
2012, бр. 1, стр . 123 -135.

UDK  371.3:51(091)

НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ У ДРЕВНОМ ЕГИПТУ 

Милан В. Живановић1

Сажетак:  Историја  ниједне  науке  не  почиње  њеним  званичним 
промовисањем  у  нову  научну  дисциплину.  Њени  извори  се  акумулирају  у 
многобројним  активностима,  преплитањима  других  наука  у  претходном 
периоду.  Кад  се  тим  радом  сакупи  довољно  материјала,  који  се  у 
класификацији наука  издваја својим предметом,  циљевима и методологијом 
истраживања, можемо говорити о рађању нове науке. Математика, као наука, с 
правом  заузима  централно  место  у  развоју  људске  цивилизације.  Тај  став 
истицан је кроз разне епохе у речима и делима најистакнутијих стваралаца.  
Стога је апсурд да она, неоправдано, у настави буде запостављена, правдањем 
њене  „непопуларности“,  или  још  горе,  тенденциозним  форсирањем  других 
наука,  као  резултат  односа  снага  у  административним  структурама  разних 
нивоа планирања образовања.  Циљ овог текста је да историјским приказом, 
рађања  наставе  математике,  математику као  науку  популаризује,  и  оправда 
њену  неопходност  у  савременој  настави.  Конкретно  ће  бити  анализирани 
најстарији  древни  списи  припремани  за  наставу  математике:  Московски  и 
Ахмесов папирус.

Кључне  речи: Настава  математике,  Московски  папирус,  Ахмесов 
папирус.

Иако се методика наставе математике осамосталила, као научна 
дисциплина, релативно  касно,  не  може  се  рећи  да  њени  корени  не 
досежу до самих извора математичке мисли. Најстарији математички 
списи, Московски и Ахмесов папирус, сведоче да је још у тако раном 
периоду рађања математике постојао неки организован систем наставе.

Данас нам се чини да су знања Египћана била примитивна. Они 
нису  отишли  даље  од  аритметике  разломака,  решавања  линеарних 
једначина  и  специјалних  случајева  квадратне  једначине.  Древни 
научник је ишао неутабаним стазама и његов интелектуални труд не 
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треба потцењивати. Тај напор није ништа мањи од оног који данашњи 
математичар  улаже  у  решавање  непознатог.  Математичка  знања  су 
произашла из практичних проблема и омогућавала су мерење површине 
поља,  запремине  тела,  мерење  количине  жита,  поделу  имања, 
одређивање пропорција различитих величина за размену робе (у Египту 
новац није постојао), грађевинске подухвате... 

Све је то захтевало и математичко образовање.
Излагање математике,  било усмено или писмено,  претпоставља 

какав такав вид систематичности. Садржај поменутих папируса упућује 
на  закључак  да  су  ти  текстови  припремани  за  извођење  наставе.  У 
решавању проблема се не излаже општи метод, већ се иде на конкретна 
израчунавања.  Класификација  задатака  није  према методу решавања, 
већ по темама. Сваки задатак се решава изнова без икаквих појашњења 
и на јединствен начин. Понегде се даје провера добијеног резултата. О 
самом облику организације наставе не постоје никакви подаци.

Пре  него  што  пређемо  на  приказ  садржаја  ова  два  артифакта 
укратко се упознајмо са аритметиком старих Египћана. 

У употреби је био десетични адитивни бројевни систем. Јединица 
је писана једноставном вертикалном цртом,  двојка са две такве црте 
итд. Остале декадне јединице имале су своје хијероглифске ознаке (Сл. 
1).
1 10 100 1000 10,000 100,000 1,000,000

Слика 1.
Тако је на слици 2 је записан број 35736

Слика 2.
Сабирано  је једноставним  груписањем одговарајућих ознака, са 

тим  што  је  десет  ознака  мање  декадне  јединице  замењивано  једном 
већом.

На пример: 2343 + 1671
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Групишемо све истородне хијероглифе
    

    

    
    

 
 

Претварамо 10 десетица у једну стотину
    

    

 
 

Затим 10 стотина у једну хиљаду 

 

 

 
 

На крају добијамо резултат 4014.
Слично  је  са  одузимањем:  из  умањеника  су  одстрањивани 

истоветни хијероглифски знаци умањиоца. Уколико је у умањику неких 
декадних  јединица  било  мање,  тада  је  једна  виша  декадна  јединица 
умањеника  замењивана са  10 нижих па се поново вршило уклањање 
заједничких цифара. 

Множење  је  такође  било  адитивно.  Сводило  се  на  сабирање 
мултипликанта  и  његових  вишеструко  удвостручених вредности. 
Погледајмо пример 13х23

*1х23=23
2х23=46
*4х23=92
*8х23=184
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Сабирањем означених редова добија се да је
 13х23=(1+4+8)х23=23+92+184=299.

Дељење  без  остатка  се  сводило на  множење (видети  опис  69. 
задатка Ахмесовог папируса). 

Операцијом дељења Египћани долазе и до разломака. Међутим то 
нису разломци у оном смислу како их ми сада схватамо. Сви разломци 

су  били  облика  Nn
n

∈  ,1  изузев  
3
2 ,  при  томе  су  се  историчари 

математике договорили да 
n
1  записујемо n , а 

3
2  са 3 , по аналогији 

са  египатским  начином  обележавања  реципрочне  вредности 
исписивањем симбола шкољке изнад броја (Слика 2.). 
1 / 2 1 / 3 2 / 3 1 / 4 1 / 5

       

Слика 2.
Московски  папирус  је  до  данашњих  дана  најстарији  познати 

чисто математички писани текст. Највероватније да је писан за време 
владавине фараона Сенусрета III или Аменемхета III, тј. средином XIX 
века п.н.е. Открио га је родоначелник руске египтологије Голенишчев 
(Владимир Семёнович Голенищев 1856.-1947.) 1892. или 1893. године у 
Теби. Сада се папирус Голенишчева чува у Сант Петерсбургу у Музеју 
лепих  уметности  А.  С.  Пушкина.  Папирус  је  дугачак  5,4  метара  и 
широк од 4 до 7 цм. Садржи 25 задатака са решењима. Дешифровао га 
је 1927. године руски историчар Струве2 (Васи́лий Васи́льевич Стру́ве 
1889.-1965.).

Врсте проблема у Московском папирусу су:
Проблеми о дужини делова брода. То су проблеми под редним 

бројевима 2 и 3. 
Аха  проблеми,  у којима се  тражи одређивање величине,  ако  су 

дати величина и њен део. Три проблема под редним бројевима 1, 19 и 25.

2 Превођење је започео Турајев, али га је смрт 1920. прекинула у том послу. Његов рад 
наставио је Струве и завршио га 1927. Текст је преведен на немачки и објављен 1930. у  
Немачкој. 
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Већина  (10  од  25  проблема)  су  тзв.  пефсу3 проблеми,  који  се 
односе на израчунавање пропорција мера хлеба и пива у зависности од 
врсте зрна житарице.

У 11.  и 23.  тзв.  Баку проблемима треба пронаћи економичније 
моделе рада. 

Остали  проблеми  су  геометријски:  израчунавање  метричких 
особина  елемената  троугла  и  правоугаоника,  одређивање  површине 
хемисфере (полуцилиндра ?)4 и запремине зарубљене пирамиде.

Неки од тих проблема су:
Задатак  6. Одредити  странице  правоугаоника  површине  12 

јединица, ако ширина изниси 3
4  дужине. 

Судећи према редосладу наведених операција у решењу задатка 
се користи пропорција између квадрата замишљене дужине 1 и површи 

у том случају једнаке 3
4 , и квадрата дужине  x  и дате површине 12, 

имамо:  12 : x2= 3
4

: 12 .  Тако  се  у  египатском  решењу  прво  рачуна 

1: 3
4
=1 1

3 , затим 12⋅1 1
3
=16 , одакле се добија дужина 4 и на крају за 

ширину имамо 4⋅(3⋅1
4)=(4⋅1

4)⋅3=3 .

Слика 3. 
На слици 3. је фрагмент Московског папируса са 6. задатком.
Превод по редовима је следећи:

3 Пефсу је  строегипатска  мера  за  квалитет  жита.  Дефинише  се  као однос  количине 
житарских прерађевина и количине за то употребљеног жита.
4 Видети задатак 10 Московског папируса.
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[1] Код правоугаоника
[2] површине 12 јединица, ако је ширина 1/4 +1/2 (тј 3/4) дужине 

(израчунај)
[3] Израчунај 1/4+1/2 до 1, Резултат 1 1/3
[4] Сада 12 квадратних јединица помножи са 1 1/3. Резултат 16 

квадратних јединица
[5] Израчунај који број квадриран даје 16. Резултат 4. За дужину 

и 1/2+1/4 од тога је 3 јединице. 5

Задатак 10. Израчунати површину корпе са отвором 9 јединица.
Није  извесно  да  ли  је  корпа  била  облика  полусфере  или 

полуцилиндра.  У  оба  случаја  решење  је  приближно  тачно.  Ипак, 
проблем  је  значајан  јер  се  први  пут  израчунава  површина  једне 
криволинијске  фигуре.  Сматра  се  да  је  овде  број  π  израчунат  са 
грешком око 1%.

Египћани су знали да израчунају запремине многих тела: коцке, 
квадра,  ваљка,  као  производ основе са  висином.  Не  постоје  списи о 
особинама праве пирамиде иако су гробнице фараона прављене баш у 
том облику. Сматра се да су до обрасца за запремину пирамиде дошли 
емпиријски, упоређујући пирамиду и призму истих основа и висина.

Задатак  14. Израчунати  запремину  четворостране  зарубљене 
пирамиде датих ивица основе 4 и 2 и висине 6 јединица мере. 

Писац наводи следећи поступак решавања: Квадрираш 4 добијеш 
16, квадрираш 2 добијеш 4. Помножиш 4 са 2 добијеш 8. Сабереш 16, 4 

и 8 добијеш 28. Израчунаш 1
3  од 6 резултат је 2. Помножиш 2 са 28 и 

добијеш запремину 56. На слици 4. је фрагмент Московског папируса 
са четрнаестим задатком.

5 У решавању задатку се појављује и појам квадратног корена. Претпоставља 
се да је постојала таблица бар наколико значајнијих корена, али до сада таква 
претпоставка није добила фактичку потврду.
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Слика 4.
Кад  бројеве  заменимо  одговарајућим  променљивим  добија  се 

тачна формула

V= H
3

(a2+ab+b2) .

Сматра  се  да  је  овај  задивљујући  резултат  добијен  чисто 
математичким  расуђивањем.  Вероватно  је  пирамида  разбијена  на 
делове као на слици 5.

Слика 5.
Задатак 19. Израчунај цело које са половином и са још 4 даје 10.
Данас се овакав задатак моделује једначином 

x+ 1
2

x+4=10

а решење је 4.
Ахмесов папирус потиче из око 1650. године п.н.е, а добио је име 

по свом писцу Ахмесу. Сам писац тврди да је то препис задатака, које 
је он изабрао, из документа старог око 200 година и да је посвећен „за 
савршено  и  темељно  проучавање  свих  ствари,  разумевање  њихове  

129



суштине и знања њихових тајни“. Папирус је 1858. године пронашао 
шкотски археолог Хенри Рајнд (Alexander Henry Rhind 1833. – 1863.) по 
коме се артифакт назива и Рајндов папирус. Фрагменте текста је најпре 
1870.  године дешифровао немачки египтолог Ајзенлор (August Adolf 
Eisenlohr  1832  -  1902). На  његове  радове  надовезао  се  енглески 
историчар Пит (Thomas Eric Peet  1882 –1934), а дешифровање је 1929. 
завршила  група  америчких  аутора.  Дужина  папируса  је  5,25  m и 
ширина 33 cm , са садржајем од 84 задатка са препорукама за њихово 
решавање. Папирус садржи и таблицу разломака. Већи део папируса се 
чува  у  Лондону,  а  остатак  у  Њујорку. Сви  проблеми  су  практичне 
природе, али је њихово решавање сугерисало општа правила примене.

Неки од проблема овог документа су и следећи:
Проблем  26. Величина  и  њен  четврти  део  укупно  дају  15 

јединица.
У савременој  математичкој  нотификацији  решење  проблема  се 

добија из једначине x+ 1
4

x=15 .

Древни  математичар  први  пут  користи  методу  лажне 
претпоставке, полазећи од хипотетичког решења 4. У то случају је, по 
услову задатка, збир величине и њеног дела 5. У другом кораку до 15 
долази се сабирањем умножака 2⋅5  и 1⋅5  што је укупно 3⋅5 . Писац 
закључује да је решење проблема три пута веће од претпостављеног 4, 
тј 12. У овом примеру он даје и проверу резултата.

У проблему  44.  се  обрачунава  количина  жита  у  коцкастом 
амбару димнзија  10х10х10 мерних јединица.  У делу проблема писац 
прво  исправно  користи  формулу  за  израчунавање  запремине  коцке 
(квадра)  као  производ  њених  дужинских  елемената.  Други  део  се 
односи на израчунавање количине жите пропорционалне одговарајућем 
односу, тада коришћене „специфичне количине“.

Вероватно  да  је  један  од  најзначајнијих  проблема  онај  под 
редним бројем 48. (Слика 6.).
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Слика 6.
Сматра  се  да  је  у  задатку  описан  поступак  израчунавања 

површине  круга  уписаног  у  квадрат  странице  9.  Превод иде  у  два 
правца:  да  је  та  површина  приближно  једнака  површини  првог: 

81−4⋅3⋅3
2

=63  јединице  односно,  другог: 81−2⋅3⋅3
2

−2⋅4⋅2
2

=64  

јединица, осмоугла на тој слици. 
У 50. задатку Рајндовог папируса се за површину круга користи 

приближна  формула  P≈(8
9

d)
2

,  где  је  d  пречник  круга.  Није 

забележено  како  се  до  те  формуле  дошло.  Ипак,  врло  је  вероватна 
хипотеза, да је најпре око круга пречника d  описан квадрат, те да су 
од тог квадрата прво исечена четири квадрата странице d /6 , а затим 
од остатка још осам квадрата странице d /9 , као на слици7. 
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Слика 7.
Тако добијена  фигура  има површину која  се  такође  рачуна  по 

формули  коју  су  Египћани  користили  за  површину  круга.  Нашом 
симболиком задатак се може моделовати следећим изразима:

P=d 2−4⋅(d
6 )

2
−8⋅( d

9 )
2
=(1− 1

9)d 2− 1
9(1−1

9)d 2=[(1−1
9)d ]⋅[(1− 1

9)d ]
У корист те хипотезе је и аналогно израчунавање површине круга 

у  задатку  из  Московског  папируса  где  се  d 2  множи  са: 

1− 1
9
−1

9 (1−1
9) .  Дакле  добија  се  да  је  π≈256

81
≈3, 1605  што  је 

прилично добра апроксимација. 
Задатак 51. Ако вам неко каже троугао има „ширину“ 10 кхета6 и 

дужину 4 кхета, колика је његова површина?
Писац пише: Морате израчунати половину од 4, а то је 2. Затим 

помножите 2 са 10 добићете 20. Ето вам одговора.
Задатак 52. Одредити област зарубљеног троугла коме је висина 

20 кхета, доња основа 6, а горња основа 4 кхета.
Решење: Збир доње и горње основе је 10 кхета. Половина од тога 

је 5 кхета. Помножите то са 20 кхета добићете решење 100 сетата.
Задатак 64. Подели 10 хекета пшенице на 10 људи тако да сваки 

следећи добије 1/8 хекета више од другог.
По један хекет пшенице би сваки човек добио ако би поделили на 

једнаке делове. Од 10 одузми 1 добићеш 9. Разлику 1/8 подели са два 
добићеш 1/16. Помножи 9 и 1/16 то је 1/2+1/16. Први човек ће добити 
1+1/2+1/16 хекет пшенице, а сваки следећи по 1/8 хекета мање: 

6 Кхет је староегипатска мера за дужину

132



1 1/2 1/16

1 1/4 1/8 1/16

1 1/4 1/16

1 1/8 1/16

1 1/16

1/2 1/4 1/8 1/16

1/2 1/4 1/16

1/2 1/8 1/16

1/2 1/16

1/4 1/8 1/16

10

Задивљујуће  је  да  се  у решењу  се  користи  тачна  формула  за 
последњи члан аритметичког низа: 

an=
Sn
n

+(n−1)⋅d
2

У  69.  задатку Рајндовог  папируса  даје  се  савет  за  технику 
дељења 1120 :80 . Буквално се каже множи са 80 док не добијеш 1120. 
Као решење наводи се следећа табела:

1 80
*10 800
2 160
*4 320

1120

Резултат се добија сабирањем обележених (*) умножака 10+4=14 .
Један од  најинтерсантнијих задатака који третира  геометријску 

прогресију,  а  у  разним  варијацијама  се  јавља  касније  и  код  других 
народа је следећи:

Задатак 79. У свакој  од седам кућа  живи седам мачака,  свака 
мачка улови седам мишева, сваки миш поједе седам класова јечма, а  
сваки клас јечма даје седам мера јечма. Који бројеви чине овај ред и 
колики је њихов збир?

Решење је представљено у следећој табели:
собе 7
мачке 49 1 2801
мишеви 343 2 5602
класје 2401 4 11204
мере жита 16807 Укупно 19607
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Највероватније  да  је  циљ  задатка  био  увежбавање  технике 
множења. 

2801⋅7=2801⋅(1+2+4 )=2801+5602+11204=19607
Ото  Нојгебауер7 сматра  да  су  у  папирусу  изостављени  неки 

кораци поступка решавања, те да је израчунавање ишло помоћу схеме:
1 1 7 49 343 2401 2801
2 2 14 98 686 4802 5602
4 4 28 196 1372 9604 11204
Укупно 7 7 49 343 2401 16807 19607

За  потребе  лакшег  рачунања  у Ахмесовом  папирусу  је  дата  и 

таблица разломака облика 2
n , за непаран природан број n . 

2/3 = 1/2 + 1/6 2/5 = 1/3 + 1/15 2/7 = 1/4 + 1/28
2/9 = 1/6 + 1/18 2/11 = 1/6 + 1/66 2/13 = 1/8 + 1/52 + 1/104
2/15 = 1/10 + 1/30 2/17 = 1/12 + 1/51 + 1/68 2/19 = 1/12 + 1/76 + 1/114
2/21= 1/14 + 1/42 2/23 = 1/12 + 1/276 2/25 = 1/15 + 1/75
2/27 = 1/18 + 1/54 2/29 = 1/24 + 1/58 + 1/174 + 

1/232
2/31 = 1/20 + 1/124 + 1/155

2/33 = 1/22 + 1/66 2/35 = 1/30 + 1/42 2/37 = 1/24 + 1/111 + 1/296
2/39 = 1/26 + 1/78 2/41 = 1/24 + 1/246 + 1/328 2/43 = 1/42 + 1/86 + 1/129 + 1/301
2/45 = 1/30 + 1/90 2/47 = 1/30 + 1/141 + 1/470 2/49 = 1/28 + 1/196
2/51 = 1/34 + 1/102 2/53 = 1/30 + 1/318 + 1/795 2/55 = 1/30 + 1/330
2/57 = 1/38 + 1/114 2/59 = 1/36 + 1/236 + 1/531 2/61 = 1/40 + 1/244 + 1/488 + 

1/610
2/63 = 1/42 + 1/126 2/65 = 1/39 + 1/195 2/67 = 1/40 + 1/335 + 1/536
2/69 = 1/46 + 1/138 2/71 = 1/40 + 1/568 + 1/710 2/73 = 1/60 + 1/219 + 1/292 + 

1/365
2/75 = 1/50 + 1/150 2/77 = 1/44 + 1/308 2/79 = 1/60 + 1/237 + 1/316 + 

1/790
2/81 = 1/54 + 1/162 2/83 = 1/60 + 1/332 + 1/415 

+ 1/498
2/85 = 1/51 + 1/255

2/87 = 1/58 + 1/174 2/89 = 1/60 + 1/356 + 1/534 
+ 1/890

2/91 = 1/70 + 1/130

2/93 = 1/62 + 1/186 2/95 = 1/60 + 1/380 + 1/570 2/97 = 1/56 + 1/679 + 1/776
2/99 = 1/66 + 1/198 2/101 = 1/101 + 1/202 + 

1/303 + 1/606

Слични  садржаји  јављају  се  и  у  још  неким  древноегипатским 
артифактима, међу којима су најпознатији: Кожни свитак, Акхмимове 
дрвене  таблице,  Лахунов  и  Берлински  папирус.  Међутим  ови 
документи нису писани за чисто математичке намене. 

7 Ото Едуард Нојгебауер је америчко-аустријски математичар и историчар математике.  
1931. године је покренуо часопис Zentralblatt für Mathematik, а 1939. после преласка у 
Америку и Mathematical Reviews.
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Tehnička knjiga

THEACHING MATHEMATICS IN ANCIENT EGYPT

Summary:  There  exists  no  science  the  history  of  which  begins  with  its 
official  promotion  into  a  new  discipline.  The  sources  of  a  science  accumulate 
through numerous activities interwoven with other sciences in the preceding period. 
When  enough  material  has  been  obtained  in  this  way,  material  which  in  the 
classification of sciences stands apart by its subject, objectives and methodology of 
research, we can talk about the birth of a new science. Mathematics, as a science, 
rightfully  occupies  central  position  in  the  development  of  civilization.  This 
assumption was constantly emphasized through time in the words and actions of its  
most prominent representatives.  Therefore,  it  is  absurd that  it  should be severely 
neglected in education, which is often justified by its being “unpopular”, or even 
worse,  through  forced  preference  given  to  other  sciences  resulting  from  power 
struggles within administrative structures of various levels of education planning. 
This  paper  aims to  promote mathematics  as  a  science  and advocate  its  place  in 
contemporary  education by providing a historical  account  of  its  beginnings  as  a 
school  subject.  Specifically,  the  study  analyses  ancient  writings  prepared  for 
teaching mathematics: the Moscow and Ahmes Papyrus.

Key terms: teaching mathematics, moscow papyrus, ahmes papyrus
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