
 РИМСКИ БРОЕВИ 

 

            Римските бројки се броен систем кој потекнува од 

стариот Рим, а доста се користел и во средниот век, со 

мали измени. Броевите наведени во табелата се третирале 

како „основни“ и за нив постоеле основни знаци. Римскиот 

броен систем не бил позиционен, односно вредноста на 

некоја цифра не зависи од нејзината позиција во бројот: 
 

 

 

Правила за запишување на броевите:  

1=I 
2=II 
3=III 

4=IV 
6=VI 
7=VII 



8=VIII 9=IX 
 

Како ќе го запишеме бројот 56?   LVI  

Како ќе се запише бројот 436?  CDXXXV  

Како ќе се запише бројот 388? CCCLXXXVIII 

Обиди се да пресметаш: CDXXXVI+ CCCLXXXVIII=? 

 

Римјаните немале запис за 0, а 

од дропки користеле Ѕ, што 

означувало1/2 или 

6/12  

 

I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000) Римските броеви се запишуваат со комбинација од 

овие цифри. При запишувањето на бројот неговата вредност зависи од местоположбата на цифрите. На 

пример: 4 (четири) и 6 (шест) се запишуваат со исти цифри: IV (4), VI (6), како и многу други броеви. 

ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ СО РИМСКИ ЦИФРИ: 1. Вредноста на два исти знака кои стојат еден до друг се 

собираат. (пример: II = 2 ; XX = 20) 2. Вредноста на знакот кој се наоѓа од десната страна на знакот со 

поголема вредност се собира. (пример: LX = 60) 3. Вредноста на знакот кој се наоѓа од левата страна на 

знакот со поголема вредност се одзема. (пример: XL = 40) 4. Вредноста на знакот кој се наоѓа помеѓу 

два знака со поголема вредност, се одзема од вредноста на знакот од десната страна и добиената 

вредност се собира со вредноста од левата страна. (пример: LIX= 59) 5. Бројот надвлечен со една црта, 

значи дека тој е зголемен 1000 пати. 

                   I (1), V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000) 

Римските броеви се запишуваат со комбинација од овие цифри. 

При запишувањето на бројот неговата вредност зависи од 

местоположбата на цифрите. На пример: 4 (четири) и 6 (шест) 

се запишуваат со исти цифри: IV (4), VI (6), како и многу други 

броеви. ПРАВИЛА ЗА ПИШУВАЊЕ СО РИМСКИ ЦИФРИ: 1. 

Вредноста на два исти знака кои стојат еден до друг се 

собираат. (пример: II = 2 ; XX = 20) 2. Вредноста на знакот кој 

се наоѓа од десната страна на знакот со поголема вредност се 

собира. (пример: LX = 60) 3. Вредноста на знакот кој се наоѓа 

од левата страна на знакот со поголема вредност се одзема. 

(пример: XL = 40) 4. Вредноста на знакот кој се наоѓа помеѓу 

два знака со поголема вредност, се одзема од вредноста на 



знакот од десната страна и добиената вредност се собира со 

вредноста од левата страна. (пример: LIX= 59) 5. Бројот 

надвлечен со една црта, значи дека тој е зголемен 1000 пати. 
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