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MATEMATIKA NI TEŽKA 

ZAKAJ TEMATIKA  V SKRČENI OBLIKI ? 
Vse gradivo je na razpolago v knjigah, zvezkih, literaturi, na spletu. Vendar pa takrat, 

ko potrebujemo samo eno formulo, samo eno pojasnilo, en namig, eno potrditev, 

naenkrat nimamo pri roki ničesar. 

ZAČETNIK 

S težavami se srečuješ prvič in si samne ne znaš poma-  

gati. Za reševanje začetnih težav lahko uporabiš tudi  

razlago v strnjeni obliki, vendar je potrebno tematiko 

prej razumeti. Za prvo seznanitev in podrobno razlago  

strnjena vsebina ni primerna, zato raje uporabi dobro 

strokovno literaturo (knjigo). 

Gradivo  je namenjeno povsem 
običajnim srednješolcem 

VSAK DIJAK 

Gradivo je namenjeno predvsem srednješolcem, ki se 

srečujejo s težavami pri reševanju matematičnih nalog  

ter obravnavi in razumevanju snovi. Predlagam vsako-  

mur, da strnjeno gradivo uporabi po potrebi, obnovi spo-  

znanja ali pa se ponovno seznani z načini in postopki  

reševanja matematičnih nalog. Razlaga, predstavitev in  

primeri so pri roki, zato bo reševanje nalog lažje, enos-  

tavnejše in hitrejše, vsak posameznik bo utrdil večji 

obseg snovi v krajšem času. 

NAPREDNI 

Težave pri učenju, s katerimi si se doslej že srečal, in s  

tem pridobljene izkušnje zagotavljajo, da tvoje mnenje  

upoštevajo tudi drugi. Ko se boš odločal za svojo pot v  

življenju, ti bodo pridobljene izkušnje v veliko pomoč.  

Uporaba priloženega gradiva v skrčeni obliki je lahko v  

veliko pomoč pri reševanju matematičnih nalog, zlasti  

še,ker so na vseh področjih priloženi primeri, zgledi in 

formule. POŠLJI PRIJATELJU ! 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

DO ZNANJA TUDI 

PRI MATEMATIKI 
Sabina Hajnrih 

Mnogo ljudi zamenjuje matematiko z računanjem, ki pa 

je le manjši del uporabe števil in formul. Matematika je 

kreativno razmišljanje, sposobnost, velika avantura za 

glavo, od katere pa v šoli premalo pridobimo. 

Kako lahko obvladaš tudi matematiko ? 

Enostavno !  Poslušaj učitelja in razmišljaj o matema- 

tičnem problemu, ki je pred teboj. Ne uči se na pamet  

obrazcev za reševanje enakih nalog! Ne uči se na  

pamet izpeljav enačb in formul! Poskusi razumeti in z  

znanjem iz preteklega obdobja sam izpelji enačbo, for-  

mulo. Izdelaj domače naloge sam, ker samo tako utrju- 

ješ pridobljeno znanje ! 

Če teme ne razumeš, takoj vprašaj! Vsak učitelj bo z 

veseljem ponovno obrazložil temo. 

Vsi napotki so podani po matematičnem priročniku, ki 

ga je javno objavil avtor Marino Pavletič in ga ljubezni- 

vo predal vsem uporabnikom v brezplačno uporabo. 

Nikar se ne »piflaj«, na pamet se učijo samo papagaji! 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

I. NARAVNA IN CELA ŠTEVILA 

1. Naravna števila 

Množico naravnih števil označimo: = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...} 

Uporabljamo tudi oznako za množico naravnih števil z dodanim številom 0: 

0 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...} 

V množici naravnih števil sta definirani operaciji seštevanje in množenje. 

Pri tem veljajo naslednji zakoni oziroma aksiomi (za ∀a, b, c ∈ ): 

2. Osnovni izrek o deljenju naravnih števil 

Pravo deljenje v množici naravnih števil na splošno ni možno, velikokrat pa si pomagamo 
z računsko operacijo deljenje z ostankom. Pri tem velja naslednji izrek: 

Za poljubni naravni števili a (deljenec) in b (delitelj) lahko izvajamo deljenje z ostankom. 

Pri tem dobimo količnik k ∈ 0 in ostanek r ∈ 0, tako da velja: 
r < b (ostanek je manjši od delitelja) 
a = k b + r (velja preizkus deljenja) 

Zgled: 

37 : 5 = 7, ostane 2 (če število 37 delimo s 5, dobimo količnik 7 in ostanek 2) 
velja preizkus: 37 = 7 ∙ 5 + 2 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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a + b = b + a komutativnostni zakon (za seštevanje) 

a + (b + c) = (a + b) + c asociativnostni zakon (za seštevanje) 

a . b = b . a komutativnostni zakon (za množenje) 

a . (b . c) = (a . b) . c asociativnostni zakon (za množenje) 

𝑎1 = a zakon o nevtralnem elementu (za množenje) 

a . (b + c) = a . b + a . c distributivnostni zakon (za seštevanje in množenje) 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

3. Cela števila 

V množici naravnih števil ne moremo definirati računske operacije odštevanje - rezultat ni 

vedno naravno število. Zato množici naravnih števil dodamo še negativna števila in število 

0 in tako dobimo množico celih števil. 

Množico celih števil označimo: = {..., −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...} 

Uporabljamo tudi oznaki: 

+ = = {1, 2, 3, 4, 5, 6, ... } (pozitivna cela števila) 
− = { ..., −6, −5, −4, −3, −2, −1} (negativna cela števila) 

=     −∪ {0} ∪ + Torej velja: 

Za seštevanje in množenje celih števil veljajo naslednji zakoni oziroma aksiomi  

(za ∀a, b, c ∈ ): 

Odštevanje v množici celih števil definiramo kot prištevanje nasprotne vrednosti, torej: 
a − b = a + (−b) 

4. Deljivost naravnih in celih števil 

Število b je večkratnik števila a, če ga lahko zapišemo kot b = k .a, pri čemer je k 
poljubno naravno (oziroma celo) število. 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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a + b = b + a komutativnostni zakon (za seštevanje) 

a + (b + c) = (a + b) + c asociativnostni zakon (za seštevanje) 

a + 0 = a zakon o nevtralnem elementu (za seštevanje) 

a + (−a) = 0 zakon o inverznem (nasprotnem) elementu (za seštevanje) 

a . b = b . a komutativnostni zakon (za množenje) 

a . (b . c) = (a . b) . c asociativnostni zakon (za množenje) 

𝑎1 = a zakon o nevtralnem elementu (za množenje) 

a (b + c) = a b + a c distributivnostni zakon (za seštevanje in množenje) 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

Primer: 

Število 7 ima večkratnike: 

- v množici 

- v množici 

: 7, 14, 21, 28, 35, 42, ... 

: ..., −21, −14, −7, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, ... 

Če je število b večkratnik števila a, pravimo tudi, da je število a delitelj števila b (ali na 
kratko, da a deli b). To označimo: a | b (beri: a deli b) 

Primer: 

Število 4 ima delitelje: 

- v množici 

- v množici 

: 1, 2, 4 

: −4, −2, −1, 1, 2, 4 

5. Praštevila in sestavljena števila 

Praštevilo je naravno število, ki ima v množici točno dva delitelja. 

Sestavljeno naravno število je število, ki ima v množici več kot dva delitelja. 

V množici celih števil moramo upoštevati tudi negativne delitelje, zato je definicija praštevi- 

la in sestavljenega števila nekoliko drugačna: 

Nerazcepno celo število je število, ki ima v množici 

cepno število imenujemo praštevilo. 

točno štiri delitelje. Pozitivno neraz- 

Sestavljeno (ali razcepno) celo število je število, ki ima v množici več kot štiri delitelje. 

Števila −1, 0 in 1 so glede na število deliteljev posebna - ne uvrščamo jih niti med razcep- 

na niti med nerazcepna števila. 

Zgledi: 

Praštevila so npr.: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... 

Sestavljena števila so npr.: 4, 6, 8, 9, 10, (pa tudi: −4, −6, −8, −9, −10, ...)  

Števila −2, −3, −5, −7, ... so negativna nerazcepna števila. 

Praštevil je neskončno mnogo. 

Sestavljena števila imenujemo tudi razcepna zato, ker jih lahko razcepimo na produkt pra- 

števil. Ta razcep imenujemo tudi prafaktorizacija. 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

Razcep na prafaktorje je enoličen (spremenimo lahko le vrstni red faktorjev). Pri razcepu 

negativnega števila upoštevamo kot dodatni faktor še število −1. 

Zgledi: 

6 = 2 ∙ 3 
8 = 2 ∙ 2 ∙ 2 = 23 

60 = 2 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 5 = 22 ∙ 3 ∙ 5 
−75 = −1 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 5 = −1 ∙ 3 ∙ 52 

6. Skupni delitelji in večkratniki 

Največji skupni delitelj danih števil je največje naravno število, ki deli obe dani števili 

(oziroma vsa dana števila). Označimo ga D(a, b).  

Primer: D(12, 20) = 4 

(Največji skupni delitelj števil 12 in 20 je 4. Poleg tega imata števili 12 in 20 še druge 
skupne delitelje: 2, 1, −1, −2, −4. Na splošno velja: vsi skupni delitelji so delitelji 
največjega skupnega delitelja.) 

Najmanjši skupni večkratnik danih števil je najmanjše naravno število, ki je večkratnik 

obeh (oziroma vseh) danih števil. Označimo ga v(a, b). 

Primer: 

v(12, 20) = 60 

(Najmanjši skupni večkratnik števil 12 in 20 je 60. Poleg tega imata števili 12 in 20 še 
druge skupne večkratnike: 120, 180, 0, −60, −120, .... Na splošno velja: vsi skupni 
večkratniki so večkratniki najmanjšega skupnega večkratnika.) 

Če je največji skupni delitelj dveh danih števil enak 1, pravimo, da sta števili tuji. V tem 

primeru nimata nobenega skupnega prafaktorja. 

Zgled: 

Števili 24 in 35 sta tuji. 

Za največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik dveh števil velja zveza: 

D(a, b) . v(a, b) = a . b 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

Pri iskanju največjega skupnega delitelja in najmanjšega skupnega večkratnika si lahko 

pomagamo z razcepom danih števil na prafaktorje. Največji skupni delitelj dobimo tako,  

da pri vsakem prafaktorju upoštevamo najmanjšo potenco, ki nastopa v razcepu danih  

števil (upoštevamo tudi možnost, da je najmanjša potenca enaka 0). 

Najmanjši skupni večkratnik dobimo tako, da pri vsakem prafaktorju upoštevamo največjo 

potenco, ki nastopa v razcepu danih števil. 

Zgled: 
40 = 23 ∙ 5 = 23 ∙ 30 ∙ 51 

36 = 22 ∙ 32 = 22 ∙ 32 ∙ 50 

60 = 22 ∙ 3 ∙ 5 = 22 ∙ 31 ∙ 51 

D(36, 40, 60) = 22 ∙ 30 ∙ 50 = 4 

v(36, 40, 60)= 23 ∙ 32 ∙ 51 = 360 

Pri iskanju največjega skupnega delitelja dveh števil si lahko pomagamo tudi z Evklido-  

vim algoritmom. Pri tem upoštevamo zvezo: D(a, b) = D(b, r) 

pri čemer je r = ostanek pri deljenju števila a z b) 

Zgled: 

Izračunajmo D(348, 276). 

Pri deljenju z ostankom po navadi uporabimo zapis v obliki preizkusa: 

348 = 1 ∙ 276 + 72 

276 = 3 ∙ 72 + 60 

72 = 1 ∙ 60 + 12 

60 = 5 ∙ 12 + 0 (končamo, ko je ostanek 0) 

Torej velja: D(348, 276) = D(276, 72) = D(72, 60) = D(60, 12) 

Sklep: D(348, 276) = 12 (največji skupni delitelj je zadnji od 0 različni ostanek) 

S pomočjo zveze D(a, b) v(a, b) = a b lahko izračunamo tudi najmanjši skupni večkratnik: 

v(348, 276) = 8004 

POŠLJI PRIJATELJU ! 

8 

 www.nika-pika.si 

http://www.nika-pika.si
http://www.nika-pika.si
http://www.nika-pika.si
http://www.nika-pika.si


MATEMATIKA NI TEŽKA 

II. RACIONALNA ŠTEVILA 

1. Ulomki 

Ulomek je zapis oblike . 

Sestavljen je iz celega števila a, ki ga imenujemo števec, iz celega števila b (b ≠ 0), ki 
ga imenujemo imenovalec ter iz ulomkove črte. 

Racionalna števila so števila, ki jih lahko zapišemo z ulomki. Pri tem ulomka 
predstavljata isto racionalno število, če velja zveza: a . d = b . c, torej: 

in 

=       ⇔ a . d = b . c 

Če števec in imenovalec ulomka pomnožimo z istim od 0 različnim celim številom, dob- 
ljeni ulomek predstavlja isto racionalno število kot prvotni ulomek. Ta postopek imenuje- 
mo razširjanje ali širjenje ulomka. 

Zgled: 

Če števec in imenovalec ulomka delimo s poljubnim skupnim deliteljem teh dveh števil, 
dobljeni ulomek predstavlja isto racionalno število kot prvotni ulomek. Ta postopek ime- 
nujemo krajšanje ulomka. Če ima ulomek za števec in imenovalec  tuji števili, pravimo, 
da je okrajšan. 

Zgled: 

Množico racionalnih števil označimo: 
Uporabljamo tudi oznaki: 

+ = množica vseh pozitivnih racionalnih števil 
− =množica vseh negativnih racionalnih števil 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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MATEMATIKA NI TEŽKA 

=     −∪ {0} ∪ + Torej velja: 

Poljubno celo število lahko zapišemo kot ulomek z imenovalcem 1, torej so cela števila 
tudi elementi množice racionalnih števil in velja: 

⊂ ⊂ 

2. Računanje z ulomki 

Racionalna števila uvedemo, ker v množici celih (in tudi naravnih) števil ne moremo ved- 
no deliti. V množici racionalnih števil je možno deliti poljubno število s poljubnim od nič 
različnim številom. 

Tako lahko v množici seštevamo, odštevamo, množimo in delimo z eno samo omejitvi- 
jo: deljenje z 0 ni mogoče. 
Pri tem si pomagamo z naslednjimi pravili: 

- Seštevamo (odštevamo) tako, da najprej poiščemo skupni imenovalec, potem pa 
seštejemo (odštejemo) oba števca. 

- Množimo tako, da zmnožimo med sabo oba števca in potem še oba imenovalca. 
- Delimo tako, da prvi ulomek pomnožimo z obratno vrednostjo drugega ulomka. 

Obratna vrednost je ulomek, ki ga dobimo, če zamenjamo števec in imenovalec. Obratno  
vrednost racionalnega števila x označimo tudi x−1, oziroma: 

Za računske operacije v množici racionalnih števil veljajo naslednji zakoni oziroma aksio- 

mi (za ∀a, b, c ∈ ): 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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V zgoraj zapisanih zakonih odštevanje in deljenje ne nastopata, ker odštevanje pomeni 
prištevanje nasprotne vrednosti (torej: a − b = a + (−b)), deljenje pa pomeni množenje z 
obratno vrednostjo (torej: a : b = a b−1). 

Decimalni zapis racionalnega števila 

Racionalna števila lahko zapišemo tudi z decimalnim mestnim zapisom. Pri tem prvo 
decimalno mesto za decimalno vejico (ali piko) pomeni desetinke, drugo mesto stotinke, 
tretje mesto tisočinke, … 

3. 

Primer: 
12,3456 = 12 celih + 3 desetinke + 4 stotinke + 5 tisočink + 6 desettisočink 

Ulomek preoblikujemo v decimalni zapis z decimalnim deljenjem (števec delimo z imeno- 
valcem). 
Pri tem se lahko zgodi, da se deljenje po nekaj korakih izide, npr.: 

Kadar se deljenje ne izide, pa vedno pride do ponavljanja neke skupine decimalk, npr.: 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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a + b = b + a komutativnostni zakon (za seštevanje) 

a + (b + c) = (a + b) + c asociativnostni zakon (za seštevanje) 

a + 0 = a zakon o nevtralnem elementu (za seštevanje) 

a + (−a) = 0 zakon o inverznem (nasprotnem) elementu (za seštevanje) 

a . b = b . a komutativnostni zakon (za množenje) 

a . (b . c) = (a . b) . c asociativnostni zakon (za množenje) 

𝑎1 = a zakon o nevtralnem elementu (za množenje) 

aa−1 = 1 (za a ≠ 0) zakon o inverznem (obratnem) elementu (za množenje) 

a (b + c) = a b + a c distributivnostni zakon (za seštevanje in množenje) 
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Ponavljajočo skupino decimalk imenujemo perioda in jo označimo z vodoravno črto zgo- 
raj. V primeru, ko se deljenje po nekaj korakih izide in je decimalni zapis končen, lahko 
štejemo, kot da od tega mesta naprej sledijo same ničle - torej lahko tudi v tem primeru 
govorimo o ponavljanju oziroma periodičnosti. 
 
Velja ugotovitev: 
Vsako racionalno število lahko zapišemo z neskončnim periodičnim decimalnim 

zapisom. 

4. Razmerje, delež, procent, promil 

Razmerje opisuje odnos med danimi količinami. 

Dvočleno (ali enostavno) razmerje a : b nam pove, da prva količina znaša a enot, 
druga pa b enot. Enote so pri tem lahko precej poljubne. 

Veččleno (ali podaljšano) razmerje  a : b : c : · · · : d nam pove, da prva količina znaša 
a enot, drugab enot, tretja c enot, ... in zadnja d enot. 

Zgled: 
V razredu je 12 fantov in 18 deklet. To pomeni, da je razmerje med njimi enako 12 : 18 
(če za enoto izberemo 1 osebo), ali v okrajšani obliki: 

f : d = 2 : 3 
(Za mersko enoto izberemo 6 oseb. Količina fantov je potem 2 enoti, količina deklet pa je 
3 enote.) 

Kot vidimo iz zgornjega zgleda, lahko razmerja razširjamo in krajšamo (podobno kot 
ulomke), tako da vse člene razmerja pomnožimo ali delimo z istim od 0 različnim števi- 
lom. 

Zgled: 
V škatli je 8 rdečih, 16 modrih in 12 zelenih žogic. Razmerje med rdečimi, modrimi in 
zelenimi je enako: 

r : m : z = 8 : 16 : 12 = 2 : 4 : 3 

Razmerje med delom in celoto imenujemo delež. Delež običajno zapišemo v obliki ulom- 
ka, možen pa je tudi zapis v drugih oblikah. 
 
Delež izražen v stotinah imenujemo procentni (odstotni) deležali na kratko procent 
(oznaka %), delež izražen v tisočinah pa imenujemo promilni delež ali na kratko promil 
znaka ‰). 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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Zgled: 
V razredu je 12 fantov in 18 deklet. To pomeni, da je vseh skupaj 12 + 18 = 30. Delež fan- 
tov je razmerje med številom fantov in številom vseh učencev, torej 

12 : 30 = 2 : 5 = (beri: delež fantov v razredu je ) 

To lahko zapišemo tudi v drugih oblikah: 

= 0,4 = 0,40 = = 40% (delež fantov v razredu je 40 stotin oziroma 40 procentov) 

= 0,400 = 400‰ (delež fantov v razredu je 400 tisočin oziroma 400 promilov) 

5. Povečanje (zmanjšanje) za p% 

Povečanje dane količine x0 za p% pomeni, da dani količini x0 prištejemo še p% od te koli-  

čine, torej: 

x1 = x0 + p% od x0. 
Če ta izraz polepšamo, dobimo formulo: 

Z isto formulo lahko izračunamo tudi zmanjšanje dane količine x0 za p%, upoštevamo 
samo negativni predznak (zmanjšanje za p% je isto kot zvečanje za −p%). 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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III. REALNA ŠTEVILA 

Nove množice števil uvajamo zato, da bi omogočili nove računske operacije. Tako smo 
uvedli cela števila zato, da smo omogočili odštevanje,  racionalna števila pa zato, da smo 

omogočili deljenje. Zaradi podobnega razloga uvedemo tudi realna števila. 

Rešiti želimo enačbo: xn = a (n ∈ ,a ∈       + ali tudi a ∈ +) 

Rešitev te enačbe lahko izračunamo s  korenjenjem, vendar rezultat ni vedno racionalnoš- 
tevilo. Da lahko zares korenimo, moramo uvesti množico realnih števil. 

Realna števila so vsa števila, ki jih lahko zapišemo z neskončnim decimalnim zapisom. 

Delijo se na racionalna in iracionalna števila: 
- Racionalna števila imajo  periodičen (ponavljajoč) decimalni zapis, poleg tega pa jih lah 

ko zapišemo tudi z ulomki. 
- Iracionalna števila imajo neperiodičen decimalni zapis (nobena skupina decimalk se ne 

ponavlja) in jih ne moremo zapisati z ulomki. 

Množico realnih števil označimo: 
Uporabljamo tudi oznaki: 

+ = množica vseh pozitivnih realnih števil 
− =množica vseh negativnih realnih števil 

=     −∪ {0} ∪ + Torej velja: 

Racionalna števila so podmnožica realnih, torej: 

⊂ ⊂ ⊂ 

1. Računski zakoni 
Za seštevanje in množenje v množici realnih števil veljajo naslednji zakoni oziroma aksio- 

mi (za ∀a, b, c ∈ ): 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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V zgoraj zapisanih zakonih odštevanje in deljenje ne nastopata, ker odštevanje pomeni 
prištevanje nasprotne vrednosti (torej: a − b = a + (−b)), deljenje pa pomeni množenje z 
obratno vrednostjo (torej: a : b = a . b−1). 

Računanje z realnimi števili 

Realna števila imajo neskončen decimalni zapis. S tako zapisnimi števili je v praksi težko 
računati, zato uporabljamo naslednji dve praktični obliki zapisa: 

2. 

Točno ali analitično računanje Če želimo, da bi bil rezultat popolnoma točen, pustimo 

nekatere funkcije neizračunane (npr. korenjenje), za določena števila pa uporabljamo  

posebne oznake (npr. π). 

Primeri realnih števil v točni obliki: 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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a + b = b + a komutativnostni zakon (za seštevanje) 

a + (b + c) = (a + b) + c asociativnostni zakon (za seštevanje) 

a + 0 = a zakon o nevtralnem elementu (za seštevanje) 

a + (−a) = 0 zakon o inverznem (nasprotnem) elementu (za seštevanje) 

a . b = b . a komutativnostni zakon (za množenje) 

a . (b . c) = (a . b) . c asociativnostni zakon (za množenje) 

𝑎1= a zakon o nevtralnem elementu (za množenje) 

a . a−1 = 1 (za a ≠ 0) zakon o inverznem (obratnem) elementu (za množenje) 

a . (b + c) = a . b + a . c distributivnostni zakon (za seštevanje in množenje) 
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Približno ali numerično računanje 
 
Če ne potrebujemo točnega rezultata, se lahko zadovoljimo s približkom - to pomeni, da 
realno število zaokrožimo. Pri tem zapišemo samo nekaj decimalnih mest, nadaljna mes- 
ta pa izpustimo. Če je prva izpuščena števka večja ali enaka 5, zadnjo še upoštevano 
števko povečamo za 1. 
Pri zaokrožanju uporabljamo dva načina poimenovanja: 

Zaokrožanje na n decimalk (decimalke so števke za decimalno vejico) Zgled: število 
12,3456789 zaokrožimo: - na 0 decimalk: 12 - na 1 decimalko: 12,3 - na 2 decimalki: 
12,35 - na 3 decimalke: 12,346 - na 4 decimalke: 12,3457 - na 5 decimalk: 12,34568 

Zaokrožanje na n mest. Za mesta v zapisu števila štejemo števke pred decimalno vejico 
in za njo, vendar pa ne upoštevamo ničel na začetku (pred prvo od nič različno števko). 
Zgledi: naslednja števila zaokrožimo na štiri mesta: 12,34567 ≈ 12,35 0,654321 ≈ 0,6543 

2573,333 ≈ 2573 0,055221 ≈ 0,05522 1578785 ≈ 1,579 ∙ 106 

3. Geometrijska ponazoritev realnih števil 
Števila geometrijsko ponazorimo s točkami na številski osi. 

Naravna in cela števila ponazorimo s posameznimi nepovezanimi točkami. Racionalna 
števila pokrivajo številsko os bolj na gosto - med poljubnima dvema racionalnima število- 
ma leži še vsaj eno racionalno število (npr. aritmetična sredina obeh danih števil). Vendar 
pa tudi racionalna števila ne pokrivajo vseh točk številske osi. Točke, ki ostanejo nepokri- 
te, ustrezajo iracionalnim številom. 

Realna števila popolnoma prekrivajo številsko os, tako da velja: 

Vsakemu realnemu številu ustreza točno ena točka na številski osi in vsaki točki na 
številski osi ustreza točno eno realno število. 

Drugače povedano: Preslikava, ki preslika realna števila v točke na številski osi, je povrat- 
no enolična (tj. bijektivna). Zato pravimo številski osi tudi realna os. 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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4. Intervali 

Interval je množica realnih števil, ki ležijo med dvema danima številoma. Glede na to, ali 
sta dani števili vključeni v to množico ali ne, ločimo različne vrste intervalov: 

Zaprti interval vsebuje tudi obe krajišči, označimo ga 

[a, b], torej: 

[a, b] = {x ∈ ;a ≤ x ≤ b} 

Odprti interval ne vsebuje krajišč, označimo ga (a, b), 

torej: 

(a, b) = {x ∈ ;a < x < b} 

Polodprti interval vsebuje samo eno od krajišč, ozna- 

čimo ga z oglatim oklepajem pri tistem krajišču, ki ga 

interval vsebuje, torej: 

[a, b) = {xϵ 

(a, b] = {x ∈ 
;a ≤ x < b} 

;a < x ≤ b} 

Oznake intervalov posplošimo tudi na primere, ko se eno od krajišč (ali celo obe) odmakne 
v neskončnost. Takim intervalom pravimo neskončni intervali. Ločimo več primerov: 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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) = {x ∈ [a, ;a ≤ x} 

) = {x ∈ (a, ;a < x} 

, b] = {x ∈ (− ;x ≤ b} 

(− , b) = {x ∈ ;x < b} 

(− , ) = 

5. Urejenost realnih števil 

Za urejenost realnih števil (po velikosti) veljajo naslednji zakoni: 

  Zakon trihotomije: za poljubni realni števili a in b velja točno ena od naslednjih treh 
 možnosti: ali je a < b ali je a > b ali pa je a = b 

  Zakon tranzitivnosti: (a < b ^  b < c )

 

 Če neenačbo pomnožimo na obeh straneh z istim pozitivnim številom, se 
neenakost ohrani: (a < b∧c > 0) ⇒ a c < b c Če neenačbo pomnožimo na obeh 
straneh z istim negativnim številom, se neenačaj obrne: (a < b∧c < 0) ⇒ a c > b c 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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 Če neenačbi prištejemo na obeh straneh isto število, se neenakost ohrani:                    
  a < b ⇒ a + c < b + c    

⇒ a <  c
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6. Absolutna vrednost realnega števila 
Absolutna vrednost realnega števila x je razdalja med točko, ki predstavlja število x, in toč- 
ko, ki predstavlja število 0 na realni osi. 

Oznaka: |x| 

Če je število x pozitivno ali enako 0, je absolutna vrednost enaka številu samemu.Če je 
število x negativno, pa je absolutna vrednost enaka nasprotni vrednosti števila x. 
Torej: 

Lastnosti absolutne vrednosti: 
|x y| = |x| |y| (absolutna vrednost produkta je enaka kot produkt absolutnih vrednosti) 

(absolutna vrednost količnika je enaka kot količnik absolutnih vrednosti) 

(Opozorilo: Za vsoto in razliko pa podoben zakon ne velja.) 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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IV. KOMPLEKSNA ŠTEVILA 

V množici realnih števil ne moremo rešiti enačbe: x2 = −1. Če je x pozitiven ali enak 0, 
rezultat kvadriranja ne more biti negativen. Če je x negativen, pa predznak pri kvadriranju 
odpade in rezultat kvadriranja spet ne more biti negativen. Tako vidimo, da leva stran ne 
more biti enaka desni niti za pozitiven x niti za negativen x niti za x = 0. 

Če dopustimo možnost, da rešitev zgornje enačbe vseeno obstaja, ta rešitev nikakor ne 
more biti niti pozitivna niti negativna niti enaka 0. Odločimo se, da rešitev zgornje enačbe 
označimo z oznako i. To število imenujmo imaginarna enota. Ker število i ne more biti 
niti pozitivno niti negativno niti enako 0, vidimo, da i sploh ne more biti realno število. 

Očitno ima zgornja enačba še eno rešitev, namreč −i. Tudi število −i ne more biti realno 
število. 

Če nadaljujemo z računanjem, dobimo še več števil, ki niso elementi množice 
+ i = 2i, 2i + 3i = 5i ... 

, npr.: i 

Vsa dobljena števila imajo obliko bi (za b ∈ ). Imenujemo jih imaginarna števila. Pos- 
kusimo tako število sešteti z običajnim realnim številom a. Dobljeni rezultat je število ses- 
tavljeno iz dveh delov: realnega in imaginarnega. Zapišemo ga lahko kot vsoto: a + bi. 
Taka števila imenujemo kompleksna števila. 

Množico kompleksnih števil označimo s . Torej je: = {a + bi; a, b ∈ } 

Poljubno kompleksno število z lahko torej zapišemo v obliki: z = a + bi (a, b ∈ ). 

Realno število a, ki nastopa v tem zapisu, imenujemo realna komponenta števila z in to 
zapišemo: Re z = a. 
Realno število b, ki nastopa v tem zapisu, imenujemo imaginarna komponenta števila z 
in to zapišemo: Im z = b. 

Če je imaginarna komponenta števila z enaka 0, ima število z samo realno komponento. 
V tem primeru je število z realno število. To pomeni, da realna števila razumemo kot pod- 

množico množice kompleksnih števil: ⊂ . 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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1. Geometrijska upodobitev kompleksnih števil 

Realna števila smo upodobili na realni osi. Ker realna števila realno os popolnoma pokri- 
jejo, je jasno, da kompleksnih števil ne moremo upodobiti na številski premici. 

Za upodobitev kompleksnih števil potrebujemo ravnino z ustreznim koordinatnim siste- 
mom. Na vodoravno os (ki predstavlja realno os) nanašamo realna števila, na navpično 
os (ki jo imenujemo tudi imaginarna os) pa nanašamo imaginarna števila. 

Kompleksno število a + bi upodobimo s točko, ki ima koordinati T(a, b). 

Upodobitev kompleksnih števil s točkami ravnine je povratno enolična, torej: vsakemu 
kompleksnemu številu pripada točno ena točka ravnine in vsaki točki ravnine pripada 
točno eno kompleksno število. 
Ravnina je v tem smislu enakovredna množici kompleksnih števil, zato tako ravnino ime- 
nujemo tudi kompleksna ravnina (oz. po odkritelju tudi Gaussova ravnina). 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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Včasih uporabljamo tudi geometrijsko upodobitev kompleksnih števil z ravninskimi 
vektorji. Pri tem kompleksno število a + bi upodobimo kot vektor, ki poteka od izhodišča 
do točke T(a, b) – predstavlja krajevni vektor točke T(a, b). 

2. Računanje s kompleksnimi števili 

   Dve kompleksni števili seštejemo (oziroma odštejemo) tako, da med sabo seštejemo 
(odštejemo) obe realni komponenti in potem še obe imaginarni komponenti. Torej: (a + 
bi) + (c + di) = (a+c) + (b+d)i (a + bi) − (c + di) = (a−c) + (b−d)i Seštevanje komplek 
snih števil geometrijsko ustreza seštevanju ustreznih krajevnih vektorjev: Če seštejemo 
krajevna vektorja števil z in w, dobimo ravno krajevni vektor vsote z + w. 

  Dve kompleksni števili zmnožimo tako, da upoštevamo distributivnostni zakon 
(pomnožimo vsak člen prvega oklepaja z vsakim členom drugega oklepaja) in upošte 
vamo pravilo, da je i 2 = −1. Zgled: (2 + 3i)(4 + 5i) = 8 + 10i + 12i + 15i 2 = 8 + 22i − 15 
= −7 + 22i Splošno: (a + bi)(c + di) = (ac − bd) + (ad+bc)i 

Pri deljenju kompleksnih števil si pomagamo tako, da deljenje zapišemo v obliki ulom- 
ka in potem števec in imenovalec pomnožimo s konjugirano vrednostjo imenovalca. 
Zgled: 

Konjugirano vrednost kompleksnega števila a + bi dobimo tako, da spremenimo pred- 
znak pri imaginarnem delu. Konjugirana vrednost števila z = a + bi je torej število 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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Za konjugiranje veljajo naslednje zakonitosti: 

3. Absolutna vrednost kompleksnega števila 

Absolutna vrednost kompleksnega števila z je oddaljenost točke, ki predstavlja to število 
v kompleksni ravnini, od izhodišča koordinatnega sistema. To je hkrati tudi dolžina kraje- 
vnega vektorja, ki ponazarja to število v kompleksni ravnini. 

Absolutno vrednost kompleksnega števila z = a + bi izračunamo po naslednjih dveh formulah: 

Za absolutno vrednost kompleksnega števila veljata naslednji dve lastnosti: 

|z w| = |z| |w| 

POŠLJI PRIJATELJU ! 
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NAŠE STORITVE 

 

 

POMOČ STARŠEM,UČENCEM IN DIJAKOM 

INŠTRUKCIJE ZA UČENCE IN DIJAKE 

 

 

 

 

matematika 

nemški jezik 

angleški jezik 

fizika 

 

 

 

 

 

POMOČ UČENCEM PRI DOMAČIH NALOGAH 

TUJI JEZIKI SKOZI POGOVOR 

POGOVORNA NEMŠČINA ZA VSAK DAN 

RAČUNALNIŠTVO ZA STAREJŠE OBČANE 

DRUGE STORITVE PO POTREBI STRANK 

  za učence od 5. razreda do 9. razreda 
  za vse srednješolce 

POŠLJI PRIJATELJU ! 

 www.nika-pika.si 
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