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Czyli zbiór reguł jednolitego zapisu  
 

Do zapisywania liczb używa się skończonego 
zbioru znaków, zwanych cyframi, które 
można łączyć w dowolnie długie ciągi, 
otrzymując nieskończoną liczbę kombinacji 



 Każdy system tworzy się praktycznie tak 
samo np. system dwójkowy tworzy się z „0 i 1” 

 System trójkowy z „0, 1 i 2” 
    Itp.. 



Jedynkowy system liczbowy – najprostszy możliwy system liczbowy. 

Do zapisu liczb w tym systemie stosuje się wyłącznie jeden znak oznaczający liczbę "1". Kolejne liczby tworzy się przez 
powtarzanie tego znaku tyle razy, ile wynika to z wartości danej liczby. Tak więc np. 3 w systemie jedynkowym jest równe 
"111", a 10 = "1111111111".  
System jedynkowy jest w praktyce niewygodny, już przy stosunkowo niedużych liczbach takich jak np. "1000" zapisywanie 
ich w systemie jedynkowym byłoby uciążliwe. Systemem tym posługują się jedynie nieliczne społeczności, np. Pigmeje.  
System jedynkowy można formalnie traktować jako jednocześnie pozycyjny i addytywny system liczbowy.  
Traktując go jako system addytywny, można uznać, że zapis liczby 3 = "111" wynika z faktu, że 1+1+1 = 3.  
Traktując go jako system pozycyjny, można by uznać, że jego podstawą pozycji jest właśnie liczba 1. Np. 3 w tym systemie 
zapisuje jak "111" gdyż:  
1x10+1x11+1x12=1+1+1 = 3. Przy takim założeniu warto zauważyć, że system jedynkowy jest jedynym systemem 
pozycyjnym, w którym do zapisu liczb nie trzeba używać znaku zera ("0"). Co więcej, zbiór wszystkich cyfr tego systemu 
jest inny, niż wynika z ogólnych prawideł dla systemu pozycyjnego: najmniejszą cyfrą w innych systemach pozycyjnych jest 
zero, a największą - podstawa minus 1. Dla systemu jedynkowego jedyną cyfrą byłoby zero, tymczasem zamiast jednej 
cyfry 0 mamy jedną cyfrę 1. Nie jest tu też prawdą, że cyfry systemu pozycyjnego mają wartość mniejszą od podstawy. 
Sprawia to, że uznanie systemu jedynkowego za pozycyjny może być podważane i niekiedy podaje się, że najmniejszą 
podstawą systemu pozycyjnego jest 2.  
Charakterystyczną cechą jedynkowego systemu liczbowego jest to, że wszelkie operacje arytmetyczne można w nim 
sprowadzić do prostego, mechanicznego obcinania lub łączenia liczb. Jeśli np. chcemy dodać "111" (3) i "11111" (5) 
wystarczy, że mechanicznie skleimy obie liczby 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_liczbowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pigmeje


lub też system binarny (NKB - naturalny kod binarny) – pozycyjny system liczbowy, w 
którym podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1. 
Używany jest on do programowania 

Używał go już John Napier w XVI wieku, przy 
czym 0 i 1 zapisywał jako a i b. Ojcem 
nowoczesnego systemu binarnego nazywany 
jest Gottfried Wilhelm Leibniz, autor 
opublikowanego w 1703 roku artykułu 
Explication de l’Arithmétique Binaire.  

Dziesiętnie Dwójkowo Trójkowo  

1 1 1  

2 10 2  

3 11 10  

4 100 11  

5 101 12  

6 110 20  

7 111 21  

8 1000 22  

9 1001 100  

10 1010 101  

11 1011 102  

12 1100 110  

13 1101 111  

14 1110 112  



Trójkowy system liczbowy – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 
3. Do zapisu liczb są potrzebne 3 cyfry: 0, 1 i 2. Cyfry trójkowe często nazywa się tritami 
na podobieństwo bitów w systemie binarnym. 

Dziesiętnie Dwójkowo Trójkowo  

1 1 1  

2 10 2  

3 11 10  

4 100 11  

5 101 12  

6 110 20  

7 111 21  

8 1000 22  

9 1001 100  

10 1010 101  

11 1011 102  

12 1100 110  

13 1101 111  

14 1110 112  

(po prawej stronie)  
Porównanie z systemem dziesiętnym i 
dwójkowym 
  



Czwórkowy system liczbowy – pozycyjny system liczbowy, w którym 
podstawą jest liczba 4. Do zapisu liczb są potrzebne 4 cyfry: 0, 1, 2 i 3 



Piątkowy system liczbowy – pozycyjny system liczbowy, w którym 
podstawą jest liczba 5. Do zapisu liczb potrzebne jest 5 cyfr: 0, 1, 2, 3 i 4. 

Wartość Liczebnik  

1  wanggang  

2  marrma  

3  lurrkun  

4  dambumiriw  

5  wanggang rulu  

10  marrma rulu  

15  lurrkun rulu  

20  dambumiriw rulu  

25  dambumirri rulu  

50  marrma dambumirri rulu  

75  lurrkun dambumirri rulu  

100  dambumiriw dambumirri rulu  

125  dambumirri dambumirri rulu  

625  
dambumirri dambumirri 
dambumirri rulu  

 

 

 

 Znane są języki[1] w których 

liczebniki oparte są na systemie piątkowym. 

Przykładami mogą być Gumatj, 

Nunggubuyu[2], Kuurn Kopan Noot[3] i 

Saraveca. Wśród tych języków jedynie 

Gumatj jest prawdziwie piątkowy, czyli liczba 

25 jest grupą wyższą po 5. Liczebniki Gumatj 

przedstawia następująca tabelka:[2] 

WYSTĘPOWANIE 



Ósemkowy system liczbowy – pozycyjny system liczbowy o podstawie 8. System 
ósemkowy jest czasem nazywany oktalnym od słowa octal (Z J.angielskiego). Do zapisu 
liczb używa się w nim ośmiu cyfr, od 0 do 7. 



Dziewiątkowy system liczbowy – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 9[1]. Do zapisu 
liczb jest potrzebnych 9 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Dzięwiątkowy system jest systemem istniejącym tylko w 
teorii, w żadnym języku i w żadnych obliczeniach nie jest on kompletnie używany. 

system dziesiętny  system dziewiątkowy  

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

8  8  

9  10  

10  11  

11  12  

12  13  

13  14  

14  15  

15  16  

16  17  

17  18  

18  20  

19  21  

20  22  

Liczba 1000 w dziewiątkowym 
systemie wynosi: 1331 lecz:  
1000 = 729 + (81 × 3) + (9 × 3) + 1 
czyli: 1000 = 729 + 243 + 27 + 1  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1000_(liczba)


Dziesiętny system liczbowy – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 
10; do zapisu liczb stosuje się 10 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liczby zapisuje się jako ciąg 
cyfr, z których każda jest mnożnikiem kolejnej potęgi liczby 10. Używany na co dzień 



Dwunastkowy system liczbowy (duodecymalny system liczbowy) – pozycyjny system liczbowy, w którym 
podstawą jest liczba 12. Do zapisu liczb potrzebne jest dwanaście cyfr: poza cyframi dziesiętnymi od 0 do 9 
używa się pierwszych dwóch liter alfabetu łacińskiego: A i B.  



Szesnastkowy system liczbowy znany również pod nazwą system heksadecymalny – 
pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 16. Do zapisu liczb w tym 
systemie potrzebne jest szesnaście znaków (cyfr szesnastkowych). 

W najpowszechniejszym standardzie poza 
cyframi dziesiętnymi od 0 do 9 używa się 
pierwszych sześciu liter alfabetu łacińskiego: 
A, B, C, D, E, F (wielkich lub małych). Cyfry 0-9 
mają te same wartości co w systemie 
dziesiętnym, natomiast litery odpowiadają 
następującym wartościom: A = 10, B = 11, C = 
12, D = 13, E = 14 oraz F = 15.  



Sześćdziesiątkowy system liczbowy – pozycyjny system liczbowy o podstawie 60. Był używany w Babilonie ok. 1750 
p.n.e., skąd dotarł do Europy. Babilończycy zapożyczyli system od Sumerów. Arabscy astronomowie używali w 
atlasach i tabelach zapisu przejętego od Ptolemeusza, który był oparty na ułamkach o podstawie sześćdziesiąt. 
Również europejscy matematycy używali początkowo tej konwencji przy operacjach na ułamkach (np. Fibonacci). 
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