
 
HISTORIA ZERA 

Początkowo brak wartości czyli zero oznaczano pustym miejscem. Wiemy o tym dlatego, że 

archeolodzy odnaleźli glinianą tabliczkę, spisaną przez Babilończyków datowaną na lata 1900 

- 1600 p.n.e. Brak cyfry w jednym z rzędów oznaczono na niej pustym miejscem. 

Rzymianie w obliczeniach posługiwali się abakusem. W miejscu, gdzie miało być zero, 

pozostawiali pustą przestrzeń. Później, m.in Grecy, do liczenia używali zwykłych stołów z 

krążkami z odpowiednimi cyframi. W miejsce zera wstawiano pusty krążek bez żadnej liczby. 

Kiedy pod koniec średniowiecza zaczęto wykonywać działania na dostępnym już i tanim 

papierze, w miejsce zera rysowano zwykłe kółko, które miało przypominać krążek bez cyfry. 

W roku 130 Ptolemeusz zaczął używać symbolu oznaczającego zero. Znak ten miał postać 

kółka z poziomą linią na górze. Kilka wieków przed Ptolemeuszem zera jako liczby zaczęli 

używać Olmekowie. Przypuszcza się, że już ok. 400 p.n.e. wykorzystywali do tego symbol 

przypominający muszlę. Ich zero zostało przejęte przez Majów w  ich systemie liczbowym.   

W rzymskim zapisie liczbowym zero nie było używane, jednak średniowieczni mnisi znali to 

pojęcie pod łacińską nazwą nullae – nic.  

Współczesny symbol zero pochodzi z Indii gdzie znane było pod nazwą "śuunya", co znaczy 

pusty. Pomysł okazał się trafny i szybko został przyjęty w Kambodży, Chinach, a potem trafił 

do świata arabskiego. Uczeni z kręgu islamskiego nadali zeru jego nazwę, która pochodzi od 

arabskiego słowa sifr oznaczającego pusty. 

Europejczycy zaznajomili się z zerem w XI wieku za sprawą papieża-uczonego Sylwestra II, 

który starał się je popularyzować. W roku 1202 we Włoszech Fibonacci wydał podręcznik 

arytmetyki Liber abaci, w którym posługiwał się słowem zephirum oznaczającym zero. 

Współczesna nazwa tej liczby stała się powszechna od roku 1491. 
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Uzupełnij tekst używając co najwyżej dwóch słów na poniższe pytania: 
 
 

1. Zero oznaczano pustym miejscem w …………………………….. 

2. Rzymski abakus to dzisiejszy …………………….  

3. Grecy liczyli za pomocą ……………………… 

4. W Średniowieczu zapisywano obliczenia na …………………. ponieważ 

był on ……………………. i …………………………… 

5. Zero Ptolemeusza przypominało współczesną literę ……………….. 

6. ......... plemiona Olmekowie i Majowie używali muszli jako symbolu zera.  

7. ……………….. nie potrzebowali zera. 

8. Nullae jest słowem, które pochodzi z języka ………… i oznacza ……….. 

9. Współczesny symbol zera pochodzi z ………………. i w tłumaczeniu na 

język polski oznacza …………………. 

10.  Pomysł oznaczania zera popularny w Indiach trafił do ……………. i 

……………. a potem do …………. arabskiego. 

11.  Sifr jesr słowem pochodzenia ……………………. 

12.  Europejczycy znają już zero od ponad ……………. wieków.  

13. Liber abaci to ……………………… z ………….. wieku, w którym 

zephirum oznaczało zero.  

 


