
Lekcja 4. Wstęp do fraktali i zapoznanie z językiem Python. 

 
Uczeń: 
- wie, co to są fraktale; 
- zna podstawy języka programowania Python; 
- potrafi wykonać program losujący liczbę w języku programowania; 
- tworzy programy komputerowe wykonujące proste obliczenia. 
 
Fraktale to figury geometryczne, mogąbyć płaskie lub przestrzenne, które charakteryzująca się  
własnością samopodobieństwa – małe fragmenty fraktala, oglądane w odpowiednim powiększeniu, 
wyglądają tak samo jak jego całość. 
Fraktale mają bardzo złożoną strukturę. Każdy fragment jest tak samo skomplikowany. 
Fraktale występują w naturze:  
- płatki śniegu, 
- naczynia krwionośne człowieka,  
- systemy wodne rzek,  
- niektóre odmiany kalafiora,  
- błyskawice, 
- unerwienie liści. 
 
Umiejętności tworzenia fraktali można wykorzystać do tworzenia nowych form w różnych 
dziedzinach nauki i sztuki, np. architekturze, medycynie, informatyce. 
 

Obiekty o cechach fraktali były znane od dawna i obserwowane przez wielu naukowców. 
Nazwę fraktal wprowadził w 1975 roku francuski matematyk Benoit Mandelbrot.  
Przez 30 lat pracy w firmie IBM prowadził komputerowe badania nad fraktalami, opisywał  
ich kształty i wzory, wskazywał występowanie w naturze.  
 
Z uwagi na fakt, iż moduł do generowania fraktali jest dostępny przy wykorzystaniu języka Python, 
dobrze zapoznać się również z podstawami tego języka. 
Jest zdecydowanie prostszą alternatywą od C++, ponieważ pewne czynności traktuje domyślnie, np. 
deklaracje i wydaje się bardziej elastyczny. Ponadto posiada biblioteki, np. pygame, dzięki którym 
bardzo szybko można opracować prostą grę. 
Po napisaniu programu nie czekamy aż wykona się kompilacja programu, tylko interpreter na 
bieżąco (w trakcie działania programu) tłumaczy kod na język maszynowy. 
Zanim w Pythonie zaprezentuję fraktale, to dla zapoznania się z językiem, dobrze jest wykonać kilka 
programów, dzięki którym ta podstawowa struktura kodu nie będzie już obca. 

 
Aby jakiś program zadziałał, należy zawsze na początku prowadzić dwa wiersze (w systemie Linux):  
#! /usr/bin/env python 
# -*- coding: UTF-8 -*- 
Pierwszy wskazuje ścieżkę do interpretera, a drugi wskazuje na sposób kodowania 
a następnie dokładnie to, co chcemy otrzymać i to bez deklaracji zmiennych:  
Przykładowy prosty program obliczający sumę liczb przypisanych dwóm zmiennym 
a = 3 

b = 6 
print(a+b) 
 
W kolejnym programie funkcja input umożliwia  już wprowadzenie przez użytkownika własnych 
propozycji liczb. Zostaną one jednak potraktowane jako znaki, dlatego przy dodawaniu należy 
zasugerować interpreterowi, że to będą liczby całkowite.W przeciwnym wypadku zamiast prostego 
sumowania, miałoby miejsce połączenie znaków, czyli konkatenacja. 
zmienna1 = input("Podaj 1 liczbę: ") 
zmienna2 = input("Podaj 2 liczbę: ") 
wynik = int(zmienna1) + int(zmienna2) 
print("Suma:", wynik) 
 
W Pythonie można stosować instrukcje warunkowe i pętle, których konstrukcja jest podobna do 
poznanej w języku C++ (aby wylosować liczbę wystarczy dołączyć bibliotekę random i w nawiasie 

określić odpowiednie  parametry):  
 
import random 
 



liczba = random.randint(1, 10) 

# print("Wylosowana liczba:", liczba) 
 
for i in range(3): 
    odp = input("Jaka liczbe masz na mysli?") 
    # print("Podałeś liczbę: ", odp) 
    if int(odp) == liczba: 
        print("Zgadłeś!") 
        break 
    else: 
        print("Spróbuj jeszcze raz...") 
        print() 
 
Program jest o tyle niedoskonały, że po trzech razach jeśli użytkownik nie zgadnie liczby, to nie 
dowie się, jaka została wylosowana. 
Można go nieco zmodyfikować, by osiągnąć sukces w ograniczonej do pięciu liczbie kroków:  
import random 
 
liczba = random.randint(1, 10) 
# print("Wylosowana liczba:", liczba) 
 
for i in range(5): 
    odp = input("Odgadnij wylosowaną liczbę:") 

    if int(odp) == liczba: 
        print("Zgadłeś!Wylosowana liczba to: ", liczba) 
        break 
    elif int (odp)>liczba: 
        print("Liczba podana przez Ciebie jest większa") 
    else: 
        print("Liczba podana przez Ciebie jest mniejsza") 
 
Do powyższego programu można też zastosować pętlę while:  
 
import random 
wylosowana = random.choice(range(20)) 
zgaduj = True 
while zgaduj: 

    liczba = int(input("Wpisz liczbę całkowitą z zakresu 1 do 20")) 
    if liczba == wylosowana: 
        print("Gratulacje! Zgadłeś! Odgadnięta liczba to: ", wylosowana) 
        zgaduj = False 
    elif liczba < wylosowana: 
        print("Nie! Szukana liczba jest większa!") 
    else: 
        print("Nie! Szukana liczba jest mniejsza!") 

 
Zadania:  
1. Wykonaj prosty kalkulator wykonujący podstawowe działania matematyczne dla dwóch 
wprowadzonych przez użytkownika liczb. 
 
2. Napisz program, w którym po podaniu wieku dowiesz się, czy jesteś uprawniony/a do otrzymania 
dowodu osobistego. 
 
3. Napisz program, który po podaniu przez użytkownika liczby, wypisze na ekranie czy to jest liczba 
parzysta czy nieparzysta. 
 
4. Napisz program, który sprawdzi, czy z podanych długości boków można zbudować trójkąt? 
 
 

W Pythonie zdecydowanie łatwiej jest jeszcze wykonywać operacje na listach:  
lista = [1,2,3,4] 
print("Lista elementów: ", lista) 
for liczba in lista: 



    print("Element listy: ", liczba) 

 
Zadanie:  
1. Oblicz sumę kwadratów liczb naturalnych od 1 do 10. 
 
 
Więcej szczegółów nt. tego języka programowania można znaleźć na stronie: 
https://pl.python.org/docs/ref/ref.html 
 
 

https://pl.python.org/docs/ref/ref.html

