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Ievads. 

Cilvēki vēstures gaitā ir izgudrojuši simtiem ‘’skaitļu alfabētu ’’. Lai gan tie ir ļoti atšķirīgi, 

tiem ir kopīga nozīme. Sākuma ‘’skaitļu alfabēts’’ iesākas ar pavisam vienkāršam zīmēm, bet pie 

skaitļu skaitļa 10 tie paliek arvien grūtāki. Ko var apzīmēt ar abu roku pirkstiem. laiku gaitā mainās 

rakstības stils. Cilvēki pirmsākumos saka skaitīt uz rokām, uz pirkstiem varēja saskatīt lietas arī tad, 

kad skaitļiem vel nebija nosaukumi. Dažas tautas iesākuma skaitīja līdz 2, bet citas skaitīja ar 

piecinieku  sistēmu 

Tātad es izvelējos šo tēmu tāpēc ka es vēlējos uzzināt kaut ko vairāk par skaitīšanas atīstīšanos. 

Mērķis: 

Izzināt dažādu skaitīšanas sistēmu rašanos. 

Uzdevumi:  

1.pētīt literatūru par skaitļu rašanās vēsturi; 

2.ar anketas palīdzību izzināt jauniešu zināšanas par skaitīšanas sistēmām; 

3.iegūtos datus apkopot un analizēt; 

4.izdarīt secinājumus. 

 



 
 

Romiešu un maiju skaitļi 

Maiju Skaitļi 

Amerikā tika izmantoti Maiju skaitļi. Viņi kopa laukus un tirgojās, un bija izgudrojuši savu 

skaitīšanas sistēmu. Tā bija labākā skaitīšanas sistēma. 1 punktiņš ir 1. Tad sākas strīpiņas 1 strīpiņa 

ir 5. Viņi precīzi prata skaitīt laiku un viņi bija izrēķinājuši ka gadā ir 365,242 dienas. Maiju skaitļus 

skaitīja 20. Gliemežvāki ir 0. Šie skaitļi pastāvēja (250.-900. g. m.ē.) Maiji izkārtoja vairākus kociņus 

horizontāli uz augšu. 

Romiešu skaitļi 

Romiešu skaitļi parādījās Eiropas Romas impērijas laikā . Romieši skaitīja desmitniekos un 

izmantoja burtus skaitļu apzīmēšanai. 2000g. eiropieši šis bija galvenais skaitļu pierakstīšanas 

veids. Vēl joprojām romiešu ciparus izmanto karaliskos vārdos un Nodaļas numuros. Lai rakstītu 

kādu no romiešu cipariem, piemēram 2954 ir MMCMLIV.Diezgan garš pieraksts. Izmantojot 

likumu, kas tika pieņemts, lai saīsinātu pierakstu. Bez likuma tad tas izskatītos šādi MMDCCCCLIIII 

tātad šitas piemērs ir garāks nekā iepriekšējais.Ja skaitlī pēc lielāka cipara ir mazāks cipars, tad tie 

tiek saskaitīti, bet, ja mazākais cipars ir pirms lielākā, tad no lielākā mazākais tiek atņemts.  

 



 
 

Skaitīšana uz cilvēka 

Uz pirkstiem ir ērti skaitīt līdz desmit, bet cilvēki laika gaitā ir izgudrojuši, kā skaitīt vairāk 

nekā 10, izmantojot vairākas ķermeņa daļas- rokas, kājas, acis, ausis un tā tālāk . Babilonieši, kas 

dzīvoja tagadēja Irākas teritorija pirms 500 gadiem, par skaitīšanas bāzi izmantoja 60. Viņi noteica 

ka gada ir 360 diena kas ir 60x6. Babilonieši ieviesa sekundes un minūtes.  

Papua-Jaungvinejā cilšu pārstāvji sāka skaitīt no mazā labas rokas pirkstiņa, ejot pa roku uz leju, pa 

galvu un tad pāriet uz otro roku un līdz mazajam pirkstiņam.  tātad viņi izmantoja 27 ķermeņa 

daļas, piemēram 18 ir kreisās rokas plecs. Kad skaitlis pārsniedz 27, tad viņi saka, ka ir viens cilvēks 

un deguns, tātad tas ir 41. 



 
 

Skaitļu pasaule 

Cilvēki vēstures gaitā ir izgudrojuši simtiem ‘’skaitļu alfabētu’’, un daži nozīmīgākie no tiem ir 

attēloti attēlā (skat.1-2 att.) tas nekas ka viņi ir atšķirīgi bet tiem ir viena nozīme un tie ir 

interesanti. Parasti alfabēts sākas ar pavisam vienkāršām zīmēm, bet līdz ko nonāk līdz 10, mainas 

pierakstīšanas stils. Citiem ir grūtāks, citiem vieglāks, bet tomēr vienkāršākie liekas tie, pie kuriem 

pieraduši . Piemēram  Babiloniešu cipariem ir Lielais A ar paplestiem galiem uz abām pusēm. 

Ēģiptiešiem ir svītriņa, kad sakas 10, tad ir otrādi U un simts ir virpulītis. Bet grieķu cipari ir ļoti 

sarežģīti- Alfa, Beta, Gamma Utt. 

Romiešu cipari neskaitās grūti, bet, ja tev jāzin,  ļoti liels skaitlis tev ir ko padomāt. Maiju skaitļi 

sākas ar punktu, tad 5 ir svītra un 10 ir divas svītras. 

 



 
 

Darbojies ka ēģiptietis 

Senie ēģiptieši apstrādāja zemi kurā auglīgā zemes joslā ap Nīlas upi, kas šķērso Sahāras 

tuksnesi. Nīla katru vasaru izgāja no krastiem, appludinot un aizskalojot lauku robežas un grāvjus. 

Gadu pēc gada ēģiptieši nāca iezīmēt lauku robežas no jauna. Tādejādi viņi kļuva par izdzīvošanas 

un skaitīšanas ekspertiem, turklāt matemātiku neizmantoja tikai skaitīšanai, bet ari zemes 

mērīšanai, ēku celšanai un  laika skaitīšanai.  

Skaitīšanas sistēma 

Ēģiptiešu skaitīšanas sistēmas bāze bija skaitlis 10. Ēģiptieši pierakstīja skaitļus neliela attēlā 

vai hieroglifa veidā. Vienkāršas līnijas apzīmēja skaitļus 1,10 un 100. Skaitli 1000 viņi apzīmēja kā 

lotosa ziedu, skaitli 10000 kā pirkstu ,skaitli 100000 kā vardi, skaitli 1000000 kā dievu.  

Piramīdas 

Tieši matemātikas zināšanas deva iespējas uzbūvēt piramīdas. Lielā  Heopsa piramīda ir īsts 

matemātikas brīnums. Ēgiptieši bija īsti matemātiķi. Lai šo apbrīnojamo celtni Heopsa, ar rokām 

tika izcirsti divi milijoni akmens bluķi. Pietiekami daudz, lai uztaisītu 2 metrus lielu sienu no Ēģiptes 

līdz ziemeļpolam. Piramīda bīja lielākā un augstākā celtne pirms Eifeļa torņa. 

 



 
 

Zīmes izveidošanas 

Simtiem tūkstošiem gadu cilvēki iztika tikai skaitot uz pirkstiem, taču pirms 6000 gadiem situācija 

mainījās . Tuvos austrumos cilvēki sāka pieradināt dzīvniekus un audzēt labību, un kļuva par 

zemniekiem. 6000 gadus atpakaļ Babilonija Sāka gatavot māla zīmes, lai reģistrētu darījumus vai 

vienošanos. Cilvēki sāka tirgoties. Viņiem bija jāiegaumē cik viņiem mantas ir, cik viņi pārdod un cik 

nopērk, jo citādi viņi viens otru apkrāptu. Tādēļ zemnieki sāka saglabāt pierakstus. Lai to varētu, 

viņi varēja veidot izcirtumus kokā vai kaulā. 

Irākā cilvēki veidoja zīmes uz slapjam māla pikām. Kad māls sakalta saulē un sacietēja, palika 

paliekošs ieraksts. Šos pierakstus veidojot, Irākas zemnieki ne tikai izgudroja  skaitļu rakstību, bet 

ari pašu rakstību. Lūk, tas bija civilizācijas pirmsākums . pirmās zīmes sākās kā apaļi žetoni. Pēc 

tam, kad iemācījās uzasināt irbulīšus arvien smailākus, tad arī zīmes palika smailākas, tātad 

veidojas ķīļraksts. 

 



 
 

Anketas rezultāti 

Darba autors anketēja 17 respondentus. Rezultāti noteica ka romiešu skaitļi ir viss populārāk 

pazīstami.  

 

 

 



 
 

Izmantotā literatūra 

 Džonijs Bols – Brīnumainā skaitļu pasaule 
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