
Lekcja 7. Trójkąt Sierpińskiego 

 
Uczeń:  
- rozumie poszczególne etpy kodowania w celu utworzenia programu rysującego trójkąt 
Sierpińskiego 
 
Na podstawie przykładów z wcześniejszej lekcji, łatwo się domyślić, że trójkąt Sierpińskiego będzie 
sam w sobie zawierał elementy podobne. 
Aby go skonstruować, należy w trójkącie równobocznym połączyć środki boków. Wtedy powstaną 
cztery mniejsze trójkąty równoboczne.W trzech zewnętrznych powtarza się tę operację w zależności 
od stopnia złożoności. 
Aby wykonać projekt, dzięki pythonowi i funkcji position(), odszukać współrzędne wierzchołków 
trójkąta równobocznego: 
 
import turtle 
kursor = turtle.Turtle() 
 
def main(): 
    bok = 800 
    kursor.up() 
    kursor.goto(-400,-350) 
    kursor.down() 
    p1 = kursor.position() 
    kursor.left(60) 
    kursor.forward(bok) 
    p2 = kursor.position() 
    kursor.right(120) 
    kursor.forward(bok) 
    p3 = kursor.position() 
    print(p1, p2, p3) 
    kursor.goto(-400, -350) 
    turtle.exitonclick() 
 
main() 

 
Po wykonaniu programu generowane są współrzędne wierzchołków: 
p1 = (-400.00,-350.00)  
p2 = (     0.00, 342.82)  
p3 = ( 400.00,-350.00) 

 
Można zauważyć, że współrzędne tworzą pewnego rodzaju macierz, czyli układ liczb zapisanych w 
postaci prostokątnej tablicy. Dzięki temu, mając współrzędne wierzchołków, można wyznaczyć 
współrzędne środków poszczególnych boków:  
import turtle 
kursor = turtle.Turtle() 
 
def srodek(s1, s2): 
    return ((s1[0] + s2[0]) / 2, (s1[1] + s2[1]) / 2) 
 
def main(): 
    bok = 800 
    kursor.up() 
    kursor.goto(-400,-350) 
    kursor.down() 
    p1 = kursor.position() 
    kursor.left(60) 
    kursor.forward(bok) 
    p2 = kursor.position() 
    kursor.right(120) 
    kursor.forward(bok) 
    p3 = kursor.position() 
    print(p1, p2, p3) 
    kursor.goto(-400, -350) 



 
    wierzcholki = [[-400, -350], [0, 342.82], [400, -350]] 
    print(srodek(p1, p2)) 
    print(srodek(p2, p3)) 
    print(srodek(p3, p1)) 
 
    turtle.exitonclick() 
 
main() 
 

Poniżej współrzędne środków (ciekawostką jest, że trzeci środek powinien mieć pierwszą 
współrzędną 0, a jest bardzo mały ułamek, co wynika ze sposobu zaokrąglania przeliczanych 
wartości): 
s1 = (-199.99999999999994, -3.5898384862245507) 
s2 = (200.0000000000001, -3.5898384862245507) 
s3 = (5.684341886080802e-14, -350.0) 
 

Teraz przy stopniu złożoności 1 wystarczyłoby poprowadzić odcinki między środkami boków:  
 
import turtle 
kursor = turtle.Turtle() 
 
def trojkat_srodek(s1, s2, s3): 
    kursor.goto(s1) 
    kursor.goto(s2) 
    kursor.goto(s3) 
    kursor.goto(s1) 
 
def srodek(s1, s2): 
    return ((s1[0] + s2[0]) / 2, (s1[1] + s2[1]) / 2) 
 
def main(): 
    bok = 800 
    kursor.up() 
    kursor.goto(-400,-350) 
    kursor.down() 
    p1 = kursor.position() 
    kursor.left(60) 
    kursor.forward(bok) 
    p2 = kursor.position() 
    kursor.right(120) 
    kursor.forward(bok) 
    p3 = kursor.position() 
    print(p1, p2, p3) 
    kursor.goto(-400, -350) 
 
    wierzcholki = [[-400, -350], [0, 342.82], [400, -350]] 
 
    s1 = srodek(p1, p2) 
    s2 = srodek(p2, p3) 
    s3 = srodek(p3, p1) 
    trojkat_srodek(s1, s2, s3) 
    print(s1) 
    print(s2) 
    print(s3) 
 
    turtle.exitonclick() 
 
main() 

 
W ten sposób nie udałoby się jednak w prosty sposób przedstawić kolejnych stopni złożoności. 
Najlepiej do tego celu wykorzystać rekurencję. 
Program wykona się tyle razy, ile będzie wynosić stopień złożoności: 



 
import turtle 
kursor = turtle.Turtle() 
 
def trojkat_srodek(s1, s2, s3): 
    kursor.goto(s1) 
    kursor.goto(s2) 
    kursor.goto(s3) 
    kursor.goto(s1) 
 
def trojkat(poczatek): 
    kursor.up() 
    kursor.goto(poczatek[0][0],poczatek[0][1]) 
    kursor.down() 
    kursor.goto(poczatek[1][0],poczatek[1][1]) 
    kursor.goto(poczatek[2][0],poczatek[2][1]) 
    kursor.goto(poczatek[0][0],poczatek[0][1]) 
 
def srodek(s1, s2): 
    return ((s1[0] + s2[0]) / 2, (s1[1] + s2[1]) / 2) 
 
def sierpinski(poczatek, zlozonosc): 
    trojkat(poczatek) 
    if zlozonosc > 0: 
        sierpinski([poczatek[0], 
                srodek(poczatek[0], poczatek[1]), 
                srodek(poczatek[0], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
        sierpinski([poczatek[1], 
                srodek(poczatek[0], poczatek[1]), 
                srodek(poczatek[1], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
        sierpinski([poczatek[2], 
                srodek(poczatek[1], poczatek[2]), 
                srodek(poczatek[0], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
 
def main(): 
    # bok = 800 
    # kursor.up() 
    # kursor.goto(-400,-350) 
    # kursor.down() 
    # p1 = kursor.position() 
    # kursor.left(60) 
    # kursor.forward(bok) 
    # p2 = kursor.position() 
    # kursor.right(120) 
    # kursor.forward(bok) 
    # p3 = kursor.position() 
    # print(p1, p2, p3) 
    # kursor.goto(-400, -350) 
 
    wierzcholki = [[-400, -350], [0, 342.82], [400, -350]] 
 
    # s1 = srodek(p1, p2) 
    # s2 = srodek(p2, p3) 
    # s3 = srodek(p3, p1) 
    # trojkat(s1, s2, s3) 
    # print(s1) 
    # print(s2) 
    # print(s3) 
 
    zlozonosc = input("Podaj złożoność: ") 



 
    sierpinski(wierzcholki, int(zlozonosc)) 
 
    turtle.exitonclick() 
 
main() 

Żeby było atrakcyjniej, całość można jeszcze wypełnić kolorem, którego barwę najprościej uzależnić 
od stopnia złożoności i żeby nie tworzyć już dodatkowych definicji, można nieco zmodyfikować 

istniejącą definicję trojkat(), do której występuje odwołanie z poziomu definicji sierpinski(): 
 
import turtle 
kursor = turtle.Turtle() 
 
def trojkat_srodek(s1, s2, s3): 
    kursor.goto(s1) 
    kursor.goto(s2) 
    kursor.goto(s3) 
    kursor.goto(s1) 
 
def trojkat(poczatek, kolor): 
    kolory = ['cyan', 'red', 'green', 'blue', 'white', 'brown', 'grey', "magenta", 'yellow'] 
    kursor.fillcolor(kolory[kolor]) 
    kursor.up() 
    kursor.goto(poczatek[0][0],poczatek[0][1]) 
    kursor.down() 
    kursor.begin_fill() 
    kursor.goto(poczatek[1][0],poczatek[1][1]) 
    kursor.goto(poczatek[2][0],poczatek[2][1]) 
    kursor.goto(poczatek[0][0],poczatek[0][1]) 
    kursor.end_fill() 
 
def srodek(s1, s2): 
    return ((s1[0] + s2[0]) / 2, (s1[1] + s2[1]) / 2) 
 
def sierpinski(poczatek, zlozonosc): 
    trojkat(poczatek, zlozonosc) 
    if zlozonosc > 0: 
        sierpinski([poczatek[0], 
                srodek(poczatek[0], poczatek[1]), 
                srodek(poczatek[0], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
        sierpinski([poczatek[1], 
                srodek(poczatek[0], poczatek[1]), 
                srodek(poczatek[1], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
        sierpinski([poczatek[2], 
                srodek(poczatek[1], poczatek[2]), 
                srodek(poczatek[0], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
 
def main(): 
    # bok = 800 
    # kursor.up() 
    # kursor.goto(-400,-350) 
    # kursor.down() 
    # p1 = kursor.position() 
    # kursor.left(60) 
    # kursor.forward(bok) 
    # p2 = kursor.position() 
    # kursor.right(120) 
    # kursor.forward(bok) 
    # p3 = kursor.position() 
    # print(p1, p2, p3) 



    # kursor.goto(-400, -350) 
 
    wierzcholki = [[-400, -350], [0, 342.82], [400, -350]] 
 
    # s1 = srodek(p1, p2) 
    # s2 = srodek(p2, p3) 
    # s3 = srodek(p3, p1) 
    # trojkat(s1, s2, s3) 
    # print(s1) 
    # print(s2) 
    # print(s3) 
 
    zlozonosc = input("Podaj złożoność: ") 
 
    sierpinski(wierzcholki, int(zlozonosc)) 
 
    turtle.exitonclick() 
 
main() 

 
Po usunięciu pól komentarzy, otrzymujemy możliwie najprostszą postać kodu dla  Trójkąta 
Sierpińskiego z zastosowaniem rekurencji. W tym programie można wybrać do 8 poziomów, ale 
wystarczy wpisać do listy kolorów kolejne, by osiągnąć jeszcze wyższy poziom złożoności: 

 
import turtle 
kursor = turtle.Turtle() 
 
def trojkat(poczatek, kolor): 
    kolory = ['cyan', 'red', 'green', 'blue', 'white', 'brown', 'grey', "magenta", 'yellow'] 
    kursor.fillcolor(kolory[kolor]) 
    kursor.up() 
    kursor.goto(poczatek[0][0],poczatek[0][1]) 
    kursor.down() 
    kursor.begin_fill() 
    kursor.goto(poczatek[1][0],poczatek[1][1]) 
    kursor.goto(poczatek[2][0],poczatek[2][1]) 
    kursor.goto(poczatek[0][0],poczatek[0][1]) 
    kursor.end_fill() 
 
def srodek(s1, s2): 
    return ((s1[0] + s2[0]) / 2, (s1[1] + s2[1]) / 2) 
 
def sierpinski(poczatek, zlozonosc): 
    trojkat(poczatek, zlozonosc) 
    if zlozonosc > 0: 
        sierpinski([poczatek[0], 
                srodek(poczatek[0], poczatek[1]), 
                srodek(poczatek[0], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
        sierpinski([poczatek[1], 
                srodek(poczatek[0], poczatek[1]), 
                srodek(poczatek[1], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
        sierpinski([poczatek[2], 
                srodek(poczatek[1], poczatek[2]), 
                srodek(poczatek[0], poczatek[2])], 
            zlozonosc-1) 
 
def main(): 
    wierzcholki = [[-400, -350], [0, 342.82], [400, -350]] 
    zlozonosc = input("Podaj złożoność: ") 
    sierpinski(wierzcholki, int(zlozonosc)) 
    turtle.exitonclick() 



 
main() 
 


