),  60 % uspešni, saj je le 6 od 

10 učencev pravilno rešilo oba računa tega tipa. Računa 130 032 : 8 dva učenca nista rešila, 

dva učenca pa sta ga rešila nepravilno, saj sta se zmotila pri vmesnem postopku računanja, 

zaradi česar je bil rezultat nepravilen. Tudi računa 2080 : 52 dva učenca nista rešila, ena 

učenka pa ga je rešila nepravilno, saj je napisala, da je količnik 401, namesto 40. 

 

                                   
Slika 63: Primera pravilno rešenih računov deljenja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število 

nič in se nato ničla lahko pojavi tudi na koncu rezultata kot delni količnik (Vir: Lastni) 

 

                                   
Slika 64: Primera nepravilno rešenih računov deljenja dveh števil, ki v zapisu vsebujeta 

število nič in se nato ničla lahko pojavi tudi na koncu rezultata kot delni količnik (Vir: Lastni) 

 

Pri deljenju dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od 

korakov deljenja kot delni količnik (primeri a, d in g), so bili učenci 70 % uspešni. Računa 62 

424 : 6 ena učenka ni izračunala, dva učenca pa sta ga izračunala nepravilno, saj sta se zmotila 

pri vmesnem postopku računanja, zaradi česar je bil rezultat nepravilen. Računa 424 242 : 7 

in 8244 : 4 dva učenca nista izračunala, en učenec pa ju je izračunal nepravilno, saj se je 

zmotil pri vmesnem postopku računanja, zaradi česar je bil rezultat nepravilen. 
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Slika 65: Primeri pravilno rešenih računov deljenja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov deljenja kot delni količnik (Vir: Lastni) 

 

                        
Slika 66: Primera nepravilno rešenih računov deljenja dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov deljenja kot delni količnik (Vir: Lastni) 

 

Na podlagi zgornjih rezultatov lahko potrdimo, da je deljenje s številom nič ter deljenje v 

primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, učencem povzročalo največ težav od vseh 

štirih računskih operacij. Najbolj uspešni (70 %) so bili učenci pri deljenju števila z 

deseticami oz. s stoticami ter pri deljenju dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se 

pa ničla pojavi na enem od korakov deljenja kot delni količnik, 60 % uspešnost so dosegli pri 

deljenju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se nato ničla lahko pojavi tudi na 

koncu rezultata kot delni količnik, vsi pa so bili neuspešni pri deljenju števila s številom nič. 

 

 

4. NALOGA 

 

Pri 4. nalogi so učenci reševali besedilne naloge, ki so se nanašale na število nič kot mestno 

vrednost. Preko besedilnih nalog smo preverjali pravilno oceno reultata, kjer ničle v zapisu 

določajo velikost števila, razumevanje pomena števila nič glede na njegovo mestno vrednost v 

zapisu števila ter pravilen zapis mestne vrednosti števila, ki v zapisu vsebuje število nič. 

 

Učenci so reševali naslednje besedilne naloge: 
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Slika 67: Primeri besedilnih nalog iz preverjanja znanja (Vir: Priloga 1) 
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Pri besedilni nalogi a smo preverjali pravilno oceno rezultata, kjer ničle v zapisu določajo 

velikost števila. Učenci so besedilno nalogo, pri kateri so morali oceniti rezultat, kjer ničle v 

zapisu določajo velikost števila, rešili najslabše od vseh štirih besedilnih nalog. Nekateri 

učenci so si pri oceni rezultata pomagali tako, da so namesto števil 1200 in 154 v mislih 

pomnožili števili 1000 in 154 ter tako dobili približek števila, ki je ustrezal rešitvi naloge. 

Nekateri učenci pa so le prešteli, koliko števil sestavljata 1. in 2. faktor (1. faktor je število 

1200 in je sestavljeno iz 4 števil, 2. faktor pa je število 154 in je sestavljeno iz 3 števil) in tako 

ocenili, da je zmnožek sestavljen iz 7 števil (4 + 3), torej naj bi bila po njihovem mnenju 

rešitev te naloge število 1800000.  Le 6 učencev je pravilno ocenilo rezultat – 180000 litrov – 

po čemer sklepamo, da učenci nimajo najboljše predstave o oceni rezultata, kjer ničle 

predstavljajo velikost števil.              

  

 
Slika 68: Primer pravilno rešene besedilne naloge a (Vir: Lastni) 

 

Pri besedilnih nalogah b in c smo preverjali pomen števila nič glede na njegovo mestno 

vrednost v zapisu števila. Pri besedilni nalogi b so imeli učenci zapisana 3 podobna števila 

(0205003, 0200503 in 0020503) z ničlami na takšnih pozicijskih mestih, da bi jih zagotovo 

zmedle. Učenci so morali med števili izbrati najmanjše število in prav vsem 10 učencem je 

uspelo pravilno rešiti nalogo. Besedilna naloga c je bila zelo podobna nalogi b. Zapisana so 

bila 3 podobna števila (10010, 10100 in 10110), med katerimi so morali izbrati največje in 

najmanjše število. Tudi to nalogo je vseh 10 učencev rešilo pravilno, torej so bili pri reševanju 

besedilnih nalog b in c 100 % uspešni. Sklenemo lahko, da učenci dobro razumejo pomen 

števila nič glede na njegovo mestno vrednost v zapisu števila. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                    Katja Mrak; diplomsko delo 
 

 69 

 
Slika 69: Primer pravilno rešene besedilne naloge b (Vir: Lastni) 

 

 
Slika 70: Primer pravilno rešene besedilne naloge c (Vir: Lastni) 

 

Pri besedilni nalogi d smo preverjali pravilen zapis mestne vrednosti števila, ki v zapisu 

vsebuje število nič. Naloga je bila podana v naslednji obliki: 

 

d) Z besedami so zapisane vrednosti določenih števil. Na ustrezna mesta v prazna okenca 

zapiši te vrednosti še v številski obliki. 

 

trideset tisoč petdeset  

stopet tisoč dvesto pet 

milijon 

štiristo tisoč deset 

sto tisoč sto ena 
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Pri reševanju besedilne naloge d so bili učenci uspešni, saj je kar 8 učencev pravilno rešilo 

nalogo. Z besedami je bilo zapisanih 5 števil, ki so jih morali učenci nato zapisati v prazna 

okenca v številski obliki. Sprva je imela večina učencev kar nekaj težav. Niso točno vedeli, v 

katero prazno okence bi zapisali določeno število, saj niso imeli izoblikovane predstave, kaj ta 

okenca sploh pomenijo. Po krajšem premisleku in ogledu vseh petih števil pa so sami prišli do 

spoznanja, da ta okenca predstavljajo E, D, S, T, Dt, St in M ter da morajo biti zato zelo 

previdni, v katero prazno okence bodo zapisali določeno številko (Slika 71). 

Naloga je bila pravilno rešena tudi, če je učenec začel zapisovati števila v vsa prva okenca (od 

leve proti desni) in nato v vsa naslednja okenca, do koder je število segalo, zadnja okenca pa 

je pustil prazna (Slika 72). V tem primeru ni upošteval dejstva, da zadnje okence (od leve 

proti desni) predstavlja enice, predzadnje okence predstavlja desetice, itn., saj v nalogi to ni 

nikjer posebej poudarjeno. Kljub temu so nekateri učenci sami prišli do tega spoznanja; v 

večini primerov takrat, ko so morali v okenca zapisati število milijon, ki je zapolnilo prav vsa 

okenca. Na koncu le dvema učencema ni uspelo pravilno rešiti te naloge. Ta dva učenca sta 

bila tudi učno manj uspešna in sta imela zelo slabo predstavo o številih, tako da jima niti s 

pomočjo moje razlage ni uspelo pravilno rešiti besedilne naloge. 

 

 

Slika 71: Primer pravilno rešene besedilne naloge d (Vir: Lastni) 
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Slika 72: Primer pravilno rešene besedilne naloge d (Vir: Lastni) 

 

 
Slika 73: Primer nepravilno rešene besedilne naloge d (Vir: Lastni) 

 

Iz zgornjih rezultatov je razvidno, da so bili učenci pri razumevanju števila nič kot mestne 

vrednosti najbolj uspešni (100 %) pri razumevanju pomena števila nič glede na njegovo 

mestno vrednost v zapisu števila. 80 % uspešnost so dosegli pri pravilnem zapisu mestne 

vrednosti števila, ki v zapisu vsebuje število nič. Le 60 % uspešni pa so bili pri pravilni oceni 

rezultata, kjer ničle v zapisu določajo velikost števila. 
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V nadaljevanju bomo v obliki grafa prikazali povprečno uspešnost učencev pri posamezni 

računski operaciji in mestni vrednosti (glej Graf 1). 
 

Računska operacija/ 

mestna vrednost 

Računi/ 

naloge 

Povprečen uspeh 

učencev (%) 

 

seštevanje 

e, f, g 100  

a, c, č 100  

b, d 100  

 

odštevanje 

a, f 100  

g 90  

e 100  

b, c, č, d 90  

 

množenje 

č, d 90 

e, f 90  

g 90  

a, b, c 90  

 

deljenje 

 

č 0  

c, f 70  

b, e 60  

a, d, g 70  

 

mestna vrednost 

a 60  

b, c 100  

d 80  

Tabela 4: Povprečna uspešnost učencev pri posamezni računski operaciji in mestni vrednosti 
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Graf 1: Povprečna uspešnost učencev pri posamezni računski operaciji in mestni vrednosti 
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Graf 2 prikazuje povprečno uspešnost učencev pri posamezni nalogi. 

 

Naloga Računska operacija/ 

mestna vrednost 

Povprečen uspeh 

učencev (%) 

1. seštevanje 100  

1. odštevanje 95  

2. množenje 90  

3. deljenje 50  

4. mestna vrednost 80  

Tabela 5: Povprečna uspešnost učencev pri posamezni nalogi 
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Graf 2: Povprečna uspešnost učencev pri posamezni nalogi 
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13 Povzetek ugotovitev 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti, katere napake se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri 

seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju s številom nič ter pri seštevanju, odštevanju, 

množenju in deljenju v vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, katera 

računska operacija, ki vključuje število nič, učencem povzroča največ težav, ter katere 

napačne predstave se pri učencih najpogosteje pojavljajo pri razumevanju števila nič kot 

mestne vrednosti. 

 

1. Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, katere napake se pri učencih 

najpogosteje pojavljajo pri seštevanju, odštevanju, množenju in deljenju s številom nič. 

− Hipoteza 1: Domnevali smo, da je napaka, ki se najpogosteje pojavlja pri seštevanju in 

odštevanju neničelnega števila s številom nič, ta, da sta vsota in razlika enaki nič (primera: 10 

+ 0 = 0 in 10 – 0 = 0). Na podlagi raziskave smo ugotovili, da so bili učenci pri seštevanju 

nekega števila s številom nič ter pri odštevanju števila nič od nekega števila 100 % uspešni, s 

čimer lahko hipotezo ovržemo, saj se v danem primeru napake niso pojavljale.  

− Hipoteza 2: Domnevali smo tudi, da je napaka, ki se najpogosteje pojavlja pri množenju 

in deljenju neničelnega števila s številom nič, da sta zmnožek in količnik enaka neničelnemu 

številu (primera: 2100 × 0 = 2100 in 2100 : 0 = 2100). Na podlagi raziskave smo ugotovili, da 

so učenci pri množenju nekega števila s številom nič dosegli 90 % uspešnost, napaka pa se je 

pojavila le pri eni učenki, ki računa tega tipa ni izračunala. Zato hipotezo glede množenja 

lahko ovržemo, saj se število napak ne ujema z našo domnevo. Popolnoma neuspešni pa so 

bili učenci pri deljenju nekega števila s številom nič, saj niti eden od učencev ni pravilno 

izračunal računa in napisal, da je količnik enak neskončno. Dva učno manj uspešna učenca 

računa nista izračunala, štirje, sicer učno zelo uspešni učenci, so napisali, da je 210 000 : 0 = 

210 000, ostali štirje učenci pa so napisali, da je količnik enak nič. S tem lahko deloma 

potrdimo našo domnevo, da je napaka, ki se najpogosteje pojavlja pri deljenju neničelnega 

števila s številom nič, ta, da je količnik enak neničelnemu številu, saj je enako število učencev 

napisalo, da je količnik enak številu nič. 
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2. Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na najpogostejše napake pri seštevanju, 

odštevanju, množenju in deljenju v vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja.  

− Hipoteza 3: Domnevali smo, da se največ tovrstnih napak pri seštevanju pojavlja pri tipih 

računov, ki v zapisu ne vsebujejo števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov 

seštevanja kot delna vsota. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da so bili učenci v tej 

kategoriji 100 % uspešni, s čimer postavljeno hipotezo lahko ovržemo.  

− Hipoteza 4: Naša naslednja domneva je bila, da se največ tovrstnih napak pri odštevanju 

pojavlja pri odštevanju dveh enakih števil. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da so bili 

učenci 90 % uspešni pri odštevanju dveh enakih števil ter pri odštevanju dveh števil, ki v 

zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov odštevanja kot delna 

razlika. Napake v teh dveh kategorijah so se pojavljale le pri eni učenki. Pri odštevanju dveh 

števil, ki v zapisu vsebujeta število nič, se pa ničla ne pojavi na enem od korakov odštevanja 

kot delna razlika, pa so bili učenci 100 % uspešni. S tem lahko hipotezo ovržemo.  

− Hipoteza 5: Domnevali smo, da se največ napak pri množenju, kjer se ničla pojavi v 

postopku računanja, pojavlja pri tipih računov, ki v zapisu ne vsebujejo števila nič, se pa ničla 

pojavi na enem od korakov množenja kot delni zmnožek. Raziskava je pokazala, da so bili 

učenci 90 % uspešni tako pri množenju dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa 

ničla pojavi na enem od korakov množenja kot delni zmnožek kot tudi pri pri množenju dveh 

števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se ničla nato pojavi tudi v rezultatu kot delni 

zmnožek ter pri množenju nekega števila z deseticami/s stoticami. Ponovno so se napake 

pojavljale le pri eni učenki, ostali učenci pa so pravilno rešili vse račune množenja teh treh 

tipov. Tako lahko ovržemo hipotezo, da se največ napak pri množenju v primerih, kjer se 

ničla pojavi v postopku računanja, pojavlja pri množenju dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta 

števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov množenja kot delni zmnožek, saj se je 

enako število napak pojavljalo tudi v ostalih dveh kategorijah. 

− Hipoteza 6: Domnevali smo, da se največ napak pri deljenju, kjer se ničla pojavi v 

postopku računanja, pojavlja pri tipih računov, ki v zapisu ne vsebujejo števila nič, se pa ničla 

pojavi na enem od korakov deljenja kot delni količnik. Raziskava je pokazala, da so bili 

učenci pri deljenju najmanj uspešni. 70 % uspešnost so dosegli pri deljenju dveh števil, ki v 

zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov deljenja kot delni 

količnik ter pri deljenju nekega števila z deseticami/s stoticami. 60 % uspešnost so dosegli pri 

deljenju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se nato ničla lahko pojavi tudi na 

enem od korakov deljenja kot delni količnik. S tem lahko ovržemo hipotezo, da se največ 
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napak pri deljenju v primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, pojavlja pri deljenju 

dveh števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov 

deljenja kot delni količnik. 

 

3. Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na to, kateri tipi računov, ki vsebujejo število 

nič bodisi v računu bodisi v postopku računanja, učencem povzročajo največ težav. Učenci so 

bili pri seštevanju, odštevanju in množenju s številom nič ter pri seštevanju, odštevanju in 

množenju v primerih, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, 100 % oz. 90 % uspešni in še 

tu so se napake pojavljale le pri učno slabši učenki. Tako smo na podlagi raziskave ugotovili, 

da imajo učenci največ težav pri deljenju s številom nič ter pri deljenju v vseh kategorijah, 

kjer se ničla pojavi v postopku računanja. Najuspešnejši (70 %) so bili pri deljenju dveh 

števil, ki v zapisu ne vsebujeta števila nič, se pa ničla pojavi na enem od korakov deljenja kot 

delni količnik ter pri deljenju nekega števila z deseticami/s stoticami. 60 % uspešnost so 

dosegli pri deljenju dveh števil, ki v zapisu vsebujeta število nič in se ničla nato lahko pojavi 

tudi na enem od korakov deljenja kot delni količnik V celoti neuspešni pa so bili učenci pri 

deljenju nekega števila s številom nič. Tako so bili v povprečju pri deljenju le 50 % uspešni, 

kar pomeni, da je le polovica učencev pravilno rešila vse račune deljenja. Pri seštevanju so 

bili učenci v povprečju 100 % uspešni, pri odštevanju so bili v povprečju 95 % uspešni, pri 

množenju pa je bila povprečna uspešnost učencev 90 %.  

− Hipoteza 7: Tako lahko potrdimo našo domnevo, da je deljenje računska operacija, ki 

učencem povzroča največ težav tako pri deljenju s številom nič kot tudi pri deljenju v vseh 

situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja. 

 

4. Četrto raziskovalno vprašanje se je nanašalo na najpogostejše napačne predstave učencev 

pri razumevanju števila nič kot mestne vrednosti. Ugotovljeno je bilo, da učenci dobro 

razumejo pomen števila nič glede na njegovo mestno vrednost v zapisu števila, saj so bili pri 

tem 100 % uspešni. Nekoliko več napak se je pojavljalo pri pravilnem zapisu mestne 

vrednosti števila, ki v zapisu vsebuje število nič, tu so bili 80 % uspešni, kar kaže na to, da 

učenci razumejo pomen števila nič glede na njegovo mestno vrednost, če vidijo število 

zapisano, težje pa si v mislih predstavljajo določeno število in ga pravilno zapišejo. Največ 

težav so imeli pri pravilni oceni rezultata, kjer ničle v zapisu določajo velikost števila, saj so 

bili pri tem le 60 % uspešni. Če bi bilo učencem pri tej nalogi dovoljeno z izračunom priti do 

ustreznega rezultata, predvidevamo, da bi večina učencev nalogo rešilo pravilno, saj smo 
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videli, da učencem množenje ne povzroča tržav. Ker pa so morali do ustreznega rezultata priti 

le na podlagi ocene, se je pri nalogi pojavljalo veliko več napak.  

 

− Hipoteza 8: Hipotezo, da se napake pri razumevanju števila nič kot mestne vrednosti 

najpogosteje pojavljajo pri oceni rezultata, kjer ničle v zapisu določajo velikost števila, lahko 

potrdimo. 
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ZAKLJUČEK 
 

V diplomskem delu smo želeli predstaviti problem, povezan z razvojem števila nič skozi 

zgodovino in njegovo uveljavitvijo. Podrobneje smo predstavili nenavadne lastnosti števila 

nič v računskih operacijah seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja ter težave, s katerimi 

se srečujejo učenci pri računanju s številom nič ter pri računanju v primerih, kjer se ničla 

pojavi v postopku računanja. Nazadnje pa smo predstavili še razumevanje števila nič kot 

mestne vrednosti ter težave, ki se pri učencih pojavljajo v tem primeru. 

 

Število nič je v primerjavi z ostalimi števili nastalo in prišlo v veljavo precej pozno. K temu 

so pripomogle nenavadne lastnosti ničle in njeno razumevanje starodavnih kultur, ki so jo 

enačile s praznino in neskončnostjo ter se jo zaradi tega tudi bale in izogibale. Zaradi vseh 

težav, ki jih je ljudem skozi zgodovino povzročalo število nič, smo želeli raziskati, kako se z 

nenavadnimi lastnosti števila nič spopadajo učenci pri računanju in pri razumevanju njegove 

pozicijske vrednosti. 

 

Na podlagi preizkusa znanja, ki so ga pisali učenci, smo ugotovili, da jim število nič ne 

povzroča večjih težav. Največ težav jim je povzročalo deljenje s številom nič ter deljenje v 

vseh situacijah, kjer se ničla pojavi v postopku računanja, kar ni nič presenetljivega, saj 

deljenje velja za najtežjo računsko operacijo, kateri v šoli namenimo veliko časa za učenje. 

Torej večji delež napak ni nujno posledica števila nič, pač pa zahtevnosti računske operacije. 

Morebitna pomanjkljivost raziskave bi lahko bila v premajhnem vzorcu, vendar domnevamo, 

da bi tudi pri večjem vzorcu deljenje še vedno veljalo za računsko operacijo, pri kateri se 

pojavlja največ napak. 

 

Diplomsko delo torej lahko zaključimo z ugotovitvijo, da imamo dandanes ljudje povsem 

drugačen pogled na število nič, kot so ga imela starodavna ljudstva. Število nič sprejemamo 

kot vsa ostala števila in se nam ne zdi prav nič nenavadno ali celo strah vzbujajoče. Pri 

računanju s številom nič se naučimo določenih posebnosti, tako kot se naučimo določenih 

posebnosti tudi pri tvorjenju povedi ali pri prevajanju stavkov. Na podlagi raziskave lahko 

potrdimo, da nam število nič pri računanju ne povzroča večjih težav ter da večji delež napak, 

ki so se pojavile pri preizkusu znanja, ni nujno posledica števila nič, pač pa zahtevnosti 

računskih operacij. 
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PRILOGA 1 
 

PREVERJANJE ZNANJA 
  
 

1. Seštej in odštej 

  

 

 

 a)   454002                    b)    2754                      c)     2200                   č)    30506 

   +       918                         + 7246                         + 30564                        +  6054 

 

 

 

d)     94195                    e)   89403                      f)           0                   g)    0 

    +    5914                         +       0                          +  1096                      + 0 

 

 

 

   

a)    89000                      b)   733                         c)   23232                   č)   894 

    -         0                         -   694                             - 22222                    -   493 

 

 

    

d)   9144                        e)    6661     f) 0        g) 50050                                                

-       595                           -  1000                           - 0                                 - 50050 
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2. Zmnoži 

 

 

 a) 7625 × 24 =                                     b) 7156 × 42 = 

 

 c) 1255 × 4 =                                                č) 0 × 1000 = 

 

d) 73 108 × 0 =                                              e) 40 000 × 10 = 

 

f) 3108 × 20 =                                                g) 4 × 10 600 = 

 

 

 

 

2. Deli 

 

  

a) 62 424 : 6 = b) 130 032 : 8 = 

 

c) 1000 : 40 = č) 210 000 : 0 =  

 

d) 424 242 : 7 = e) 2080 : 52 =  

 

f) 262 000 : 100 = g) 8244 : 4 = 
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4. Reši besedilne naloge 

 

 

a) Družina mesečno povprečno porabi 1200 l vode. V vasi je 154 hiš. 

Brež računanja oceni, približno koliko litrov vode mesečno porabi 

celotna vas! Spodaj so navedeni trije odgovori, obkroži tistega, za 

katerega si ocenil, da je najbolj pravilen. 

 

• 180000 l 

• 1800000 l 

• 18000000 l 

 

 

 

 

 

 

b) Tadej kupuje nov avto. Na izbiro ima tri avtomobile, ki imajo 

različno število prevoženih kilometrov. Rad bi kupil tistega z 

najmanj prevoženimi kilometri. Katerega mora izbrati, če števci v 

avtomobilih prikazujejo naslednja števila prevoženih kilometrov: 

 

• 0205003 

• 0200503 

• 0020503 

(Obkroži ustrezen rezultat.) 
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c) Grega, Miha in Rok so igrali računalniško igrico. Grega je pri igrici 

zbral 10010 točk, Miha 10100 točk, Rok pa 10110 točk. Zmagal je 

tisti, ki je zbral največ točk, poražen pa je bil tisti, ki je zbral najmanj 

točk. 

 

     Zmagal je ____________, ki je zbral _____________ (število) točk. 

 

     Poražen je bil _____________, ki je zbral _____________ (število) točk. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Z besedami so zapisane vrednosti določenih števil. Na ustrezna mesta v 

prazna okenca zapiši te vrednosti še v številski obliki. 

 

 

     trideset tisoč petdeset 

 

     stopet tisoč dvesto pet 

 

     milijon 

 

     štiristo tisoč deset 

 

     sto tisoč sto ena 

 

       

       

       

       

       


