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Povzetek 
 
V raziskovalni nalogi sva želeli prikazati uporabo razmerij, sorazmerij in podobnosti v 

zgodovini in uporabnost teh pojmov v našem vsakdanjem življenju. Prebrskali sva veliko 

literature (predvsem srednješolskih učbenikov) in številne internetne strani. Gradiva o teh 

pojmih je zelo veliko, kar pa zna biti tudi velika past, ker je razumna izbira zelo težka.  

Marsikdaj sva naleteli na zelo zahtevne pojme, posebej še tiste o zlatem rezu, ki sva ga pa 

našli na številnih področjih: pri fotografiji, v kiparstvu, glasbi, arhitekturi, slikarstvu, … 

Večina literature oz. virov o zlatem rezu je bila tako obširna in zahtevna, da sva morali svoje 

želje o prikazu zlatega reza zelo skrčiti. Marsičesa, kar sva našli v  gradivu, nisva mogli oz. 

znali uporabiti, ker je najino osnovnošolsko znanje še prešibko. Morda bova to raziskovali še 

v naslednjih letih.  

V praktičnem delu sva veliko merili, najprej otroke 1., 6., 9. razreda in odrasle, in določali 

njihova telesna razmerja in jih primerjali z ugotovitvami Dürerja ter Leonarda da Vincija, ki 

sta stalna razmerja preučevala in jih uporabila na svojih delih. Ugotoviti sva skušali, koliko ta 

stalna razmerja veljajo tudi še pri ljudeh v današnjem času. Če pogledamo zelo površno, naša 

telesa res niso »idealna«. 

Meritve sva opravili tudi na terenu, kjer sva določali višino stebra in se tako seznanili z 

metodami, ki so bili včasih čisto običajne, zdaj pa jih že davno ne uporabljamo več.  

Pri obravnavanju podobnosti sva se seznanili z različnimi formati papirja, ki se uporabljajo 

največkrat – to so A,B in C formati. Skušali pa sva uvesti tudi svoj format Z, pri katerem sva 

uporabili nekatere svoje skromne ugotovitve o zlatem rezu.  

Preizkušali sva svoje spretnosti na novem šolskem fotokopirnem stroju – tudi tu gre za 

podobnost - in si skušali pripraviti čimbolj ustrezne ''švinglce''. Zanimalo naju je, kakšen naj 

bo podobnostni koeficient (na stroju procent pomanjšave), da bo listek čim manj opazen. 
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1. Uvod 
 

V življenju pogosto primerjamo dve količini tako, da izračunamo njun količnik (kvocient). 

Tak količnik lahko imenujemo razmerje. S takim količnikom so se ukvarjali številni 

matematiki in umetniki v vsej zgodovini - že od Evklida naprej. Skušali so najti taka razmerja, 

da bi bile naslikane oz. upodobljene podobe idealno lepe. Rekli so, da naj bi bili njihovi deli v 

stalnem razmerju. Po takih slikah je bil posebej znan Albrecht Dürer, ki je pri svojih risbah 

pogosto uporabljal stalna razmerja dolžin. Veliko se je s to vrsto lepote ukvarjal tudi 

Leonardo da Vinci.   V svoja slikarska dela je vnašal veliko znanstvenih pristopov na tem 

področju in se je ravnal po davnem predhodniku Vitruviju (ta je živel v obdobju pred našim 

štetjem). Idealno razmerje se je uporabljalo v slikarstvu, arhitekturi, kiparstvu, … Marsikje ga 

uporabljajo tudi v sedanjem času. Vse do 19. stoletja so ljudje mislili, da so podobe idealno 

lepe, če so nekateri njihovi deli v razmerju zlatega reza. Ko sva iskali gradivo o zlatem rezu, 

sva bili kar zmedeni. Ta pojem sva našli pod številnimi drugimi gesli, kot npr. arhitektura, 

glasba, založništvo, slikarstvo, antropometrija, kiparstvo, fotografija, …Odločiti sva se 

morali, kaj bova vključili v svojo raziskovalno nalogo. V začetku sva imeli zelo smele ideje, 

kaj vse bova zajeli, potem pa sva vedno bolj krčili svoje želje, saj bi bila taka naloga 

prezahtevna. 

  

V svoji raziskovalni nalogi sva skušali odkriti, kako bi telesa naših otrok ustrezala idealnemu 

razmerju, ki so ga prikazovali umetniki v preteklosti. Za pomoč sva prosili otroke 1. razreda, 

šestošolce, ki se v tem obdobju znajdejo na začetku pubertete, seveda pa nisva pozabili na 

sošolce iz 9. razreda in na nekatere odrasle. Predpostavili sva, da zaradi hitrega razvoja, zaradi 

drugačne prehrane in nekaterih drugih sprememb razmerja delov telesa naših otrok oz. 

odraslih  ne ustrezajo več idealnim razmerjem, ki so jih upodabljali Dürer, da Vinci in ostali.  

 

V drugem delu naloge sva se ukvarjali s podobnostjo. Iskali sva primere podobnosti v 

preteklosti in uporabnost teh zakonitosti v tehniki, umetnosti, … v današnjem času. Pri pouku 

smo reševali številne naloge, kot na primer: določi višino drevesa, stolpa, gore, … V literaturi 

in v virih je o tem veliko napisanega in izbor je bil spet zelo težak. Nekaj tega sva želeli 

preizkusiti tudi v praksi. Zato sva določili višino droga s pomočjo sence, kot so to določali 

nekoč. Pri nalogi sva se lotili tudi  formatov papirja, ki jih trenutno uporabljamo in ustrezajo 

standardu ISO 216 – le-ta temelji na nemškem standardu DIN 476 - in so si med seboj 
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podobni. Ustrezajo stalnemu razmerju. Kako pa bi bilo, če bi uvedli nov format papirja, kjer 

bi razmerje spet ustrezalo zlatemu rezu oz. zlatemu pravokotniku? Predpostavili sva, da je to 

izredno preprosto in zanesljivo. Nekatere pomisleke je vneslo že iskanje ustrezne literature in 

virov, še bolj pa praktični poskus izdelati nov format oz. najti vse formate že uporabljenih 

norm. Zanimale so naju tudi možnosti različnih povečav na fotokopirnem stroju. Preizkusili 

sva, kako se spreminja velikost lika pri različnih izbirah povečav (pomanjšav) in kje je 

središče podobnosti. Želeli pa sva tudi raziskati, katera povečava in s katerega formata je 

najustreznejša za izdelavo »švinglca«, takega, da je še berljiv za učenca in dovolj majhen, da 

ga lahko skriješ pred učiteljem. 

 

Najin teoretični del je mogoče nekoliko obširnejši, toda ne brez razloga. Namige za delo sva 

našli v osnovnošolskih učbenikih, potem pa je bilo potrebno te osnovne zamisli nadgraditi z 

ustrezno literaturo in z viri - zelo dobrodošli so bili različni učbeniki (saj sva imeli s splošno 

literaturo, ki bi obravnavala podobnost na konkretnih primerih, ustrezne naprave ipd., stalna 

razmerja…, kar nekaj težav), predvsem pa so nama pomagali sestavki na internetu. Že kmalu 

sva ugotovili, da se morava seznaniti tudi z malo več teorije, če želiva nalogo nadaljevati, in 

da morava nekaj teh teoretičnih osnov za lažje razumevanje podati tudi v nalogi.  

 

Res pa je, da sva, ko sva npr. iskali pojem »zlati rez«, tega našli skoraj na vsakem področju 

življenja in vedno znova sva naleteli na kaj, kar je pritegnilo najino pozornost. In že odločitev 

o tem, kaj vse vključiti v nalogo, je bila kar težka. 
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2. Teoretični del 

2.1. Stalna razmerja in Albrecht Dürer 
 

Ko smo v devetem razredu obravnavali razmerje in sorazmerje, smo omenili, da so nekateri 

umetniki v slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi uporabljali stalna razmerja. Eden izmed njih je 

bil tudi Albrecht Dürer, ki je na svojih risbah pogosto uporabljal stalna razmerja dolžin. Na 

spodnji sliki vidimo avtoportret Dürerja, ko je bil star komaj 22 let.  

Pa še nekaj osnovnih podatkov o tem velikem nemškem slikarju, ki je tudi na svojih slikah 

uporabil številne elemente iz matematike.[10] 

Rodil se je 1471 in umrl leta 1528. Bil je nemški 

slikar, tiskar, matematik in skupaj z Rembrandtom 

in Goyo največji stari mojster tiskanja. Rodil se je 

in umrl v Nürnbergu v Nemčiji. Znana so njegova 

številna dela, kot npr. Apokalipsa, dve seriji 

Kristusovega pasijona, pa grafike; ena najbolj 

znanih je Melanholija, v kateri je uporabil svoje 

znanje matematike, do katere je očitno čutil veliko 

naklonjenost. Tako najdemo na tej grafiki njegov 

znameniti magični kvadrat in  geometrijsko telo 

posebnih oblik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

Slika 1: Avtoportret iz leta 1493 

Slika 3: Magični kvadrat - detajl 
s slike Melanholija I 

Slika 2: Melanholija I iz leta 1514 
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Domnevajo, da je to prvi prikaz magičnega kvadrata v evropskem prostoru. 

Albrecht Dürer naju je zanimal predvsem zato, ker je na svojih skicah zelo dobro označil 

stalna razmerja, ki jih je uporabil na svojih umetniških delih. Nekaj takih primerov vidimo na 

spodnjih slikah. Očitno je zelo natančno proučeval razmerja delov glave, pa tudi posameznih 

delov celega telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbolj znana razmerja, ki jih je uporabil na svojih delih, so:  

- dolžina nog proti višini telesa: 1 : 2, 

- višina glave proti višini telesa: 1 : 8, 

- dolžina dlani proti višini telesa: 1 : 10, 

- dolžina dlani proti dolžini vse roke 1 : 4,  

- višina obraza proti višini glave: 4 : 5. 

 

 

Slika 4: Dürerjeve skice iz njegovih Vier Bücher von menschlicher Proportion 
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Očitno se je ukvarjal tudi z razmerji telesnih delov pri otrocih, o čemer bova govorili tudi v 

nadaljevanju. 

V raziskovalni nalogi sva skušala pokazati, da neka stalna 

razmerja med deli telesa veljajo tudi pri naših otrocih in 

odraslih. Zato sva se lotili merjenja otrok 1., 6. in 9. razreda ter 

nekaterih odraslih. Do kakšnih ugotovitev sva prišli, bova 

razkrili v eksperimentalnem delu in v razpravi. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Stalna razmerja in Leonardo da Vinci, zlati rez 
 

 Že od Evklida dalje so hoteli v umetnosti uporabljati matematična pravila, ki bi umetniška 

dela še oplemenitila. Do 19. stoletja so menili, da so podobe (ljudje, kipi, stavbe, glasba, …) 

še posebno lepe, če so nekateri njihovi deli v razmerju zlatega reza. Pa pojdimo lepo po vrsti! 

2.2.1. Zlati rez 
 

O zlatem rezu (latinsko sectio aurea oz. tudi sectio divina) obstaja ogromno gradiva. 

Uporabljajo ga tako rekoč na vseh življenjskih področjih. To čudovito razmerje, kot ga bova 

opisali v nadaljevanju, najdemo v literaturi o egipčanski arhitekturi, pri svetiščih antične 

Grčije, v naravi, v slikarstvu, v založništvu, celo v psihologiji – psihologi namreč menijo, da 

zlati rez odigra pomembno vlogo pri tem, kako ljudje dojemajo človeško lepoto. Zlati rez 

najdemo tudi v glasbi, v fotografiji in verjetno še kje. [1, 9] 

 

a) Najprej si oglejmo delitev daljice v razmerju zlatega reza:  

Daljica je razdeljena v razmerju zlatega reza takrat, kadar je njen krajši odsek z daljšim 

odsekom v enakem razmerju kot daljši odsek z dolžino cele daljice. [14] 

Slika 5: Dürerjeva skica iz Vier 
Bücher von menschlicher Proportion 
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Konstrukcijo delitve daljice v razmerju zlatega reza smo prenesli z interneta z naslova: 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_rez). Konstrukcijo sva tudi sami večkrat narisali. 

 
                                Slika 6: Konstrukcija zlatega reza na na daljici 
 

Točka C se imenuje zlata točka, ki deli daljico AB v zlatem rezu. M je dolžina cele daljice, m 

je daljši odsek daljice. Izkaže se, da je razmerje med dolžino cele daljice in daljšim odsekom 

vedno enako in znaša približno 1,618. To število se imenuje število zlatega reza in je   imelo v 

zgodovini vedno poseben pomen.  

 

b) Obstaja tudi zlati pravokotnik – to je tak pravokotnik, pri katerem osnovnica a tvori z 

višino b zlato razmerje. Konstrukcija le-tega je prikazana na sliki, ki smo jo našli na internetni 

strani: http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_pravokotnik .  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_rez
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Daljica_konst.png
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_pravokotnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Daljica_konst.png
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Slika 7: Konstrukcija zlatega pravokotnika 

 

 

2.2.2. Zlati rez pri Leonardu da Vinciju 
 

Njegovo mnenje je bilo, da v idealnem primeru razmerje nekaterih delov telesa ustreza 

zlatemu rezu. Torej: koleno naj bi delilo nogo v zlatem rezu in popek naj bi delil celo telo v 

razmerju zlatega reza, ali drugače: če izračunamo razmerje med nogo do kolena in celo nogo, 

dobimo količnik približno 0,618, podobno velja za količnik med višino telesa do popka in 

višino celega telesa.  

 

Pa še nekaj besed o Leonardu da Vinciju. 

 

Rodil se je leta 1452 v vasi Vinci v Toskani (v današnji Italiji), umrl pa leta 1519 v mestu 

Cloux v Franciji. Bil je renesančni arhitekt, izumitelj, inženir, kipar in slikar. Imenujejo ga 

genij, saj je bil izredno uspešen tako v slikarstvu – zelo znana dela so Mona Lisa, Zadnja 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Zlatip2.png
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Zlatip2.png
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večerja in druga (tudi tu bi se dalo kaj reči o zlatem rezu) - kot tudi na  izumiteljskem 

področju, veliko pa je prispeval še na področju anatomije, astronomije in gradbeništva. [7] 

 

 

Bil je prvi umetnik, ki je natančno študiral telesna razmerja 

moških, žensk in otrok in jih uporabil, da je lahko določil 

idealno človeško figuro. Pri tem se je zgledoval po rimskem 

arhitektu Vitruviju, katerega polno ime je bilo Marcus Vitruvius 

Pollio (70?-25 pr. Kr.) in  je bil rimski arhitekt in inženir. 

Ukvarjal se je predvsem z razmerji v arhitekturi. Znan pa je tudi 

po »vitruvijskem človeku«, ki je bil osnova za Leonardova 

razmerja na idealnem človeškem telesu. 

 

 

 

Leonardo je izdeloval  izredno podrobne anatomske risbe, saj se 

je udeleževal avtopsij.  

Leta 1490 je izdelal študijo, imenovano »Razmerja človeškega 

telesa po Vitruviju«, in to je tudi eno njegovih najbolj znanih 

del. 

 

 

 

 

 

2.3. Podobnost 

2.3.1. Določanje podobnih likov in na podlagi tega posameznih količin iz njih 
 

Določanje podobnih likov in na podlagi tega posameznih količin iz njih, npr. višin teles iz 

narave (dreves, stolpov, nenazadnje tudi piramid, …), je tesno povezano z žarki. Višine se 

tako lahko določajo s pomočjo senc, zrcal, z načrtovanjem, … 

Slika 8: Leonardo da Vinci: 
Avtoportret (okoli 1513) 

Slika 9: Razmerja človeškega 
telesa po Vitruviju (okoli 1490)
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Tako so npr. merili višino nekega stolpa s pomočjo njegove sence ali pa so uporabili zrcalo. 

Seveda, najprej je potrebno vedeti, kdaj sta si trikotnika podobna.  

Pa poglejmo definicijo: 

Trikotnika sta podobna, če se ujemata v dveh kotih. Velja pa tudi: trikotnika sta podobna, če 

se ujemata v razmerjih vseh treh istoležnih stranic. [14] 

Podobne trikotnike prikazuje spodnja slika, ko smo jo skopirali z naslova: 

(http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/7pognal/7pog.htmhttp). 

 

 

 

                                                                             

 

 
 
 
 
 
Podobnost trikotnikov sva izkoristili pri praktičnem merjenju višine stebra. 

2.3.2. Podobnostna preslikava 
 

S pomočjo take preslikave lahko lik  pomanjšamo ali povečamo. Kajti velja: dva lika sta 

podobna, če obstaja kaka podobnostna preslikava, ki en lik preslika v drugi lik. Velja pa tudi: 

Podobnostna preslikava s faktorjem k množico s ploščino S preslika na množico s ploščino 

k2S. [11] Tudi tega sva se dotaknili v svoji raziskovalni nalogi, in sicer v dveh točkah: 

  

a) delovanje fotokopirnega stroja z vidika podobnostne preslikave (ker je  to kar del najinega 

eksperimentalnega dela, ga bova tam tudi predstavili) in  

b) ISO 216 formati papirja – osnovani po DIN standardu 476, to so posebne velikosti papirja, 

uporabljane v večini držav. To je standard, ki definira dobro znani format A4. Mednarodni 

ISO 216 standard temelji na nemških DIN normah 476, ki so znane že od leta 1922. Nekatere 

te formate so  neodvisno uvajali v Franciji med revolucijo, kasneje pa so bili pozabljeni. 

 

ISO 216 definira dve seriji papirja - A in B, obstaja pa še ovijalni papir C serije, ki je 

normiran z ISO 269. Natančneje sva obdelali A serijo, ki jo tudi največkrat uporabljamo.  

Slika 10: Podobni trikotniki 

http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/7pognal/7pog.htmhttp
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3. Eksperimentalni del 
 

V raziskovalni nalogi sva se lotili štirih problemov, ki so povezani s podobnostjo oz. z 

razmerjem, bodisi da so se z njimi srečali že v zgodovini bodisi jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju. 

3.1. Metode dela, ki sva jih uporabili pri svojem raziskovanju 
 

Najino raziskovanje sva morali skrčiti samo na nekaj problemov, ki sva jih lahko vsaj za silo 

raziskali. Pri tem sva veliko merili, sortirali izmerjene podatke, jih beležili v tabele, veliko 

preračunavali in za nekatere izračune narisali grafe in vse to analizirali. Osnova je bila 

literatura in sestavki, ki sva jih izbrskali na internetu. 

 

Merili sva tudi na terenu, iskali informacije na lokalni Elektro postaji, načrtovali z 

geometrijskim orodjem, reševali enačbe, rezali papir v danem razmerju, oblikovali podobne 

pravokotnike, preizkušali pomanjševanje in povečevanje s kopirnim strojem.  

3.2. Stalna razmerja delov človeškega telesa nekoč in danes, primerjava 
 

Albrecht Dürer je na svojih slikah pogosto uporabljal stalna razmerja dolžin posameznih 

delov telesa. Najbolj znana so bila naslednja razmerja:  

dolžina nog proti višini telesa: 1 : 2, višina glave proti višini telesa: 1 : 8, 

dolžina dlani proti višini telesa: 1 : 10, dolžina dlani proti dolžini vse roke 1 : 4,  

višina obraza proti višini glave: 4 : 5. 

 

Leonardo da Vinci se je ukvarjal z anatomijo človeškega telesa in natančno proučeval 

razmerja med posameznimi deli telesa. Bil je mnenja, da je idealno oblikovano človeško telo 

tisto, za katerega velja, da določena razmerja ustrezajo zlatemu rezu: koleno naj bi delilo nogo 

v zlatem rezu in popek naj bi delil celo telo v razmerju zlatega reza. 

3.2.1. Primerjava z razmerji delov telesa pri naših otrocih in odraslih 
 

Mi dve sva merili okončine do centimetra natančno. Ker sva bili zadovoljni s to natančnostjo, 

sva meritve opravili le enkrat. Merili sva ljudi različne starosti. Najprej sva se odločili za 1. 
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razred. Otroci so se takoj sezuli in že čakali v vrsti ter se prepirali, kdo bo prej izmerjen. V 6. 

razredu je bilo še bolj divje. Ko sva stopili v razred, so otroci ''ponoreli''. Kričali in smejali so 

se, morali sva jih prositi, da sodelujejo z nama. Najina naloga je bila tudi, da izmeriva dolžino 

od stopal do popka. K nama je prišel deček. Ko sva ga prosili, da naj nama pokaže, kje ima 

popek, je rekel: ''Kje bi ga pa naj imel? Na trebuhu seveda''. Zgodilo se je tudi, da se je nekdo 

hotel sleči in pokazati, kje ima popek. Nekateri pa so bili seveda sramežljivi. Meritve so dokaj 

normalno potekale v 9. razredu. Merili sva tudi odrasle, s katerimi nisva imeli posebnih težav.  

 

In zdaj k meritvam: prikazali bova najprej tabele z opravljenimi meritvami po razredih oz. za 

odrasle. Tabele sva imeli že vnaprej pripravljene, podatke sva samo vpisovali. Merili sva s 

šiviljskim metrom. 

 
Tabela 1: Meritve 1. razreda 

oseba Spol 
Starost 
(leta) 

dolžina 
noge do 
kolena 
(cm) 

dolžina 
cele 
noge 
(cm) 

od stopal 
do popka
(cm) 

višina 
telesa 
(cm) 

višina 
glave 
(cm) 

dolžina 
dlani 
(cm) 

dolžina 
roke 
(cm) 

višina 
trupa 
(cm) 

Viktorija ž 6 37 48 72 119 17 12 48 54
Jernej m 6 32 48 66 120 19 11 47 53
Alen m 6 39 58 76 121 19 15 54 44
Tilen m 6 37 57 75 122 18 14 49 47
Tadej m 6 30 45 62 117 17 12 47 55
Špela ž 6 38 54 74 125 18 14 54 53
Larisa ž 6 35 58 78 127 20 13 54 49
Živa ž 6 33 55 76 122 18 12 54 49
Sašo m 6 37 54 72 122 17 13 53 51
Tilen m 6 37 57 77 131 21 14 57 53
Nina ž 6 39 60 82 126 18 13 54 48
Tim m 6 36 60 75 128 19 13 53 49
Marija ž 6 36 57 74 125 20 14 54 48
Ines ž 6 36 59 72 125 18 11 52 48
Klemen m 6 36 51 70 122 19 11 53 52
Tjaša ž 6 35 54 71 119 18 12 50 47
Nika ž 6 37 61 80 128 18 14 54 49
Larisa ž 6 31 58 71 117 17 13 48 42
Rok m 6 33 52 76 128 21 15 53 55
Nastja ž 6 41 67 79 125 19 12 54 39
Leon m 6 33 52 63 115 20 11 46 43
 

Izmerili sva 21 učencev. Od tega je bilo 11 deklic in 10 dečkov. Vsi so bili stari približno 6 

let. 

 



Razmerje, sorazmerje in  
podobnost nekoč in danes 

Anja Šarič 
Martina Tepej 

Osnovna šola Fram 
 

 15

Tabela 2: Meritve 6. razreda 

oseba spol starost 

noga do 
kolena 
(cm) 

cela 
noga 
(cm) 

od 
stopal 
do 
popka 
(cm) 

višina 
telesa 
(cm) 

višina 
glave 
(cm) 

dolžina 
dlani 
(cm) 

dolžina 
roke 
(cm) 

višina 
trupa 
(cm) 

Tomaž m 11 45  72  95  150  21  17  67  57 
Matevž m 11 47  75  99  161  22  19  69  64 
Sandra ž 11 50  73  93  154  20  16  64  61 
Daša ž 11 51  73  92  150  18  17  64  59 
Aljaž m 11 55  76  98  158  21  18  68  61 
Matej m 11 56  76  99  159  22  17  69  61 
Maša ž 11 50  82  94  155  19  16  65  54 
Sara ž 11 49  79  98  158  20  17  72  59 
Tjaša ž 11 49  72  90  147  18  16  64  57 
Tamara ž 11 42  72  91  146  17  16 65  57 
Alen m 11 46  69  90  147  20  17  65  58 
Marko m 11 50  66  88  151  22  19  65  63 
Domen m 11 41  62  77  142  18  16  61  62 
Klemen m 11 43  70  87  148  22  16  67  56 
Florijan m 11 51  75  92  155  19  19  68 61 
Maruša ž 11 53  77  97  159  20  21  69  62 
Daša ž 11 45  72  87  149  20  16  63  57 
Lea ž 11 45  81  93  158  20  18  70  57 
Neja ž 11 41  76  89 151  19  18  62  43 
Glorija ž 11 45  82  99  160  20  16  71  58 
Črt m 11 40  67  85  142  20  16  64  55 
Rok m 11 45  70  89  152  20  16  65  62 
Branko m 11 41  69  90  149  19  18  63  61 
Matej m 11 49  76  93  155  22  18  70  57 

 

Izmerili sva 24 učencev. Od tega je bilo 11 deklic in 13 dečkov. Vsi so bili stari 11 let.  
 
Tabela 3:Meritve 9. razreda 

oseba spol starost 

noga 
do 
kolena 
(cm) 

cela 
noga 
(cm) 

od 
stopal 
do 
popka 
(cm) 

višina 
telesa 
(cm) 

višina 
glave 
(cm) 

dolžina 
roke 
(cm) 

dolžina 
dlani 
(cm) 

višina 
trupa 
(cm) 

Vison m 14 53 83 107 2175 22 77 19 70 
Matej m 14 52 88 107 174 20 74 19 66 
Rene m 14 55 92 118 184 23 80 19 69 
Matic Z. m 14 53 92 113 173 22 75 18 59 
Anja K. ž 14 54 87 120 163 23 73 19 53 
Dejan m 14 55 88 105 171 23 67 18 60 
Matic L. m 14 51 87 102 171 22 73 20 62 
Denis Z. m 14 50 92 107 171 25 73 20 54 
Timi m 14 55 94 113 185 25 79 20 66 
Miha K. m 14 57 93 114 182 25 82 21 64 
Tina B. ž 14 46 78 95 157 21 68 17 58 
Nataša ž 14 50 87 104 172 21 70 18 64 
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Miha O. m 14 58 93 112 182 21 80 19 68 
Martina ž 14 50 81 102 171 22 19 54 68 
Anja Š. ž 14 50 76 99 163 22 16 72 56 
Stanka ž 14 50 81 100 158 20 18 73 57 
Denis G m 14 57 77 104 172 24 19 76 71 
Marjan m 14 50 72 95 163 23 17 80 68 
Boris m 14 52 81 107 175 23 18 77 71 
Mitja m 14 46 67 91 160 21 17 67 72 
Tina F. ž 14 51 81 102 159 21 16 65 57 
Maja ž 14 51 80 104 169 20 18 54 69 
Rahime ž 15 52 83 101 165 21 19 75 61 
Sara T. ž 14 48 78 97 155 19 18 71 58 
Sara G. ž 14 53 81 104 168 20 17 73 67 
Ireneja ž 14 48 82 103 165 21 16 71 62 
Katja ž 13 54 86 107 167 22 20 71 59 
Rebeka ž 14 56 86 106 171 21 19 76 64 
 

Izmerili sva 28 učencev. Polovica je bila punc, polovica pa fantov. Vsi so bili stari 14 let.  

 
Tabela 4: Meritve odraslih 

oseba spol starost 

noga do 
kolena 
(cm) 

cela 
noga 
(cm) 

od 
stopal 
do 
popka 
(cm) 

višina 
telesa 
(cm) 

višina 
glave 
(cm) 

dolžina 
dlani 
(cm) 

dolžina 
roke 
(cm) 

višina 
obraza 
(cm) 

višina 
trupa 
(cm) 

Irena  ž 63 44 74 87 156 22 17 55 13 60
Vlado  m 44 60 90 104 176 22 17 58 14 64
David m 18 56 86 105 173 23 19 57 14 64
Majda ž 41 48 84 99 166 24 18 56 14 58
Snežana ž 36 45 83 92 158 21 17 50 13 54
Duško m 44 53 82 102 171 23 17,5 54 14 66
Joža m 70 54 82 96 167 22 18 56 13 63
Vesna ž 29 56 91 107 170 21 18 56 14 58
Zlatka ž 51 47 79 91 154 23 17,5 51 13 52
Janja ž 44 53 85 99 165 21 18,5 55 13 59
Grega m 22 57 90 111 179 23 20 61 14 66
Aljoša m 26 52 84 102 170 22 19 55 14 64
Leon m 49 53 84 101 171 22 17,5 57 14 65
Irena  ž 40 46 72 94 165 20 18 71 14 73
Mišo  m 44 56 81 110 177 23 17 82 14 73
 

Izmerili sva 15 odraslih. Od tega je bilo 7 žensk in 8 moških. Starost je nihala od 18 do 70 let. 

3.2.1.1. Izračun razmerij in primerjava s stalnimi razmerji pri Dürerju 
 

Prvo razmerje je bilo dolžina cele noge proti višini telesa. Nato višina glave proti višini celega 

telesa, dolžina dlani proti višini celega telesa in dolžino dlani proti dolžini roke. Izmerili sva 
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tudi višino obraza proti višini glave, vendar meritev nisva opravili prav. Prišlo je do pomote, 

saj sva višino obraza merili le do obrvi (morali pa bi do lasišča). Ko sva primerjali podatke, 

sva ugotovili, da so odstopanja prevelika. Torej sva ''izumili novo razmerje'', ki ga kasneje 

nisva vključili, saj nisva imeli primerjave z Dürerjem. Ostali rezultati so približno ustrezali 

razmerju. Rezultate sva zaokroževali na 1 decimalko (dolžina noge proti višini celega telesa 

in dolžina dlani proti višini celega telesa) ali na 2 decimalki (višina glave proti višini telesa in 

dolžina dlani proti dolžini roke).  

 
Tabela 5: Izračuni za 1. razred 
oseba noge:telo glava:telo dlan:telo dlan:roka 
Viktorija 0,4 0,14 0,1 0,25
Jernej 0,4 0,15 0,1 0,23
Alen 0,48 0,15 0,1 0,27
Tilen 0,47 0,14 0,1 0,28
Tadej 0,38 0,14 0,1 0,25
Špela 0,43 0,14 0,1 0,24
Larisa 0,45 0,14 0,1 0,22
Živa 0,48 0,14 0,1 0,24
Sašo 0,44 0,13 0,1 0,24
Tilen 0,43 0,16 0,1 0,24
Nina 0,48 0,14 0,1 0,24
Tim 0,47 0,14 0,1 0,24
Marija 0,46 0,16 0,1 0,25
Ines 0,47 0,14 0,1 0,21
Klemen 0,42 0,15 0,1 0,2
Tjaša 0,45 0,14 0,1 0,24
Nika 0,48 0,14 0,1 0,25
Larisa 0,49 0,16 0,1 0,27
Rok 0,4 0,15 0,1 0,28
Nastja 0,54 0,15 0,1 0,22
Leon 0,45 0,17 0,1 0,24
Dürer 0,5 0,125 0,1 0,25
 

 

Razmerje dolžine cele noge proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,5 ali razmerju 1 : 2. 

Količnik je nihal od 0,4 do 0,5.  

Razmerje višine glave proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,125 ali razmerju 1 : 8. 

Količnik je nihal od 0,13 do 0,17.  

Razmerje dolžine dlani proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,1 ali razmerju 1 : 10. 

Količnik je bil povsod enak - 0,1.  
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Razmerje dolžine dlani proti dolžini roke naj bi ustrezalo količniku 0,25 ali razmerju 1 : 4. 

Količnik je nihal od 0,20 do 0,28.   

Količnik razmerja pri dolžini dlani proti višini telesa je povsod ustrezal Dürerjevemu 

razmerju. 

Pri ostalih količnikih so majhna odstopanja. 

 

Grafični prikaz je v prilogah 1 – 3.  

 
Tabela 6: Izračuni za 6. razred 
 oseba noge:telo glava:telo dlan:telo dlan:roka 
Tomaž 0,48 0,14 0,11 0,25
Matevž 0,46 0,13 0,11 0,27
Sandra 0,47 0,12 0,1 0,25
Daša 0,48 0,12 0,11 0,26
Aljaž 0,48 0,13 0,11 0,26
Matej 0,47 0,13 0,1 0,24
Maša 0,52 0,1 0,1 0,24
Sara 0,5 0,12 0,1 0,23
Tjaša 0,48 0,12 0,1 0,25
Tamara 0,49 0,11 0,1 0,24
Alen 0,46 0,13 0,11 0,26
Marko 0,43 0,14 0,12 0,29
Domen 0,43 0,12 0,11 0,26
Klemen 0,47 0,14 0,1 0,23
Florijan 0,48 0,12 0,12 0,27
Maruša 0,48 0,12 0,13 0,3
Daša 0,48 0,13 0,1 0,25
Lea 0,51 0,12 0,11 0,25
Neja 0,5 0,12 0,11 0,29
Glorija 0,51 0,12 0,1 0,22
Črt 0,47 0,14 0,11 0,25
Rok 0,46 0,13 0,1 0,24
Branko 0,46 0,12 0,12 0,28
Matej 0,49 0,14 0,11 0,25
Dürer 0,5 0,125 0,1 0,25
 

Razmerje dolžine cele noge proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,5 ali razmerju 1 : 2.  

Količnik je nihal od 0,4 do 0,5.  

Razmerje višine glave proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,125 ali razmerju 1 : 8. 

Količnik je nihal od 0,1 do 0,14.  

Razmerje dolžine dlani proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,1 ali razmerju 1 : 10. 

Količnik je bil povsod enak - 0,1.  



Razmerje, sorazmerje in  
podobnost nekoč in danes 

Anja Šarič 
Martina Tepej 

Osnovna šola Fram 
 

 19

Razmerje dolžine dlani proti dolžini roke naj bi ustrezalo količniku 0,25 ali razmerju 1 : 4. 

Količnik je nihal od 0,23 do 0,3.  

Količnik razmerja pri dolžini dlani proti višini telesa je povsod ustrezal Dürerjevemu 

razmerju. 

Pri ostalih količnikih so majhna odstopanja. 

 

Grafični prikaz je v prilogah 6 – 8.  

 
Tabela 7: Izračuni za 9. razred 
oseba noge:telo glava:telo dlan:telo dlan:roka 
Vison 0,47 0,126 0,1 0,24
Matej 0,5 0,115 0,1 0,25
Rene 0,5 0,125 0,1 0,23
Matic Z. 0,53 0,127 0,1 0,24
Anja K. 0,53 0,141 0,11 0,26
Dejan 0,51 0,134 0,1 0,26
Matic L. 0,51 0,129 0,11 0,28
Denis Z. 0,53 0,146 0,11 0,28
Timi 0,5 0,135 0,1 0,25
Miha K. 0,51 0,137 0,25 0,25
Tina B. 0,5 0,133 0,1 0,25
Nataša 0,5 0,122 0,1 0,26
Miha O. 0,51 0,115 0,1 0,24
Martina 0,47 0,128 0,1 0,16
Anja 0,46 0,134 0,09 0,22
Stanka 0,51 0,126 0,11 0,24
Denis G. 0,44 0,139 0,11 0,25
Marjan 0,44 0,141 0,1 0,21
Boris 0,46 0,131 0,1 0,23
Mitja 0,41 0,131 0,1 0,25
Tina F. 0,5 0,132 0,1 0,24
Maja 0,47 0,118 0,1 0,24
Rahime 0,5 0,127 0,11 0,25
Sara T. 0,5 0,122 0,11 0,25
Sara G. 0,48 0,119 0,1 0,23
Ireneja 0,49 0,127 0,09 0,22
Katja  0,51 0,131 0,11 0,28
Rebeka 0,5 0,122 0,11 0,25
Dürer 0,5 0,125 0,1 0,25
 

Razmerje dolžine cele noge proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,5 ali razmerju 1 : 2.  

Količnik je nihal od 0,4 do 0,5.  

Razmerje višine glave proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,125 ali razmerju 1 : 8. 

Količnik je nihal od 0,11 do 0,14. 
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Razmerje dolžine dlani proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,1 ali razmerju 1 : 10. 

Količnik je bil povsod enak 0,1.  

Razmerje dolžine dlani proti dolžini roke naj bi ustrezalo količniku 0,25 ali razmerju 1 : 4. 

Količnik je nihal od 0,21 do 0,28.  

Količnik razmerja pri dolžini dlani proti višini telesa je povsod ustrezal Dürerjevemu 

razmerju. 

Pri ostalih količnikih so majhna odstopanja. 

 

Grafični prikaz je v prilogah 11 – 13.  

 
Tabela 8: Izračuni za odrasle 
oseba noge:telo glava:telo dlan:telo dlan:roka 
Irena 0,47 0,14 0,1 0,24
Vlado 0,51 0,13 0,1 0,23
David 0,5 0,138 0,1 0,25
Majda 0,5 0,126 0,1 0,24
Snežana 0,52 0,132 0,1 0,25
Duško 0,48 0,129 0,1 0,24
Joža 0,49 0,12 0,1 0,24
Vesna 0,48 0,123 0,1 0,24
Zlatka 0,51 0,15 0,1 0,25
Janja 0,51 0,127 0,1 0,25
Grega 0,5 0,128 0,1 0,25
Aljoša 0,49 0,129 0,1 0,26
Leon 0,49 0,128 0,1 0,23
Irena 0,43 0,121 0,11 0,25
Mišo 0,45 0,129 0,09 0,2
Dürer 0,5 0,125 0,1 0,25
 

Razmerje dolžine cele noge proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,5 ali razmerju 1 : 2. 

Količnik je nihal od 0,4 do 0,5. 

Razmerje višine glave proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,125 ali razmerju 1 : 8. 

Količnik je nihal od 0,11 do 0,15. 

Razmerje dolžine dlani proti višini telesa naj bi ustrezalo količniku 0,1 ali razmerju 1 : 10. 

Količnik je bil povsod enak - 0,1.  

Razmerje dolžine dlani proti dolžini roke naj bi ustrezalo količniku 0,25 ali razmerju 1 : 4. 

Količnik je nihal od 0,2 do 0,26.  

Količnik razmerja pri dolžini dlani proti višini telesa je povsod ustrezal Dürerjevemu 

razmerju. 
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Pri ostalih količnikih so majhna odstopanja. 

 

Grafični prikaz je v prilogah 16 – 18.  

3.2.1.2. Izračun razmerij in primerjava s stalnimi razmerji pri Leonardu da Vinciju 
 

Že od časa pred našim štetjem so poskušali v slikarstvu, kiparstvu… najti pravilo, ki bi dalo 

izdelkom (slikam,kipom, …) posebno lepoto. Mislili so, da so izdelki idealno lepi, če so 

nekateri njihovi deli v razmerju zlatega reza. 

  

Daljica je razdeljena v zlatem rezu, če je njen krajši del proti daljšemu delu v enakem 

razmerju kot daljši del proti celi daljici. 

Ta količnik naj bi bil približno 0,618 (to je sicer iracionalno število).  

 

3.2.1.2.1 Da Vincijeve meritve 
 

Nekatere dele človeškega telesa je Leonardo da Vinci delil v razmerju zlatega reza.  

Tako naj bi dolžina noge do kolena proti dolžini cele noge ustrezala količniku približno 0,618.  

Prav tako pa naj bi dolžina od stopal do popka proti dolžini celega telesa ustrezala količniku 

približno 0,618. 

 

Primerjava z da Vincijem: 
Tabela 9: Izračuni 1. razreda 

oseba 
noga do kolena:cela 
noga 

 noge do 
popka:telo 

Viktorija 0,77 0,6
Jernej 0,6 0,5
Alen 0,67 0,63
Tilen 0,65 0,61
Tadej 0,6 0,53
Špela 0,7 0,6
Larisa 0,61 0,61
Živa 0,6 0,62
Sašo 0,68 0,6
Tilen 0,65 0,62
Nina 0,65 0,65
Tim 0,6 0,6
Marija 0,63 0,6
Ines 0,61 0,58
Klemen 0,7 0,57
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Tjaša 0,65 0,6
Nika 0,6 0,63
Larisa 0,53 0,6
Rok 0,63 0,6
Nastja 0,6 0,63
Leon 0,63 0,55
 

Dolžina noge do kolena proti dolžini cele noge (0,618): 

Količnik je nihal od 0,6 do 0,77. 

 

Dolžina noge do popka proti višini celega telesa (0,618): 

Količnik je nihal od 0,5 do 0,65.  

 

Grafični prikaz je v prilogah 4 - 5. 

 
Tabela 10: Izračuni 6. razreda 
 oseba noga do kolena:cela noga od stopal do popka:celo telo 
Tomaž 0,62 0,63
Matevž 0,62 0,61
Sandra 0,68 0,6
Daša 0,69 0,61
Aljaž 0,72 0,62
Matej 0,73 0,62
Maša 0,6 0,6
Sara 0,62 0,62
Tjaša 0,68 0,61
Tamara 0,58 0,42
Alen 0,66 0,61
Marko 0,75 0,58
Domen 0,66 0,54
Klemen 0,61 0,58
Florijan 0,68 0,59
Maruša 0,68 0,61
Daša 0,62 0,58
Lea 0,55 0,58
Neja 0,53 0,58
Glorija 0,54 0,61
Črt 0,59 0,59
Rok 0,64 0,58
Branko 0,59 0,6
Matej 0,64 0,6
 

Dolžina noge do kolena proti dolžini cele noge (0,618): 

Količnik je nihal od 0,53 do 0,75.  
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Dolžina noge do popka proti višini celega telesa (0,618) : 

Količnik je nihal od 0,54 do 0,63. 

 

Grafični prikaz je v prilogah 9 - 10. 

 
Tabela 11: Izračuni 9. razreda 
oseba noga do kolena:cela noga od stopal do popka:celo telo 
Vison 0,64 0,61
Matej 0,59 0,61
Rene 0,59 0,64
Matic Z. 0,57 0,65
Anja K. 0,62 0,67
Dejan 0,62 0,61
Matic L. 0,58 0,59
Denis Z. 0,54 0,62
Timi 0,58 0,61
Miha K. 0,61 0,62
Tina B. 0,59 0,6
Nataša 0,57 0,6
Miha O. 0,62 0,61
Martina 0,617 0,6
Anja 0,65 0,6
Stanka 0,61 0,63
Denis G. 0,74 0,6
Marjan 0,69 0,58
Boris 0,64 0,61
Mitja 0,68 0,56
Tina F. 0,62 0,64
Maja 0,63 0,61
Rahime 0,62 0,61
Sara T. 0,61 0,62
Sara G. 0,65 0,61
Ireneja 0,58 0,62
Katja  0,62 0,64
Rebeka 0,65 0,61
 

 

Dolžina noge do kolena proti dolžini cele noge (0,618): 

Količnik je nihal od 0,54 do 0,74. 

 

Dolžina noge do popka proti višini celega telesa (0,618): 

Količnik je nihal od 0,58 do 0,67.  
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Grafični prikaz je v prilogah 14 - 15. 

 
Tabela 12: Izračuni odraslih 
oseba noga do kolena:dela noga od stopal do popka:celo telo 
Irena 0,59 0,56
Vlado 0,6 0,59
David 0,58 0,6
Majda 0,57 0,6
Snežana 0,54 0,58
Duško 0,65 0,6
Joža 0,6 0,57
Vesna 0,615 0,63
Zlatka 0,59 0,59
Janja 0,62 0,56
Grega 0,63 63
Aljoša 0,619 0,6
Leon 0,63 0,59
Irena 0,63 0,56
Mišo 0,69 0,62
 

Dolžina noge do kolena proti dolžini cele noge (0,618): 

Količnik je nihal od 0,54 do 0,69. 

Dolžina noge do popka proti višini celega telesa (0,618): 

Količnik je nihal od 0,56 do 0,63.  

 

Grafični prikaz je v prilogah 19 - 20. 

3.3. Merjenje višine droga na terenu 
 
Pri urah matematike smo obravnavali tudi podobnost trikotnikov. Načrtovali smo podobne 

trikotnike, izračunavali neznane stranice v podobnih trikotnikih, …  

Omenili pa smo tudi uporabnost tega znanja v praksi. Znano je, da so višino Keopsove 

piramide določili s poznavanjem lastnosti podobnih trikotnikov. Odločili sva se, da bova to 

preizkusili v praksi. Določili nisva višine piramide, ampak višino betonskega zaključnega 

daljnovodnega droga (z-12). Kako so potekale najine meritve? 

3.3.1. Prva meritev 
 

Meritve sva opravili lepo sončno sredo, 21. 2. 2007, približno ob 13. uri v Framu. Najprej sva 

želeli zmeriti senco smreke, ampak zaradi neprimernega terena (razmočena zemlja, betonska 
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ovira) tega nisva mogli izvesti. Nato sva na polju zagledali betonski zaključni daljnovodni 

drog. Vzeli sva meter in pisalo ter pričeli z delom. Spet sva imeli majhne težave - ovirale so 

naju krtine, ki sva jih kasneje razbrcali. Vse je bilo pripravljeno. Ena izmed naju se je 

postavila na senco tako, da je vrh sence njene glave segal do konca sence droga. Senca je 

merila 3,25 metra. Nato sva s skupnimi močmi izmerili dolžino cele sence droga, ki je znašala 

17,32 metra. Ker nisva vedeli, kako se imenuje ta steber, sva odšli vprašat strokovnjaka v 

Elektro Fram. Povedal nama je, da se temu reče betonski zaključni daljnovodni drog (srednje 

napetosti). Čeprav je bil zelo lep dan, sva odšli v hišo in izračunali višino stebra oz. droga. 

Poiskali sva splošno enačbo za izračun višine. Ker sva izmerili dolžino sence, sva si lahko 

pomagali z enačbo: senca droga : senci človeka = višina droga : višini človeka  

(s.d. : s.č. = v.d. : v.č.). Z reševanjem enačbe nisva imeli posebnih problemov, saj smo to 

počeli že pri pouku. Pomnožili sva zunanja člena na eni strani enačbe in notranja člena na 

drugi strani enačbe. Ker sva iskali višino droga, sva za to uporabili neznanko x.   

 

Enačba se je lahko glasila tako:   17,32 : 3,25 = x : 1,72           

                                                             3,25  x = 29,7904  / : 3,25 

                                                                      x 9,17   

 

Na tak način sva izračunali višino droga, ki meri 9,17 metra. 

 
Slika 11: Prikaz najinega merjenja z vnesenimi podatki 
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3.3.2. Druga meritev 
 
Opravili sva jo v ponedeljek, 26.2.2007, ob 13.30 uri. 

  

Podatki: višina Martine – (še vedno ista) to je: 1,72 m, 

              dolžina njene sence: 2,60 m, 

              dolžina sence stebra: 15,90 m. 

 

Izračun višine stolpa je 10,51 m.  

 

Zdaj sva izračunali aritmetično sredino obeh višin, ki sva jih dobili z izračunom po meritvah: 

9,17 + 10,51 = 19,68  

in  19,68 : 2 = 9,84, to je torej povprečna vrednost obeh izmerjenih višin.  

Posebej natančni pri merjenju nisva bili, je pa res, da nama je prijazni gospod na Elektru Fram 

kasneje povedal, da je višina takega droga 10 m. 
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3.4. Podobnost pri formatih papirja 
 

V svoji raziskovalni nalogi sva želeli raziskati tudi podobnost. V šoli smo se učili predvsem o 

podobnosti likov nasploh, seznanili smo se tudi s podobnostno preslikavo, veliko smo se 

ukvarjali s podobnimi trikotniki. 

  

Spomnili sva se, da smo omenili pri pouku podobnost pri različnih formatih papirja. Odločili 

sva se, da bova formate raziskali. Po brskanju na internetu in po razgovoru z gospodom, ki 

riše tehnične projekte, sva ugotovili, da obstajajo za papir posebne norme in da poznamo A, B 

in C formate. C format se uporablja za ovojni papir, ostala dva formata pa za pisalni papir. V 

začetku sva mislili, da je pola papirja, ki ga največkrat uporabljava za plakate ( ''šeleshamer''), 

eden izmed formatov A. Po razrezu in po merjenju sva ugotovili, da sodi v skupino B 

formatov (B1). [6, 8] 

3.4.1. A format 
 

V šoli in doma porabimo velike količine papirja. Največkrat uporabljen je format A4, v 

novejšem času, ko so preizkusi znanja vse obširnejši, uporabljamo veliko tudi A3 format. 

Kako sploh pridemo do takih formatov? 

Pri svojem raziskovanju sva prišli do formatov z rezanjem. Vsak prejšnji format sva razrezali 

natanko na polovico. Kje pa sploh začeti?  

Ko so se odločali za sedaj splošno uveljavljen standard A, so določili, da bo ploščina lista 1 

m². Ploščina lista naslednjega manjšega formata je polovica ploščine A0 (začetnega) formata. 

Papir naj bo pravokotne oblike. Po matematičnem postopku, ki sledi, bova ugotovili, kakšne 

dimenzije ima papir formata A0, seveda bi lahko to tudi izmerili ali pogledali v ustrezno 

preglednico.  
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Slika 12: Prikaz rezanja papirja 

                                

Ko razdelimo pravokotni list formata A0 na dva ploščinsko enaka dela, dobimo novi list 

formata A1.  

 

Velja sorazmerje: 

 

                                                      a0 : b0 =   0
2
b : a0,   (3.1)                              

 

rešimo sorazmerje                         a0
2     =    20

2
b ,   (3.2) 

po pravilu 

 

 

korenimo                                       a0       =    0
2

b
/ : b0,   (3.3) 
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izrazimo razmerje med                 a0 : b0 =    1 : 2 ,   (3.4) 

a0 in b0                                      

 

 

uvedemo novo                              a0       =    1t,           (3.5) 

spremenljivko t                             b0       =    2  t,    

 

 

ploščina papirja                            p        =    1 m2,       (3.6) 

je 1 m2                                                  p        =    a0 · b0,        (3.7) 

 

 

 

 

vstavimo t                                    1 m2    =    1 t · 2 t,   (3.8) 

                                                     1 m2    =    2 t2                               1 m2 = 1 000 000 mm2 

 

 

 

izrazimo t2                                              t2         =   1000000
2

,   (3.9) 

 

 

 

izračunamo                                  t2         =   707106,7812 mm2,   (3.10) 

 

 

 

izrazimo                                      t           =   707106,7812  

                                                     

                                                    t           =    840,8964 mm 
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vstavimo vrednost za t                a0             841 mm, (3.11) 

v a0 in b0                                      b0            1189 mm  

 

 

Tako smo dobili dimenzije za list formata A0. 

Zdaj razdelimo list formata A0 na ploščinsko enaka dela – dobimo 2 lista formata A1 –  

stranice so v razmerju 1 : 2 . [11] 

Pomembno je to, da z vsakim nadaljnjim razrezom dobimo pravokotnik, podoben prejšnjemu, 

in za vsak format posebej sta stranici vedno v enakem razmerju. S tako ugotovitvijo 

upravičiva  najino raziskavo glede na naslov in izhodišča. 

3.4.2. Z format 
 

Ko sva nekoliko spoznali sedaj uporabljene formate papirja,  sva pomislili, da bi si tudi mi 

dve izmislili novi format. V prvem eksperimentalnem delu sva naleteli na zlati rez, na delitev 

daljice v zlatem rezu, pa tudi na zlati pravokotnik. Prebrskali sva precej literature – predvsem 

srednješolskih učbenikov, pregledali kar nekaj internetnih strani in se odločili, da bova skušali 

papir pravokotne oblike razdeliti v razmerju, kot se uporablja pri zlaten rezu. Ker bi se 

zgledovali po zlatem rezu, ga bova poimenovali kar Z format. Marsikaj, kar sva prebrali o tej 

temi, naju je prepričalo, da je zlati rez zelo zahtevna tema, tudi delitev zlatega pravokotnika ni 

enostavna, zato sva se odločili za najpreprostejši način delitve. Pri iskanju informacij sva ves 

čas pri zlatem rezu srečevali število 1,618 in tako sva se odločili, da bova za osnovni Z0 

format vzeli papir, ki bo predstavljal zlati pravokotnik s stranicama 1618 mm in 1000 mm. V 

nasprotju z obravnavo in delitvijo A formata sva Z0 format določili kar sami.  Veva, da je to, 

kar sva delali v nadaljevanju, zelo poenostavljeno, sploh za matematike, a najina želja je bila, 

da bi pridobili pisalni papir, za katerega bi lahko rekli, da sta stranici v razmerju zlatega reza. 

Tega lahko razrežemo na kvadrat in manjši zlati pravokotnik. In to nadaljujemo. 

  

Kako zdaj ustrezno razdeliti ta pravokotnik in kako dela, ki ju na ta način dobimo, praktično 

uporabiti? 
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Zlati pravokotnik sva razdelili v največji možni kvadrat, za katerega sva se odločili, da ga 

bova uporabili za ovojni papir (kemiki, pa mogoče še kdo, pa naj raziščejo, kako bodo 

pridobili papir, ki bo vsestransko uporaben, tako za pisanje kot tudi za ovijanje hkrati). 

Pravokotni del, ki ostane, je spet zlati pravokotnik, ki ga razdelimo na podoben način kot prej 

– uporabimo ga za pisanje. To delitev sva ponavljali, dokler nama na koncu nista ostala dva 

kvadrata majhnih dimenzij. Vsakič smo torej dobili en kvadrat - primeren za ovijanje - in 

pravokotnik, ki je le še delno ustrezal zlatemu pravokotniku – le-tega bi uporabili kot pisalni 

ali risalni papir. Uspelo nama je priti do formata Z7. V vsakem naslednjem pravokotniku se 

vedno bolj oddaljujemo od razmerja zlatega reza. 

 

 
Slika 13: Pridobivanje Z formata - sliko sva načrtali sami 
 

3.5. Podobnost pri fotokopiranju 
 

Podobnost in podobnostno preslikavo sva skušali raziskati še na primeru fotokopiranja. Pred 

kratkim smo na naši šoli dobili nov fotokopirni stroj (CANON iR 6000 / iR 5000). Ima 

mnogo več funkcij kot prejšnji, povezan bo v mrežo tako, da bo res vsestransko uporaben. Na 

začetku imajo z njim tudi učitelji kar nekaj težav. Ker še raziskujeva, med drugim podobnost, 

sva se odločili, da bova nekoliko preučili tudi možnost povečave in pomanjšave na tem 

fotokopirnem stroju.  
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Najbolj naju je zanimalo kako fotokopirati, da pridobiš najprimernejši ''švinglc''. Ta mora biti 

tak, da je še berljiv, učitelj pa vsebine ne more več prebrati, četudi te zaloti pri uporabi 

pripomočka.  

  

No, pa poglejmo.  

 

Na našem stroju so različne povečave oz. pomanjšave:  

- 25 % (minimalno),  

- 50 % (A3 A5), 

- 70 % (A3 A4), 

-  141 % (A4 A3), 

-  200 % (A5 A3) in 

-  400 % (maksimalno).  

 

Možno pa je s tipko AUTO nastaviti povečavo (pomanjšavo) po 1% vse od 25 % do 400 %. 

 

Primer: 141 % - Kaj to pomeni? 

 

To pomeni, da je podobnostni koeficient povečave 1,41. Dolžino in širino lika pomnožimo  s 

koeficientom 1,41 in dobimo podvojeno ploščino, ker 1,41  2  in 22  = 2. [11] 

Pomanjšanje na 70 % pomeni, da dolžino in širino razpolovimo, torej: ker velja: k = 0,7⇒   k2 

 0,5, (k je podobnostni koeficient, če je k > 1, imamo povečavo, če je k = 1, ni sprememb, 

in če je 0 < k < 1, imamo pomanjšavo), dobimo polovico prejšnje ploščine papirja. Koeficient 

lahko nastavljamo na odstotno točko natančno.  

 

Primer:  ''Švinglc'' z matematičnimi obrazci na formatu A4 pomanjšamo tako, da je še 

uporaben za učence, učiteljem pa ostane prikrit.  

 

Preizkušali sva različne možnosti in ugotovili:  
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- za tiste, ki zelo dobro vidijo (npr. tudi Martina, ki ima očala res s pravo dioptrijo), je 

primerna 25 % pomanjšava z A4 formata, k = 1
4

, k2 = 1
16

, dobimo šestnajstino 

celotne ploščine lista A4, to pomeni, da dobimo format A8; 

 

- za tiste, ki nekoliko slabše vidijo, je boljša z A4 30 % pomanjšava: k = 0,3, k2 = 0,09; 

zdaj ne dobimo že točno opredeljenega formata A, ampak list z dolžino približno 63 

mm in širino 89 mm; 

 

- za mentorico je bil najbolj sprejemljiv listič, ki smo ga dobili, ko sva A3 pomanjšali s 

25 % pomanjšavo, dobili sva format A7. 
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Slika: 14: 25% pomanjšava z A3, 25% z A4 in 30% pomanjšava z A4 
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4. Razprava 

4.1. Stalna razmerja telesnih delov 
 

Posebej sva se osredotočili na razmerje med višino glave in višino telesa – tu so se nama zdela 

odstopanja od Dürerja kar precejšnja. Pri tem sva se morali ves čas zavedati, da so stalna 

razmerja po Dürerju in po Leonardu mišljena za odraslega človeka. Pa poglejmo: 

 

Pri Dürerju je količnik tega razmerja 0,125. V dodatnem gradivu, ki sva ga iskali na internetu 

[4], so zapisane predpostavke (in ustvarjalec te internetne strani to tudi dokazuje), da je pri 

odraslem človeku razmerje glave 1/8 celotne višine (tako kot pri Dürerju), novorojenčkova 

glava pa naj bi bila ¼ celotne višine telesa. Prav tako isti avtor ugotavlja, da se razmerje med 

glavo in višino telesa spreminja skoraj linearno glede na starost. Če pa pogledava ugotovitve 

pri starih Grkih, ugotavljava, da je glava pri normalnem smrtniku predstavljala 1/7 telesne 

višine, 1/8 je bila rezervirana za bogove. Kako je pa torej z našimi otroki? 

 

Po pregledu grafa 1. razreda (priloga 1) sva ugotovili, da v Dürerjevem razmerju za odraslega 

človeka res ni bil niti en otrok. V 6. razredu je slika že drugačna. Temu razmerju je ustrezala 

skoraj polovica otrok, v 9. razredu pa je to razmerje spet nekoliko porušeno. Pri odraslih, ki 

sva jih zajeli v najino raziskavo, je delež tistih, ki ustrezajo Dürerjevem razmerju, 

dvotretjinski. Iz tega sklepava, da pri majhnih otrocih glava zavzema večji del telesa kot pri 

odraslih osebah, kar je razvidno tudi iz Dürerjeve risbe za otroka. Pri naših prvošolcih je 

največ takšnih, pri katerih glava predstavlja 1/7 (ali več) telesa, prideva pa tudi do količnika 

0,17, česar pri ostalih ne opaziva.  

  

Druga odstopanja niso bila tako izrazita, zato jih nisva posebej razčlenjevali.  

 

Primerjava z da Vincijevimi razmerji – gre spet za odraslega človeka (koleno naj deli nogo in 

popek vse telo v zlatem rezu – količnik je 0,618): 

 

Prvi razred nama povzroča pravzaprav največ težav, saj so odstopanja največja tudi pri teh 

razmerjih. Ugotavljava, da v razmerju, kot si ga je predstavljal da Vinci, glede delitve noge ni 

niti enega učenca. Najdemo pa količnike vse od 0,53 do 0,77. Torej spet ugotavljava, da za 



Razmerje, sorazmerje in  
podobnost nekoč in danes 

Anja Šarič 
Martina Tepej 

Osnovna šola Fram 
 

 36

otroke res veljajo drugačna razmerja kot za odrasle. Pri 6. razredu so odstopanja prav tako 

očitna (najdemo količnike vse od 0,53 do 0,75).  

Zanimivo je, da pri razmerju med dolžino do popka in višino telesa najdemo podobna grafična 

prikaza za 1. in 9. razred. Ali se majhni otroci podobno razvijajo kot pubertetniki? Medtem pa 

so odstopanja pri odraslih in 6. razredu majhna.  

 

Odstopanja pri zlatem rezu so večja kot pri Dürerju. Predvsem pa velja: otroci nimajo tistih 

delov telesa, ki jih prikazuje Leonardo na (idealnem) človeškem telesu, v razmerju zlatega 

reza. 

 

Odstopanja so tudi pri odraslih: več kot polovica izmerjenih odraslih ima količnik med 

dolžino noge do popka in višino celega telesa po 0,6. Iz tega bi lahko sklepali, da je pri 

današnjih ljudeh zgornji del telesa – nad popkom - daljši v primerjavi s celim telesom, kot je 

bil nekdaj. Po spolu nisva utegnili primerjati. 

 

Skratka, ljudje, ki živimo v današnjem času, se precej razlikujemo od ''popolnih ljudi'', ki bi 

naj ustrezali zlatemu rezu. Čeprav nihče ni popoln, mora biti nekakšen razlog za odstopanja. 

Kaj sklepava?  Danes živimo v drugačnem tempu. Zaradi prevelike obremenitve velikokrat 

nimamo časa, da bi si pripravili ustrezno prehrano. Prav tako se je spremenil tudi način 

življenja. Včasih so ljudje veliko več hodili peš, danes pa ima družina že več avtov. Razlikuje 

se tudi prosti čas. Veliko ljudi zaradi obveznosti sploh nima časa za rekreacijo, nekateri pa iz 

čiste lenobe raje ležijo doma pred televizijo in po možnosti zraven jedo še čips. Za otroke, 

tudi če njihove mere odstopajo, se ne bojiva. Oni še rastejo in se spreminjajo. Imajo še 

možnost, da bodo imeli telo, ki bo predvsem njim všeč. 

 

4.2. Merjenje višine droga 
 

Opravili sva dve meritvi, višini stebra se zelo razlikujeta. Tretje meritve nisva opravili, ker ni 

bilo več časa oz. sonca. 

  

Povprečna vrednost bi znašala okoli 9,8 m, dejanska višina, ki sva jo preverili na Elektro 

Fram, pa znaša 10 m. Najina meritev je torej skoraj točna, vendar s tem ne moreva biti 
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zadovoljni, saj se posamezni izmeri precej razlikujeta. Spoznali pa sva, da se na tak način vsaj 

približno lahko določi višino teles.  

4.3. Formati papirja  
 
Spoznali sva se z vsemi vrstami A formatov, delno še z B in s C formati. Ugotovili sva, da res 

velja podobnost med posameznimi formati, in kakšen je podobnostni koeficient.  

Torej: vsak manjši format je proti naslednjemu večjemu v razmerju 1: √2, oz. ploščina 

večjega formata je dvakratnik manjšega.  

Preizkusili sva se tudi v oblikovanju novega Z formata, kar pa sploh ni tako zelo enostavno. 

Svojo nalogo sva opravili poenostavljeno tako, da sva izhajali iz ''zlatega pravokotnika'', ki 

sva mu odrezali največji kvadrat, in tako dobili manjši ''zlati pravokotnik'', ki še ustreza 

zlatemu rezu. Za najin primer je to še dovolj uporabno. Vprašali sva se edino, kam s 

kvadratom, če bi že odrezan zlati pravokotnik uporabili za pisanje. Odločili sva se, da bomo 

kvadratni del uporabili kot ovijalni papir. Le na kakšnem drugem področju (npr. kemija) bi 

morali izdelati papir, na katerega bi lahko kvalitetno pisali in z njim tudi ovijali. Imeli sva kar 

nekaj težav, ko sva iskali papir širine 1000 mm, predhodno na take zaplete sploh nisva 

pomislili. 

4.4. Fotokopiranje 
 
Po preizkušanju na novem fotokopirnem stroju sva ugotovili, da tudi tu deluje podobnostna 

preslikava – liki, ki jih kopiramo, se samo povečajo ali pomanjšajo. Naju je zanimalo, kako si 

pripraviti najustreznejši ''švinglc''. Ugotovili sva, da je zelo primerna 25 % pomanjšava z A3 

formata, druga ugodna možnost pa je 30 % pomanjšava s formata A4. Taki lističi se dajo 

dobro skriti, besedilo na njih pa je še prepoznavno.  
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5. Zaključek  
 
 

1. Stalna razmerja delov človeškega telesa , ki sta jih uporabljala Dürer in Leonardo da 

Vinci, seveda ne veljajo popolnoma, kakor verjetno tudi niso veljala v njunem času. 

Ugotovili sva, da otroška glava zavzema večji del višine telesa kot to velja za odrasle.  

2. Zlati rez je tako zahteven pojem in o njem je napisanega toliko gradiva, da sva ga 

lahko v svoji raziskovalni nalogi spoznali le minimalno.  

3. Ko sva ugotavljali, kako bi lahko rezali papir v različnih formatih, sva ugotovili, da je 

taka razdelitev, kot obstaja za A, B in C format, res optimalna in najpreprostejša.   

4. V zbornici imajo res dober fotokopirni stroj, s katerim se da res dobro pomanjševati. 

5. Predlagava, da bi na katerem drugem področju (npr. kemiji) izumili papir, ki bi bil 

primeren za kvalitetno pisanje in tudi ovijanje hkrati. 

6. Mogoče se bova v srednji šoli še kdaj lotili raziskave zlatega reza. Tema je zelo 

vabljiva, ampak izredno zahtevna, kar sva ugotovili že kmalu po začetnem prebiranju 

gradiva.  
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6. Viri in literatura 

6.1. Viri 
1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_rez . 

2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Zlati_pravokotnik . 

3. http://ro.zrsss.si/borut/osdrfp/7pognal/7pog.htmhttp. 

4. http://www.dace.co.uk/proportion_child.htm. 

5. http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.geometry/unit7/unit7.html. 

6.  http://en.wikipedia.org/wiki/DIN. 

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci. 

8. http://sl.wikipedia.org/wiki/ISO_216. 

9. http://www2.arnes.si/~oscehrus1/zlati_rez/zlati_rez.htm. 

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer.     
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7. Priloge 

7.1. Seznam prilog 
 
PRILOGA 1: Razmerje med višino glave in višino telesa - 1. razred 
PRILOGA 2: Razmerje med dolžino dlani in dolžino roke – 1. razred   
PRILOGA 3: Razmerje med dolžino noge in višino telesa – 1. razred 
PRILOGA 4: Razmerje med dolžino noge do kolena in dolžino cele noge – 1. razred 
PRILOGA 5: Razmerje med dolžino nog do popka in višino telesa – 1. razred 
PRILOGA 6: Razmerje med dolžino noge in višino telesa – 6. razred 
PRILOGA 7: Razmerje med višino glave in višino telesa - 6. razred 
PRILOGA 8: Razmerje med dolžino dlani in dolžino roke – 6. razred 
PRILOGA 9: Razmerje med dolžino noge do kolena in dolžino cele noge – 6. razred 
PRILOGA 10: Razmerje med dolžino nog do popka in višino telesa – 6. razred 
PRILOGA 11: Razmerje med dolžino noge in višino telesa – 9. razred 
PRILOGA 12: Razmerje med višino glave in višino telesa - 9. razred 
PRILOGA 13: Razmerje med dolžino dlani in dolžino roke – 9. razred 
PRILOGA 14: Razmerje med dolžino noge do kolena in dolžino cele noge – 9. razred 
PRILOGA 15: Razmerje med dolžino nog do popka in višino telesa – 9. razred 
PRILOGA 16: Razmerje med dolžino noge in višino telesa – odrasli 
PRILOGA 17: Razmerje med višino glave in višino telesa - odrasli 
PRILOGA 18: Razmerje med dolžino dlani in dolžino rok - odrasli 
PRILOGA 19: Razmerje med dolžino noge do kolena in dolžino cele noge - odrasli 
PRILOGA 20: Razmerje med dolžino nog do popka in višino telesa 
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