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UČIMO SE MATEMATIKO KOT STARI EGIPČANI 

 

Povezan praktični poskus Egipčanska števila. 

Opis 
Spoznajte zgodovinska dejstva, kako so stari Egipčani 

predstavljali različne vrednosti in ulomke ter uporabljali 

različne strategije za reševanje matematičnih problemov 

- seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, ki 

vključujejo cela števila. 

Učni cilji 
Učenci se spoznajo s/z: 

● Egipčanskimi hireoglifi za različne številske 

vrednosti 

● Pomenom egipčanskih ulomkov 

● Primerjavo dveh ulomkov brez skupnega 

imenovalca 

Povezani šolski predmeti 
Matematika, zgodovina, umetnost 

Predpriprava za učitelja:  
Učitelji morajo zagotoviti, da učenci poznajo seštevanje, 

odštevanje, množenje, deljenje in ulomke. Poleg tega 

morajo učenci poznati koncept skupnih imenovalcev. 

Predpriprava za učenca 
Učenci znajo: 

● Rešiti osnovne račune 

● Pojasniti uporabo ulomkov 
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 ● Osnovno računati z ulomki 

Priporočljiva starost 
10-12 let. 

Trajanje 
45 minut. 

Zahtevnost Lahko. 

Opis učne ure po korakih:  

Korak 1:  

Kako so Egipčani iznašli opisan številski sistem? 

Zgodnji Egipčani so se naselili vzdolž rodovitne doline Nila že okoli leta 6000 pred našim 

štetjem. Začeli so zapisovati vzorce luninih faz in letnih časov, tako iz kmetijskih kot 

verskih razlogov. 

Faraonovi geodeti so uporabljali meritve na podlagi delov telesa (dlan je pomenila širino 

dlani, komolec pa dolžino od komolca do konic prstov) za merjenje zemlje in zgradb že 

zgodaj v egipčanski zgodovini. 

Desetiški številski sistem se je razvil na podlagi človeške roke, ki ima vsaka po pet prstov. 

Najstarejše do zdaj odkrito matematično besedilo iz starega Egipta je Moskovski papirus, 

ki izvira iz egiptovskega srednjega kraljestva okoli leta 2000 – 1800 pr. 
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                       Vir: hitachi-hightech.com (cubit = komolec, palm = dlan) 

Kako so Egipčani predstavili različne vrednosti? 

Egipčani so imeli pisni sistem, ki je temeljil na hieroglifih. Ta je znan od okoli leta 3000 

pred našim štetjem. Hieroglifi so majhne slike, ki predstavljajo določene besede. 

Egipčani so imeli za številke sistem hieroglifov z osnovo deset (10). Imeli so različne 

simbole za eno enoto, eno desetico, sto, tisoč, deset tisoč, sto tisoč in en milijon. 

 

 

 

Vir: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

Egipčanski številski hireoglifi 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
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Primer: Za sestavo števila 276 je bilo potrebnih petnajst simbolov: dva simbola "sto", 

sedem simbolov "deset" in šest simbolov "ena". Številke so bile zapisane tako: 

 

 

 

 

Vir: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/ 

Korak 2: Osnovno računanje  

Seštevanje / Odštevanje 

Tehnike, ki so jih za to uporabljali Egipčani, so v bistvu enake tistim, ki jih uporabljajo 

današnji matematiki. Egipčani so seštevali s kombiniranjem simbolov. Združili so vse 

enote enic ( ) skupaj, nato vse desetice (  ) skupaj, vse stotice ( ), itn. Če je zapis 

vseboval več kot deset enic ( ), je teh deset zamenjal hireoglif za desetico - . 

Postopek so nadaljevali, dokler ni bilo število vseh enot manj kot 10. Postopek so izvedli 

še za desetice, kjer so deset desetic zamenjali z znakom , itn.  

 

 

 

Vir: https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html 

https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Egyptian_numerals/
https://www.math.tamu.edu/~don.allen/history/egypt/node2.html
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Množenje 

Egipčanska metoda množenja je zelo intuitivna, vendar vzame več časa kot sodobna 

metoda. Tako so pomnožili 5 z 29. 

*1  29  

2  58  

*4  116  

1 + 4 = 5 29 + 116 = 145  

 

Začeli so s številom, ki so ga množili z 29, in ga pri množenju podvojili za vsako vrstico. 

Nato so se vrnili in iz prvega stolpca izbrali številke, ki so seštele prvo številko (5). 

Uporabili so razdelilno lastnost množenja nad seštevanjem. 

29*(5) = 29*(1 + 4) = 29 + 116 = 145 

Deljenje 

Način deljenja je bil podoben načinu množenja. Za izračun 98/7 so si zamislili to kot 7-

krat neko število, ki je enako 98. Računanje so, enako kot množenje, izvedli v stolpcih. 

1  7  

2  *14  

4  *28  

8  *56  

2 + 4 + 8 = 14 14 + 28 + 56 = 98  
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Tokrat so označena števila v desnem stolpcu, katerih seštevek je 98, nato pa so sešteli 

pripadajoča števila v levem stolpcu, da dobimo količnik. 

Odgovor je 14. 

98 = 14 + 28 + 56 = 7(2 + 4 + 8) = 7*14 

Korak 3: 

Ulomki 

Ulomki imajo dolgo zgodovino uporabe v matematiki, vendar niso bili vedno zapisani 

tako, kot jih vidimo danes. Pred približno 5000 leti so Egipčani predstavljali ulomke s temi 

simboli: 

 

  

Oblika pomeni del, črtice pa označujejo dele celote.  

 

predstavlja  
1

3
  . Ta simbol 

 

Večinoma so Egipčani uporabljali le enotske ulomke (ulomek s številom 1 kot števcem). 

Eden redkih ulomkov, ki je obstajal v obliki in ne kot enota ulomka, je bil 2/3. Predstavljen 

je bil takole: 

Ulomki so bili predstavljeni brez ponavljanja enakih ulomkov s seštevanjem manjših 

ulomkov. Na primer, 
5

9
 ni bil prikazan kot 

1

9
+

1

9
+

1

9
+

1

9
+

1

9
 ampak kot  

1

2
+

1

18
. 
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Ocenjevanje 

 

Primerna vprašanja: 

Vprašanje 1: Zapiši hireoglife s številkami, ki jih 

uporabljamo danes.  

 

 

 

 

 

 

Vir slike: 

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptia

n_maths_problems.pdf 

 

Vprašanje 2:  

Zapiši z egipčanskimi simboli ulomek 5/9. 

Vprašanje 3:  

Izračunaj z egipčansko metodo množenja:  

● 18 * 85 =  

● 12 * 25 =  

● 35 * 24 =  

http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
http://www.primaryresources.co.uk/history/pdfs/egyptian_maths_problems.pdf
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Rešitev: 

18* 85 

 1 85 

2 170 

4 340 

8 680 

16 1360 

16 + 2 = 18, zato dodamo 170 + 1360 = 1530 

 

 

 

 

Vprašanje 4:  

  piramide so zgrajene iz  gradnikov. 

Koliko gradnikov potrebujemo, če želimo 

zgraditi  piramid? 

Rešitev: 

3 piramide so zgrajene iz 1000 + (5 * 100) + (7*10) + 2 =  
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                                       = 1000 + 500 + 70 +2 = 1572 

gradnikov. Koliko gradnikov potrebujemo, če želimo 

zgraditi 5 piramid? 

Rešitev: 

3 piramide -> 1572 gradnikov 

                    ↘ 

5 piramid -> ? gradnikov 

3 * x = 5 * 1572 => 3x = 7860 => x = 
7860

3
 = 2620 

gradnikov potrebujemo 

 


