
ARIP3 – Cv 1 
 
Římské číslice: 

 
I = 1 
V = 5 
X = 10 
L = 50 
C = 100 
D = 500 
M = 1000 
 

Historie 

I  
Římská čísla vznikla přirozenou cestou. Římané počítali na prstech. 
Čísla jako 1, 2 a 3 a jím odpovídající znaky I, II a III graficky 
vyjadřují jednotlivé prsty. 

V a X 
Také tato dvě římská čísla mají svůj původ v lidské ruce: Římská 
číslice V (5) je vyjádřením dlaně s pěti prsty - V tvoří tvar mezi 
palcem a malíčkem Římská číslice X (10) jsou dvě dlaně u sebe (10 
prstů). 

L a C 
Latinsky sto je centum. Odtud C. Padesát je polovina ze stovky. L 
tedy vzniklo „rozpůlením“ znaku pro 100 (C). 

D a M 
Tisíc je latinsky mille (odtud M pro 1000). Znak D pro 500 vznikl 
opět grafickým „půlením“ znaku M, tentokrát svisle. Vznikl tak znak 
podobný písmenu D. 

 



 

Příklad zápisu ze 16. století 

Pozor. Symboly D (500) a M (1000) byly původně psány jako kolmá 
čára s obloučkem na jedné nebo obou stranách. Symbol D proto 
vypadal asi jako |) a symbol M jako (|). Tento způsob zápisu 
umožňoval násobit deseti čísla větší než tisíc tím, že se přidal další 
oblouček. Číslo 10000 se dalo napsat jako ((|)), 100000 (((|))). Římané 
neměli žádné slovo pro milión a takto velká čísla používali velmi 
zřídka. Teprve později a zvlášť ve středověku bylo nutné zapisovat i 
větší čísla. Proto se stal znak X  číslem 10 000, C  číslem 100 000 a 
M  číslem 1 000 000. Tyto čárkované symboly se ale dnes prakticky 
nevyskytují. 



Spojováním a opakováním základních symbolů lze zapisovat i větší 
čísla. Větší číslice vždy předcházejí menší. Proto např. VI je 6, 
CLXXIII je 173 a MDCCCXXII je 1822. 
Římané obvykle psali číslo 4 jako IIII, číslo 40 jako XXXX, číslo 999 
jako DCCCCLXXXXVIIII. 
 
Ke zkrácení zápisu takových dlouhých čísel se někdy používalo 
zvláštního pravidla pro odečítání, ale teprve ve středověku se toto 
pravidlo stalo obecně používaným. Pravidlo pro odečítání umožňuje 
použití šesti složených symbolů, ve kterých menší číslice předchází 
větší: 
 
IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900 
 
Při použití tohoto pravidla lze číslo 999 napsat úspornějším způsobem 
CMXCIX. Používání jiných symbolů není dovoleno. Proto nelze 
napsat 999 jako IM. Na druhou stranu ale používání tohoto pravidla 
není povinné. Číslici 4 lze napsat správně jako IV i jako IIII. 

Číslice nula nemá obecně svůj symbol, přestože Římané číslici 0 a její 
význam dobře znali. Pro nulu používali výraz nullae, což znamená 
nic. Symbol pro číslici 0 má velkou úlohu v pozičních systémech 
zapisování čísel (to je ten, který používáme dnes). Právě absence 
tohoto symbolu zabránila postupné přeměně římského zápisu na 
poziční systém, a proto byl během 11. století v praktickém životě 
nahrazen arabskými číslicemi. 

 
1. Následující letopočty vyjádřete arabskými číslicemi: 

 
a) CMXXXV, b) MCCXII, c)  MCDXV, d) MCMXVIII,  
e) MCCCXLVIII,  f)  MCMXCIII, g) MMXI. 

 
2. Následující letopočty vyjádřete římskými číslicemi: 

 
a) 1848, b) 1526, c) 1968, d) 1310, e) 1611, f) 1945, g) 1989. 

 
 



3. Sečtěte čísla vyjádřená římskými číslicemi: 
 

a) CLXXVII + CCLXV, b) LXXXVIII + XXXIV, c) 
MCDXLIV + DCCLXXVII. 

 
 

4. Znáte data narození a úmrtí osob, zapsaná římskými číslicemi. 
Určete, jakého věku se dožili. 

 
a) *MDCCLXXXI , †MDCCCXLVIII (Bernard Bolzano) 
b) *MDCCLIII,  †MDCCCXXIX (Leonard Euler) 
c) *MDLII,  †MDCXII (Rudolf II Habsburský) 
d) *MDCCXLI, †MDCCCIV (Stanislav Vydra) 

 
 
 
 
 
Arabské číslice 
 

Arabské číslice (též hindské číslice, hindsko-arabské číslice nebo 
indo-arabské číslice) jsou v latince číslice, kterých je deset (0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9). Indické číslice přejala perská matematika v Indii, a 
poté i arabská kultura na západě. Používání arabských číslic se 
rozšířilo do celého světa díky mezinárodnímu obchodu a 
kolonialismu. 

Důvodem proč jsou nejpoužívanější číslice známé, jako arabské je ten, 
že ve středověku v 10. století je přinesli do Evropy Arabové ze severní 
Afriky (hlavně z Libye). I když tyto číslice byly původně z Indie, ale 
to Evropané v té době nevěděli, byly nazývány jako arabské číslice. 

 
 
 
 
 



 
 
Německý rukopis na stránce, která pojednává o používání arabských 
číslic (Talhoffer Thott, 1459). 
 



 
 

Poziční číselná soustava je dnes převládající způsob písemné 
reprezentace čísel – dokonce pokud se dnes mluví o číselných 
soustavách jsou tím obvykle myšleny soustavy poziční. V tomto 
způsobu zápisu čísel je hodnota každé číslice dána její pozicí v 
sekvenci symbolů. Každá číslice má touto pozicí dánu svou váhu pro 
výpočet celkové hodnoty čísla. Patrně nezbytným předpokladem pro 
vynalezení pozičních soustav je objevení symbolu pro nulu. 

Výhodou tohoto způsobu zápisu je velká pružnost a poměrně malá 
množina číslic. Za nevýhodu je považována velmi snadná změna 
hodnoty čísla pouhým připsáním číslice před původní číslo. Proto se 
před peněžní částky v bance obvykle píše vlnovka takový způsob 
falšování znemožňující. 

Desítková soustava: 
 
Základ – číslo 10, číslice 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.  
Zápisy čísel: ( )10

3786 = 3 2 1 03 10 7 10 8 10 6 10⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  

 
Dvojková soustava: 
 
Základ – číslo 2, číslice 0, 1 
 
Zápisy čísel: 
( ) ( )5 4 3 2 1 0

2 10
110101 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 53= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =  



Dvanáctková soustava: 
 
Základ – číslo 12, číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B 
 
Zápisy čísel: ( ) 2 1 0

12
46 10 12 4 12 6 12A = ⋅ + ⋅ + ⋅ = ( )10

1494  

 
Počítání v různých soustavách: 
 
Desítková: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,…19,20,…99,100,… 
 
Dvojková: 0,1,10,11,100,101,110,111,1000,... 
 
Sedmičková: 0,1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,20,….,66,100,… 
 
Šestnáctková: 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,10,11,…1F,20,…FF,100,…. 
 
 

 


