
( Notatki, w opracowaniu M. Szurka do Seminarium „Modelowanie matematyczne”: wersja 25 października 2004) 
De computer is niet de steen, maar de slijpsteen der wijzen. 
Komputer nie jest kamieniem filozoficznym, ale osełką. 

             (Hugo Battus, 1983) 

Mathematica  
Najbardziej podstawowe zasady posługiwania się programem Mathematica. 

Ewaluacja wyrażenia to Shift-Enter lub klinięcie na odpowiednią ikonę. Samo Enter to 
tylko przejście do następnego wiersza edycji.  
Kolejne polecenia oddzielamy średnikiem. 
Funkcje (= procedury) , które ma Mathematica zaczynamy wielką literą. Argumenty funkcji bierzemy 
zawsze w nawias kwadratowy, np. 
 Abs[-3], Max[x,y], Log[a,x]  Plot [Sin[x], {x, -2 Pi, 2 Pi}]. 
Zakres zmienności zmiennej oznaczamy tak: {i,1,10}. 
% = ostatnio otrzymany wynik, %% - wynik przedostatni, %n = Out[n] 
Wiele poleceń jest takich samych, jak w ogólnych Windowsach: Ctrl-C = kopiuj itd.  
Wczytanie pakietu :  <<nazwa. Zapamiętanie własnego: >>nazwa.   
Mathematica ma na ogół wiele możliwości obliczenia tego samego. Czas obliczeń może się bardzo 
różnić w zależności od wyboru stosownej funkcji.  
Notatki te są pisane dla wersji 4.0 pakietu. Niektóre komendy innych wersji programu mogą być nieco inne.  
Ćwiczenie 0.1. 
Napisz 2*2, naciśnij Shift-Enter i zwróć uwagę, co się stało: 
  Jeśli jest to pierwsze obliczenie „sesji”, to program wczytuje „kernel”, jądro 
programu, zbiór najważniejszych komend. Trwa to chwilę. 
  Wyrażenie 2*2 dostało numer, In[1] , a wynik to Out[1] . Zwróć uwagę na to, że po 
In[1] mamy znak := a po Out[1] znak = .  W dalszych obliczeniach można będzie przywoływać 
wynik  Out[1] np. jako %1.  
  Z prawej strony pojawiły się trzy klamerki, jedna obejmuje dane wejściowe, druga 
wyjściowe, trzecia obie razem. Mamy zatem do czynienia z trzema komórkami (cell). Kopiując 
komórkę do schowka (Clipboard) zaznaczamy odpowiadającą jej klamerkę i stosujemy zwykłą 
procedurę kopiowania. Możemy też zaznaczać, kopiować, usuwać i przenosić fragmenty tekstu z 
komórki. Najważniejsze operacje na komórkach (okno cell) to: formatowanie (wybór kroju 
pisma itp.), aktywacja (komórka gotowa do przetwarzania musi być oczywiście aktywna), 
inicjalizacja (zaznacza komórki do przetwarzania). 
Demo 1. Rozwiąż równanie x2 – 5x + 6: 

Solve[x^2-5x+6==0, x] 
Zwróć uwagę na podwójny znak równości i na  „listową” strukturę podanego rozwiązania. 
Spróbuj zrozumieć instrukcję:  
w = Flatten[Solve [x^2 - 5x + 6 ==0, x]];  {w[[1,2]], w[[2,2]]} 
Demo 2. Zobacz, ile czasu zajmie Mathematica obliczenie 10000 cyfr rozwinięcia π:  

Timing[N[Pi, 10000]] 
  
Demo 3. Symulacja gry w orła i reszkę: 1000 rzutów; ile razy orzeł, ile reszka?  
lista:={}; Do[AppendTo[lista, Random[Integer,1]], {1000}];  
Print["Wypadło ", Count[lista,0], " orłów, a reszek ",  
Count[lista,1], "."] 

Uwaga: mogą być kłopoty z polskimi literami i z cudzysłowami. 
Demo 4.  Animacja. Wczytaj pakiet „animacja”:   

<<Graphics`Animation` 
Wykonaj:  
Animate[ Plot[ Sin[  x/k - k], {x, 0, 6 Pi}, Ticks -> False], 
{k, 1, 3, 0.1}] 
Zobaczysz ciąg rysunków. Kliknij dwukrotnie na jeden z nich. 
 



ŚŚCCIIĄĄGGAAWWKKAA  ZZ  NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZYYMMII  WWIIAADDOOMMOOŚŚCCIIAAMMII  
Stałe 

∝ = Infinity, π = Pi,  
E = e , Deg = π/180 
 

Relacje 
x == y lub Equal[x,y] 
x != y lub Unequal[x,y] 
x === y lub SameQ[x,y] 
                   (identyczne) 
x == y == z wszystkie 
równe . 
Pojedynczy znak równości 
to przypisanie, przy waru-
nku (w szczególności w 
równaniu! ) musi być == .  

Przypisanie 
x = a albo Set[x,a] nadanie wartości symbolowi x .  
 x += a albo AddTo[x,a] to nadanie  x-owi wartości x+a . 
(podobnie dla mnożenia, odejmowania i dzielenia). 
x++  albo Increment[x] to dodanie jedynki do x. 
x--  albo Decrement[x] to odjęcie jedynki od x. 
++x  albo PreIncrement[x] to dodanie jedynki do x z tym, że 
najpierw dodaje się jedynka a potem wykonuje stosowna instrukcja. 
Podobnie - - x (PreDecrement[x]).   
           Ćwiczenie: Zobacz różnicę między  
x = 1; y = x++; y = y^2; Print [y]  
x = 1; y = ++x; y = y^2; Print [y]  
Różnica między przypisaniem =  a  :=   polega na tym, że pierwsze 
wykonuje się od razu, a drugie jest ‘odłożoną ewaluacją’. Zobacz to na 
przykładzie:   a = 1 , potem b := 2. 

Operatory logiczne 
Not[p] 
And [p,q] lub p && q  
p || q lub Or[p,q] 
Implies [p,q] 
Xor [p,q] 

Podstawienie 
In [1] := v = x^3+x+1    
Out [1] = 1 + x + x^3 
In[2] := v/.x->2 
Out[2] :=11 Takie podstawienie nie zmienia wartości wyrażenia! 
 

   
Instrukcje warunkowe:  

If [warunek, pierwsze, drugie] 
 – wybiera pierwsze albo  drugie w zależności od tego, czy warunek jest spełniony, czy nie. 
If [warunek, pierwsze, drugie, niewiadomo] – jak wyżej, ale ponadto wybiera 
niewiadomo , jeśli warunek nie jest określony.  
Instrukcja For : For [start, koniec, krok, treść]. Jak zwykle, można opuścić krok, jeżeli 
jest równy 1. Zobacz i zanalizuj różnicę między  
For [k=2, k<=5, k++, Print [”Oto wartosc”, k]]  
For [k=2, k<=5, k++; Print [”Oto wartosc”, k]] 
Instrukcja Do : Do[treść, {licznik, start, stop, krok}] , 
Jak zwykle, krok można opuszczać jeśli jest równy 1, start można opuszczać, jeśli równy jest 1.  
Instrukcja While: While [warunek, treść] 
Instrukcję Which najłatwiej zrozumieć na przykładzie: 
wartoscbezwgledna [x_] := Which [x>=0, x, x<0, -x] 
LLIISSTTYY – bierzemy w nawiasy klamrowe: niech np. l ista = {1999, 2000, 2001,2002}. Wtedy:  
Length[lista] to 4, lista[[3]] to 2001, First[[lista]] to 1999, Last[[lista]] to 
2002,  Part[lista, {2,3}] to {2000, 2001}, Delete[lista, 3] to {1999,2000,2002}, 
natomiast Drop[lista,2] będzie listą powstała przez usunięcie pierwszych dwóch elementów, czyli 
{2001,2002}. Reverse i Sort są zrozumiałe. Dołączanie elementów do listy na końcu to Append i 
AppendTo , a na początku to Prepend i PrependTo, z tym, że AppendTo i PrependTo dołączają 
element i zmieniają listę, a przy Append i Prepend oryginalna lista pozostaje nie zmieniona. 
ReplacePart[lista, 2007,2] zmieni drugi element listy na 2007.  
Wiele operacji matematycznych jest listable, to znaczy można je stosować do list: u nas lista + 2 będzie 
to {2001,2002,2003,2004}, a lista^5 to {31920079960009999, 32000000000000000, ..., ... }  
Listy są w programie Mathematica wszędzie. Na przykład równanie x2 –x –1 = 0  rozwiązujemy przez 
Solve[x^2-x-1==0,x]. Program podaje odpowiedź w postaci listy  

{{x-> 
2

51−−
}, {x -> 

2
51+−

}} , a gdy chcemy wydostać wartość 
2

51−−
  , to musimy ją 

wydostać np. za  pomocą %[[1]][[1]][[2]] – czyli instrukcji wybierz drugi element listy będącej 
pierwszym elementem listy pierwszego elementu przed chwilą otrzymanej listy. Prościej byłoby od razu 
wywołać  

Solve[x^2-x-1==0,x][[1,1,2]] 
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Dwa razy dwa 

 
Wolność to możli-
wość głoszenia, że 
dwa razy dwa 
równa się cztery. 
Wszystko inne z 
tego wynika.   
      George Orwell, 1984 .  
 

(...) Maszyna wciąż pracowała, jakby przychodziło jej rozstrzygać najtrudniejszy 
problem w całym Kosmosie; ziemia dygotała, piasek usuwał się spod stóp od 
wibracji, bezpieczniki strzelały jak korki z flaszek, a przekaźniki aż nadrywały 
się z wysiłku. Nareszcie, kiedy Trurla porządnie już zniesmaczył taki rwetes, 
maszyna zahamowała gwałtownie i rzekła gromowym głosem: SIEDEM! 
– No, no, moja droga! – rzekł od niechcenia Trurl. – Nic podobnego, jest 

cztery, bądź tak dobra, popraw się! Ile jest dwa a dwa? 
– SIEDEM! – odparła maszyna niezwłocznie.  

Stanisław Lem, Maszyna Trurla. 
 
Zadanie 1.1. Poniżej widzisz kilka metod obliczenia, ile jest równe dwa razy dwa. 
Oblicz na każdy z tych sposobów wartość sumy 2+2.  
 
Metoda (co piszemy).  
Pamiętaj o Shift-Enter! 

Uwagi 

2 2 lub 2*2  Strasznie toporna metoda, niegodna 
prawdziwego matematyka!   
Ogólnie,  x y  to iloczyn x⋅y , zapis xy bez 
spacji oznacza zmienną o nazwie xy. 

Times[2,2] 
 

 

x=2; TimesBy[x, 2] 
 

Używamy raczej w programach. 

x=2; x*=2 
 

Wygodne przy programowaniu. 

F[x-] := 2 x ; F[2] 
 
F := Function[x, x*2]; F[2] 

lub n.p. 
Definiujemy funkcję, która mnoży 
argument przez 2. Wywołując F[2], 
obliczamy szukamy iloczyn. Podkreślenie 
oznacza „zmienną wolną”. 

Product [2, {i,1,2}] 
 

Oblicza iloczyn dwóch dwójek. 

Apply [Times, {2,2}] 
 

 

lista = {2} ; 
 Times[lista, 2] 

Tworzymy listę obiektów, które potem 
mnożymy przez 2. Times jest operacją, 
która stosuje się do list, to znaczy do 
każdego obiektu listy.  

n=2; 
Do[n=Times[n,2],{k,2,2}];Print[n] 

Najprostsza pętla: k jest licznikiem w pętli, 
w której początkowa wartość mnożona jest 
przez dwa. Po wyjściu z pętli drukujemy 
wynik. 

f [m_,n_] :=  
 If[And [m==2,n==2], m*n, 
   Print["Ojej, za trudne!”]] 
 

Przykładowe użycie instrukcji warunko-
wej. Podana procedura wykonuje tylko 
jedną operację: mnoży dwa przez dwa.  

Fold [Times, 2, 
 Range[1,2] ] 

Range[1,n] to lista liczb od 1 do n. 
Mnożymy dwukrotnie wszystko przez 
siebie.  

  
 
Zadanie 1.2. Znajdź inne sposoby obliczenia iloczynu dwa razy dwa.  



Mathematica jako kalkulator 
 
2.1. N,  SetAccuracy, SetPrecision. Obliczyć liczbę π z dokładnością do 100 cyfr 
dziesiętnych. Obliczyć  iloczyn 1,3541764357612  i   4,45175425 

2.2. Sqrt. Obliczyć 211 ++  z dokładnością do 50 cyfr znaczących. 

2.3. Binomial[m,n] . Obliczyć wartość współczynnika Newtona .  ⎟⎟
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2.4. Expand. Obliczyć rozwinięcie . 10)( yx +

2.5. Sum.  Znaleźć wzór na ∑ .  
=

n

k
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10

2.6. Ile trzeba wziąć wyrazów szeregu odwrotności kwadratów liczb naturalnych, by obliczyć  

6

2π  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku? Ile czasu trwają obliczenia? (Timing) 

2.7. Obliczyć granicę ciągu 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
+ n

n
n  Limit[ciąg, wskaźnik ->  Infinity] 

2.8. Obliczyć piątą pochodną funkcji określonej wzorem f(x) = 
5
3

2 +
+

x
x  i wartość tej pochodnej 

dla x = 17/13 . 
Definiujemy piątą pochodną funkcji f :   
      g = D[(x+3)/(x^2+5), {x,5}]  
Wykonujemy podstawienie:  g/.x -> 17/13 i odczytujemy wynik. 

2.9. Obliczyć całkę nieoznaczoną ∫ 5
3

2 +
+

x
x dx .  

   Integrate[(x+3)/(x^2+5),x] 
2.10. Wypisując stosowną całkę, obliczyć pole koła  i pole elipsy o półosiach długości a, b. 
2.11. Rozwiązać równanie kwadratowe x2 – 5x + 6 = 0 . Rozwiązać układ równań liniowych  
         2x + 3y = 4 , 5x + 6y = 7 . 

Solve [{2x+3y==4,5x+6y==7}, {x,y}]            
Zwróć uwagę na podwójny znak równości i na to, że układ równań bierzemy w nawiasy klamrowe. 
Ogólniej,  w nawiasy klamrowe bierzemy listy elementów. 

2.12. NSolve[...]. Znaleźć przybliżone pierwiastki równania x5-5x+2=0 z dokładnością do 
10 cyfr znaczących.  
2.13. Rozwinąć funkcję f(x) = sin x na szereg Maclaurina, do 11 miejsca: 

Series [Sin[x], {x,0,11}] 
2.14. FactorInteger . Rozłożyć na czynniki liczbę 1234567890987654321.  
2.15. Factor. Rozłożyć na czynniki w pierścieniu Z[x] wielomian  
                                                      12          2       4           6      8      10      

1 + x  + x  + 2 x  + x  + x   + x 
 

2.16 (matura 1880).   0,46666... sumy otrzymanej ze sprzedaży weksla 36000 rs. z 
potrąceniem 8 % za 9 miesięcy przed terminem, użyto na kupno lasu prostokątnego o 
długości 768 sążni, szerokości 175 sążni. Za resztę otrzymanych pieniędzy kupiono dom; 
dochód z domu za trzy miesiące stanowi tyle rubli, ile zapłacono za dziesięcinę lasu. 
Obliczyć, jaki procent przynosi kapitał użyty na kupno domu.  
 

• Wsk. Dziesięcina = 2400 sążni kwadratowych.  
 
2.17. Zadanie Juliana Tuwima. Szerokość siedmiokopiejkowej marki równa się  
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jej długości, która wynosi 
10
9  cala. Za jaką sumę trzeba kupić marek pocztowych, aby wylepić 

nimi ścianę pokoju, której długość równa się 5 arszynom, szerokość 
4
34  , a wysokość 

7
65  

arszyna?  
 Według Tuwima  (Cicer cum Caule czyli Groch z Kapustą, II wyd. Czytelnik, Warszawa 
1959), jest to autentyczne zadanie ze Sbornika arifmieticzeskich zadacz (1906) , którego autorem 
był Wereszczagin. Uświadamiając, że  3 arszyny to 48 cali, zachęcam do rozwiązania zadania1.  

 
2.18. Gdy 86 Łokci Polskich wyrównywają 97 Łokciom Litewskim, 54 Litewskich idzie na 59 
Rossyjskich, 32 Rossyjskich na 33 Amsterdamskie, Amsterdamskich 31 na 24 Lipskie, Lipskich 
15 na 13 Berlińskich, Berlińskich 7 na 6 Wiedeńskie, Łokci Polskich 454 ile uczyni 
Wiedeńskich? 
(P. Lhulier, Arytmetyka sposobem łatwym do pojęcia ułożona...”, Paryż 1785, przekł. polski 
nieznanego autora 1841). 

  
2.19.  Podatki w Rurytanii. Stolicą Rurytanii jest prastary Rurogród, a  walutą  –  rura (oznaczenie R, 
dzieli się na 100 centorów). Podatki w Rurytanii płaci się według następującej skali: 
 
 Dochód roczny  Podatek  
1 Mniej niż 5 tysięcy R Nie płacimy  
2 Od 5 tysięcy do 30 tysięcy R Płacimy 20% różnicy między dochodem a kwotą 

5 tysięcy 
3 Od 30 tysięcy do 60 tysięcy R Płacimy 5 tysięcy plus 30% różnicy między 

dochodem a kwotą 30 tysięcy 
4 Powyżej 60 tysięcy R Płacimy 14 tysięcy plus 40% różnicy między 

dochodem a kwotą 60 tysięcy 
 
2.19.1. Napisz funkcję  podatek , wyliczającą należny w Rurytanii podatek od dochodu d . Użyj 
Which. 
 
2.19.2. Narysuj wykres funkcji obrazującej wielkość podatku w zależności od dochodu. Obierz skale na 
osiach tak, by wykres był czytelny.  
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1 Zamieszczam tu sformułowanie z cytowanej książki Cicer cum Caule, zawierającej zbiór ciekawostek, 
jakie kolekcjonował Julian Tuwim. Zapewne i dla niego, jak i dla redaktora i korektora książki było to za 
trudne zadanie, bo tak sformułowana treść nie ma sensu: ściana nie ma trzech wymiarów. Chodzi 
oczywiście o wymiary pokoju.  



Odp.  
 
2.19.3. Napisz funkcję, która podaje wielkość dochodu, gdy znany jest podatek.   
2.19.4. Napisz funkcję, wyliczającą wspólny podatek małżonków, gdy mąż ma dochód m, a żona z. 
Stwórz ulotkę reklamową, zachęcającą małżonków do wspólnego rozliczania się.   
2.19.5. W Rurytanii można sobie odliczać niektóre wydatki od dochodu, a niektóre od podatku. Napisz 
funkcję podatek[maz, zona, prog1, stopa 1, prog2, stopa2, prog3, stopa3, 
wydatki1, procent1, prog4, wydatki2, procent2, prog5], która wylicza wspólny 
podatek małżonków. Zmienne mają następujące znaczenie: maz, zona to dochody małżonków, 
prog1, prog2, prog3 to progi podatkowe, stopa1, stopa2, stopa3 to stopy procentowe 
dla tych progów, procent1 mówi, ile procent wartości wydatków wydatki1 można odliczyć od 
dochodu (ale odliczenia nie mogą być większe niż prog4); procent2 mówi, ile procent wartości 
wydatków wydatki2 można odliczyć od podatku (ale odliczenia nie mogą być większe niż prog5). 
 
2.19.6. Bądź Belką Rurytanii. Załóż, że w Rurytanii jest N mieszkańców płacących podatek, w tym N1 
mężczyzn (w tym Z żonatych)  i N2  kobiet (w tym Z zamężnych). Struktura zarobków jest następująca: 
m1  mężczyzn zarabia mniej niż prog1 , m2  mężczyzn między prog1 a prog2, m3 mężczyzn powyżej 
prog3. Dla kobiet odpowiednio k1  , k2 , k3 .   

a) pracuj z danymi  N = 10000000, po równo kobiet i mężczyzn, Z = 4000000, 
b) nowy rząd Rurytanii zniósł możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Wylicz 

dochody budżetu państwa; 
c) wiadomo, że rządząca Rurytanią partia skompromitowała się. Po wyborach przywrócona 

zostanie możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków. Ile straci na tym budżet? 
Jakie informacje potrzebne są jeszcze, by móc to wyliczyć? Przyjmij je rozsądnie. Na 
szczęście to tylko symulacja komputerowa a Rurytania leży daleko od Polski. 

 

 6



 
  

 
 

Wykresy krzywych  
 

3.1. Wykreślić parabolę  y = x2  . 
3.2. Wykreślić na jednym rysunku sinusoidę i tangensoidę. 
Poniżej podane  są najważniejsze opcje komendy Plot : oznaczenie osi (Mathematica nie rysuje strzałek na osiach), 
nazwa wykresu, liczba punktów, w których są wyznaczane wartości funkcji, oraz zakres rysunku (PlotRange ) to 
ostatnie ważne jest przy rysowaniu krzywych uciekających do nieskończoności. Zobacz najpierw, co będzie, jeśli 
narysujesz tangensoidę bez tego ograniczenia: Plot [ {Sin[x], Tan[x]}, {x,0,2Pi}]  
 

Trzeba zatem trochę popracować:   
 

Plot [ {Sin[x], Tan[x]}, {x,0,2 Pi},  
       AxesLabel -> {"->x", "y"},  
       PlotLabel -> "Oto sinusoida i tangensoida", 
       PlotPoints -> 100, PlotRange -> {{0,2*Pi}, {-2,2}}] 

 
3.3. Zmienić skalę:  
Show [%, AspectRatio -> 1] 
 
3.4. Narysować pęk krzywych trzeciego stopnia y = x3 + ax2 - ax + 1.  
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3.5. Pokaż na rysunku, że ciąg funkcyjny 21
)(

nx
nxxfn +

=  jest jednostajnie zbieżny.  

Rozwiązanie. Zrób wykres tego ciągu i przypomnij sobie, o co chodzi w pojęciu 
jednostajnej zbieżności.  
Najpierw tworzymy tablicę złożoną z pierwszych 10 wyrazów ciągu a następnie 
wykreślmy. Zwróć uwagę, że musimy „zwolnić” tablicę.  
ciag[x_] = Table [ n* x/(1+n x^2), {n,10}] 
           Plot[Release[ciag[x]], {x,0,5}] 

3.6. Pokaż na rysunku, że ciąg  21
)(

x
nxgn +

=  nie jest jednostajnie zbieżny.  

 
Listy 

Listy bierzemy w nawiasy klamrowe, np. : lista = {1,4,7,8,9}.  
Można używać też Table i Array  
4.1. Zobacz, co dają instrukcje:  Table[ x^2, {x,5}], Table [x^2, {x,3,7}], 
Table[x^2, {x,17,170,5}] 
4.2.Co daje f[k_]:=k^2; Array [f, 10]  ?  

Używając Array zapisz macierz   . Oblicz jej wyznacznik (Det).  
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

543
432
321

A

4.3. Range[n] to lista {1,2,3,...n}. Co dają Range [10, 20],  Range [17,85,5] ? Oblicz iloczyn 
wszystkich liczb podzielnych przez 17 zawartych w przedziale 170, 255.  
4.4. IntegerDigits to lista cyfr danej liczby. Napisz funkcję f(k,n), która oblicza sumę n-tych potęg cyfr 
liczby k . Znajdź wszystkie liczby równe sumie sześcianów swoich cyfr (wykaż, że takie liczby nie mogą być „za 
duże” i ułóż program przeszukujący). Napisz funkcję, która zamienia ciąg cyfr na liczbę.  

Length[lista] – podaje długość (liczbę elementów) listy. 
Count[lista, element] – liczy, ile razy dany element występuje w liście. 
Position[lista,element] – podaje numery pozycji, na których występuje dany element. 
MemberQ[lista, element] – sprawdza, czy element jest na liście. 
FreeQ[lista, element] – sprawdza, czy podany element nie występuje na liście. 
TableForm[lista] – wypisuje listę w formie tablicy. 
ColumnForm[lista] – wypisuje listę w formie macierzowej.  
Sort [lista] – sortuje elementy listy. 
Union[lista] – przetwarza listę na zbiór, to znaczy opuszcza powtórzenia a także sortuje. 
Reverse[lista] odwraca listę.  
RotateLeft[lista], RotateLeft[lista, i],  
RotateRight[lista], RotateRight[lista, i] , 
Flatten [lista] – opuszcza nawiasy, Flatten[lista, i] – opuszcza nawiasy na i-tym poziomie.  
Map[instrukcja, lista], MapAt[instrukcja, lista],  
Apply[instrukcja, lista]  
Prepend[lista, element], PrependTo[lista, element] 
Append[lista, element], AppendTo[lista, element] 
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Insert[lista, element, i] , Insert[lista, element, -i], Insert[lista, 
element, {{i}, {j}, ...}] 
Delete [lista, {i,j,k}], Drop[lista, i] 
Rest[lista,i], Take[lista, i], Take[lista, {i,j,k,...}], 
Part[lista,i], lista[[i]], First[lista], Last[lista].  

 
4.5. lista[[n]] to n-ty element listy, inaczej Part[lista,n] .  Dla list zagnieżdżonych 
(wielopiętrowych) możemy pisać np.  lista [[2,3,4]] zamiast lista [[2]][[3]][[4]]. 
Na przykład w macierzy A  powyżej  A[[3,3]] = 5.  
4.6. Napisz listę wszystkich różnych czynników pierwszych liczby 802172880.  
Rozwiązanie, np.  
lista := {};  
Do[AppendTo[lista, FactorInteger[802172880] [[i,1]]],{i,5}] 
Napisz to prościej, używając Table lub Array.  
4.7. Napisz funkcję, która podaje listę różnych czynników danej liczby naturalnej n . Wsk. Patrz zadanie 
poprzednie.  
4.8. Wróć do zadania 2.18. Napisz funkcję przeliczającą jedne łokcie na drugie. Wskazówka: 
ponumeruj łokcie, np. Polski = 1, Litewski = 2,  Rossyjski = 3, Amsterdamski = 4,  Lipski = 5, 
Berliński = 7, Wiedeński = 8. Funkcja lokiec (m, n, k)  ma obliczać, ile to  jest k łokci nr m w 
łokciach nr n.  Na przykład lokiec(2, 4, k) to . Utwórz listę przeliczniki = {86, 97, 54, 
59, 32, 33, 31, 24, 15, 13, 7, 6}.  
4.9. W poprzednim zadaniu zamieniamy różne „łokcie” na waluty: złoty, lit, rubel, gulden, 
marka berlińska, marka lipska, szyling. ( nie szkodzi, że niektóre już nie istnieją). Zakładamy, że  
podane przeliczniki opisują kurs średni. Wprowadzamy kurs sprzedaży i kurs kupna: o 10 
procent większy i odpowiednio o 10 procent mniejszy od średniego. Napisać funkcje 
przeliczające każdą z walut na inną (po kursie kupna i po kursie sprzedaży). Obliczyć, ile groszy 
dostanie się za 1 złotówkę, gdy kupi się za nią lity, za te kupi się ruble itd. 

 
 
4.11. Utwórz listę liczb pierwszych mniejszych niż 1000, w zapisie których nie występuje 0 ani 1 . 
4.12. Utwórz listę { {1000, 1}, {1001,2}, {1002, 3} , .... ,{2000, 1}}. Drugi element w każdej parze listy 
podaje, ile cyfr występuje w zapisie pierwszego.  
4.13. Dowód Euklidesa na to, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, przebiega w skrócie jak 
następuje: zakładamy, że ciąg ten jest skończony i bierzemy największy dzielnik pierwszy iloczynu 
wszystkich liczb powiększonego o jedynkę. Jest on nową liczbą pierwszą.  
Rozpatrzmy ciąg 2, 3, 7, 43, 139, ...., w nim każdy wyraz oprócz pierwszego jest największym 
dzielnikiem pierwszym iloczynu poprzednich liczb. Napisz procedurę generującą dalsze wyrazy tego 
ciągu. Oczywiście nie zajedziesz daleko, bo liczby będą rosły bardzo szybko.  
4.14. Napisz program na sito Eratostenesa.  
4.15. Stwórz listę pierwszych (tj. początkowych) cyfr potęg liczb 2n  dla  n  = 1, ..., 10000. Zrób diagram 
słupkowy częstości. Wykorzystaj funkcję Histogram w pakiecie Graphics`Graphics` 
 4.16. Koza.  
 U brzegu kolistego pastwiska uwiązana jest koza. Jaka powinna być długość sznurka, żeby w 
zasięgu zwierzęcia była dokładnie połowa pastwiska?  
 

Odcinka o szukanej długości nie da się skonstruować za pomocą cyrkla i linijki i długość 
ta nie wyraża się prosto przez funkcje elementarne. Pomocny będzie właśnie kalkulator. 
Przyjmijmy, że pastwisko jest kołem o promieniu 1 o środku w punkcie  C , a palik, do którego 
uwiązana jest koza, wbity jest w A.  W oznaczeniach na rysunku poniżej mamy:  

παβ =+
2
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Z trójkąta równoramiennego  ACD  mamy  
4

sin
22

cos αβ
==

x  . Stąd:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −==

4
sin21

4
cos

4
sin4

2
cos

2
sin2sin 2 αααβαα  

Po przypomnieniu sobie, jak się oblicza pole wycinka kołowego obliczamy, że pole  „górnego” 
odcinka kołowego S1  i pole „dolnego”  S2  wyrażają się wzorami: 

)sin(
2

,)sin(
2
1 2

21 ββαα −=−=
xSS  

Uwzględniając zależności   παβ =+
2

oraz 
4

sin
22

cos αβ
==

x obliczamy, że pole, które znajduje 

się w zasięgu kozy jest równe:   

S1  +  S2  =  =−=+− )sin(
2

)sin(
2
1 2

2 ββαα xS π – β + 
2
1  sin (2β) + 2⋅cos2 

2
β (β– sin β) =  = 

π + β cos β – sin β ,  
gdzie  kąt  β  jest oczywiście wyrażony w mierze  łukowej. Pole to ma być równe połowie pola 
całego koła. Mamy zatem do rozwiązania równanie:  

sin β – β cos β –  
2
π  = 0 . 

 
Przyjmując jako zerowe przybliżenie rozwiązania wielkość  1,9  otrzymujemy (FindRoot)  
rozwiązanie  
b = 1,90569575728999995867241....   Taka jest miara kąta  β  (w radianach). Wyliczamy stąd 
długość koziego postronka:  

x = 2 cos 
2
β  =  1,158728... 

Możemy też wykreślić funkcję   y = sin x – x cos x –  
2
π   
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Wykres funkcji y = sin x – x cos x –  
2
π  

 

 
* * * 

 4.17. Zrobić wykres funkcji g(x) = w zasięgu kozy jest x pastwiska, gdzie  0 ≤ x ≤ 1.  
 
 
 
 

Geometria elementarna  
 

Równanie prostej przez dwa punkty  p , q  
prosta [p_,q_] :=  
       Det [{{1,1,1}, {p[[1]], q[[1]], x},  
            {p[[2]], q[[2]], y}}] 
 
Równanie okręgu o danym środku i promieniu:  
okrag [srodek_, promien_] :=  
        (x-srodek[[1]])^2+(y-srodek[[2]])^2-promien^2 
                  
Punkt wspólny dwóch prostych o podanych równaniach: 
pp[l_,m_] :=   
    {  
      Flatten [ Solve [ {l==0,m==0}, {x,y}]][[1,2]],  
      Flatten [ Solve [ {l==0,m==0}, {x,y}]][[2,2]] 
    }  
 
Punkty wspólne prostej i okręgu                 
po [l_,o_] := {{ 
               Flatten[Solve[{l==0,o==0},{x,y}]][[1,2]], 
               Flatten[Solve[{l==0,o==0},{x,y}]][[2,2]] 
              }  
               ,  
              { 
               Flatten [Solve[{l==0,o==0},{x,y}]][[3,2]], 
               Flatten [Solve[{l==0,o==0},{x,y}]][[4,2]] 
               } 
               } 
 
Punkty wspólne dwóch okręgów: 
oo [o1_,o2_] :=  

 11

      { 
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       { 
        Solve [{o1==0,o2==0},{x,y}][[1,2,2]], 
        Solve [{o1==0,o2==0},{x,y}][[1,1,2]] 
       }, 
       { 
         Solve [{o1==0,o2==0},{x,y}][[2,2,2]], 
         Solve [{o1==0,o2==0},{x,y}][[2,1,2]] 
       } 
      }          
 
5.1. Napisać funkcję, która bada, czy dane równanie kwadratowe od dwóch zmiennych x , y  opisuje okrąg i 
która znajduje promień i środek tego okręgu.   
5.2. Napisać funkcję sty (punkt, okrag) , która zwraca równania prostych stycznych do danego 
okręgu wyprowadzonych z danego punktu.  
5.3. Napisać funkcję prostop (punkt, prosta), która zwraca równanie prostej prostopadłej do 
danej prostej, porzechodzącej przez dany punkt.  
5.4. Napisać funkcję rownol (punkt, prosta), która zwraca równanie prostej równoległej do 
danej prostej, porzechodzącej przez dany punkt.  
5.5. Napisać funkcję srodk(a,b,c), która zwraca równanie środkowej boku bc trójkąta.  
5.6. Napisać funkcję sym(a,b,c), która zwraca równanie symetralnej boku bc trójkąta.  
5.7. Napisać funkcję wys(a,b,c), która zwraca równanie wysokości boku bc trójkąta.  
5.8. Napisać funkcję dwus(a,b,c), która zwraca równanie dwusiecznej boku bc trójkąta.  

dwus [p_,q_,r_] :=  
prosta[p,p+(q-p)/Sqrt[(q-p).(q-p)]+(r-p)/Sqrt[(r-p).(r-p)]] 

5.9. Napisać funkcję wspoll (p,q,r), która bada, czy trzy punkty leżą na jednej prostej.  
 
5.10.  Udowodnić, że środki boków dowolnego czworokąta tworzą równoległobok.  Wykorzystać 
komendę srodek[p_,q_]:=(p+q)/2 . 
5. 11. Udowodnić, że środkowe trójkąta, symetralne, dwusieczne i wysokości przecinają się w 
jednym punkcie. 
5.12. Napisać przedstawienie parametryczne prostej przechodzącej przez punkty p, q. 
prostapar[p_,q_):= p+t*(q-p) 
5.13. Napisać  trygonometryczne przedstawienie parametryczne okręgu:   
okragtryg [srodek_, promien_] := 
         srodek+promien*{Cos[t], Sin[t]}  
5.14. Napisać  wymierne  przedstawienie parametryczne okręgu:   
wymierne: 

okragwym [srodek_,promien_] :=  
srodek + promien*[2*t/(1+t^2), (1-t^2)/(1+t^2)] 

5.15. Napisać  komendę odleglosc [punkt_, prosta_]obliczającą odległość punktu  
od prostej. Wykorzystać znany wzór:   jeżeli prosta dana jest równaniem ax+ by + c   =  0, a 
punkt ma współrzędne  (x0, y0)  , to  
5.16. Dla podanych trzech punktów, np.   A=(1,2), B=(4,5), C=(-3,-3) narysować   

a) trójkąt  ABC , b) trójkąt z wysokościami, c) trójkąt z  dwusiecznymi, d) trójkąt z 
symetralnymi. 
5.17. Dla podanych trzech punktów, np.   A=(1,2), B=(4,5), C=(-3,-3) narysować 
 a) trójkąt z okręgiem wpisanym, b) trójkąt z okręgiem opisanym, c) trójkąt z okręgami 
dopisanymi.  
5.18. Wykazać, że z trzech środkowych trójkąta da się zbudować trójkąt. Wsk. Potraktować 
środkowe jako wektory. Z trzech wektorów da się zbudować trójkąt, gdy ich suma jest 0.  
5.19. a) Udowodnić, że w dowolnym trójkącie ABC następujące punkty leżą na jednej prostej: 
środek okręgu opisanego, środek ciężkości i ortocentrum. Jest to prosta Eulera.  
b) Wykazać, że prosta Eulera jest równoległa do boku AB trójkąta wtedy i tylko wtedy gdy –  
standardowych oznaczeniach wierzchołków i kątów trójkąta –  tg � tg � = 3 . Wskazówka: 
można założyć (dlaczego?) , że  A =  (–a, 0), B = (b,0),  C = (1,1) . 
c) napisać komendę euler[a_,b_,c_] wyznaczającą równanie prostej Eulera trójkąta ABC.  
5.20. Udowodnić twierdzenie Pascala: w sześciokącie wpisanym w okrąg punkty przecięcia 
trzech par prostych zawierających przeciwległe boki leżą na jednej prostej. Napisać komendę 



 13

pascal[a_,b_,c_,d_,e_,f_] wyznaczającą tę prostą. Wsk. Założyć, że okrąg ten jest 
okręgiem jednostkowym. Posłużyć się wymiernym przedstawieniem parametrycznym okręgu.  
5.21. Napisać komendą kolo[a_,b_,c_,d_] sprawdzającą, czy cztery dane punkty leżą na 
jednym okręgu. Wskazówka. Jest kilka sposobów zrealizowania tego. :  
 a) wykorzystać twierdzenie Ptolemeusza: czworokąt da się wpisać w koło wtedy i tylko 
wtedy, gdy  suma iloczynów długości przeciwległych boków jest równa iloczynowi długości 
przekątnych; 

b) potraktować punkty jako liczby zespolone. Mamy wtedy: a, b, c, d leżą na okręgu lub na 
prostej wtedy i tylko wtedy, gdy ich dwustosunek jest liczbą rzeczywistą. 
5.22. Udowodnić twierdzenie Simsona: Rzuty prostokątne punktu M okręgu opisanego na 
trójkącie ABC na jego boki lub ich przedłużenia są współliniowe.  
5.23. W każdym trójkącie następujące dziewięć punktów leży na okręgu: środki boków, środki 
odcinków łączących ortocentrum z wierzchołkami i spodki wysokości. Środek tego okręgu 
(zwanego okręgiem Feuerbacha) leży na prostej Eulera. Ten okrąg jest styczny do okręgu 
wpisanego i do okręgów dopisanych. Udowodnić te fakty i narysować konfigurację: trójkąt, 
okrąg wpisany, okrąg Feuerbacha, trzy okręgi dopisane.  

5.24. Każdy ze spodków wysokości trójkąta rzutujemy prostopadle na przeciwległe boki lub ich 
przedłużenia. Wykazać, że otrzymane sześć punktów leży na okręgu. (jest to tzw. okrąg Taylora). Znaleźć 
jego środek i promień. Napisać polecenie: taylor(a,b,c)  wyznaczającą równanie okręgu Taylora 
danego trójkąta ABC. 
5.25. Udowodnić, że proste łączące punkty styczności okręgu wpisanego w trójkąt z wierzchołkami 
przecinają się w jednym punkcie. Jest to tzw. punkt Gergonne'a. Napisać polecenie 
gergonne(a,b,c), wyznaczające współrzędne tego punktu dla podanego trójkąta ABC.  
 
 

Pętle i iteracje  
Podstawowe sposoby wykonywania pętli i iteracji to:  
Do[treść, {licznik, start, stop, krok}]   
z wariantami, pozwalającymi opuszczać krok , jeżeli jest równy 1 oraz start, też jeżeli jest równy 1. 
Zatem każda z następujących komend spowoduje wyświetlenie na ekranie kwadratów liczb nieparzystych 
mniejszych od 10:  
Do[Print[k^2], {k,1,9,2}] 
Do[Print[(2k+1)^2], {k,0,4}] 
Do[Print[(2k-1)^2], {k,5}] 

6.1. Znaleźć inne sposoby wypisania na ekranie potęg kolejnych liczb naturalnych nieparzystych 
mniejszych od 10.  

Natomiast  {n}  w komendzie Do spowoduje,  że ta sama treść wykona się n razy:  
Do[Print["To zdanie jest napisane cztery razy"], {4}] 
Treść wyrażenia w komendzie Do może być oczywiście dowolna.  

6.2. Zrozumieć, dlaczego podana komenda oblicza setną liczbę Fibonacciego (gdzie ciąg Fibonacciego 0, 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ... numerujemy od zera): 
t = 1 ; Do[ t = 1/(1+ t), {k,2,100}]; Numerator[t]  
 
W następującym przykładzie zamieniamy komendę z ćwiczenia 6.2 w funkcję (=procedurę). Wewnątrz 
modułu Module definiujemy najpierw, które zmienne są lokalne – u nas jest nią tylko t  i podajemy 
potem treść procedury. Zgodnie z ogólnymi regułami programu Mathematica treść Module  bierzemy w 
nawiasy kwadratowe.  
fibo [n_]:=  
    Module[{t},   
           t = 1 ; Do[ t = 1/(1+ t), {k,2,n}]; Numerator[t] 
          ] 
Ten sam efekt możemy osiągnąć też przez:  
fibo := Function[n,  
     Module [{t},  
           t = 1 ; Do[ t = 1/(1+ t), {k,2,n}]; Numerator[t] 



            ]   ] 
albo używając Block zamiast Module 
fib := Function[ n, Block [{t},  
    t = 1 ; Do[ t = 1/(1+ t), {k,2,n}]; Numerator[t]]] 
Różnica między Module a   Block polega na tym, że ta druga instrukcja widzi również ewentualne 
powiązania między zmiennymi lokalnymi, określonymi na zewnątrz procedury. 
6.3. Napisz program, który sprawdza, czy suma liczb Fibonacciego od pierwszej do n-tej jest równa 
(n+2)-giej, zmniejszonej o 1, dla n = 1,..,100. Program ma napisać „Zgadza się”, gdy wszystko sprawdzi.  
Instrukcja While wykonuje się, dopóki pewien warunek jest spełniony.  
Składnia: While [warunek, treść]  
Obliczenie i wyświetlenie kwadratów kolejnych nieparzystych liczb naturalnych możemy za pomocą  
While osiągnąć tak:  
k=0; While [k<=4, {k++, Print[(2k-1)^2]}] 
lub tak: 
k=0; While [k<=4, {Print[(2k+1)^2],k++}] 
6.4.  Znajdź największą liczbę naturalną o tej własności, że suma piątych potęg ich cyfr jest równa tej 
liczbie.  
Rozwiązanie. Załóżmy, że liczba taka ma k cyfr. Zatem sumą jej cyfr jest co najwyżej k·95 , a sama liczb 
jest nie mniejsza niż 10k-1. Sprawdzamy łatwo, że  k·95-10k-1  jest ujemna dla k >  7 a zatem liczba równa 
sumie piątych potęg swoich cyfr może mieć co najwyżej 6 cyfr. Ponieważ 6·95 = 354295 , więc nasza 
liczba może być co najwyżej równa 354295. Piszemy program, przeszukujący liczby od 354295 w dół:  
n=354295; While [ Apply[Plus, IntegerDigits[n]^5] != n, n--]; n 

6.5.  Wykaż, że jedynymi liczbami naturalnymi równymi sumie piątych potęg swoich cyfr są 1, 4150, 
4151, 54748, 92727, 93084 i 194979.   
6.6.      Znajdź wszystkie pary liczb  m, n   takie, że suma sześcianów cyfr liczby m  jest równa jest  n, a 
suma sześcianów cyfr liczby n jest równa m .  
6.7.      Wykaż, że iterowanie funkcji  

F(n) = suma kwadratów cyfr liczby n 
doprowadzi zawsze do 1 albo do 144.  
6.8.        Znajdź wszystkie liczby równe sumie silni swoich cyfr.  
 
Struktura komendy  For  to  
For[start, warunek, krok, treść].  
Struktura komendy If to  
If [ warunek, pierwsza możliwość, druga możliwość] 
Ponadto mamy  
If [ warunek, pierwsza możliwość, druga możliwość, nie wiadomo] , 
gdzie Nie wiadomo wykonuje się, gdy warunek jest nieokreślony.  
Komenda Which:  Which[warunek, treść, warunek, treść, warunek, treść, ...] 
 
6.9. Używając instrukcji  Which , zdefiniuj funkcję, której wykres widzisz poniżej i narysuj 
taki wykres. Widoczny łuk jest fragmentem sinusoidy.  
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6.10. Za pomocą  For  wyświetlić kwadraty nieparzystych liczb naturalnych mniejszych od 10. 
Rozwiązanie. Np. For [ k=1, k<=9, k=k+2, Print[k^2]] 
lub For [ k=1, k<=5, k++, Print[(2k-1)^2]] 
6.11.Liczbę 1201 możemy przedstawić w postaci  x2 + ny2  na szesnaście sposobów. Znaleźć je wszystkie 
(oczywiście x, y, n mają być liczbami naturalnymi).  
6.12. Liczba 9801 ma miłą własność: 9801 = (98+01)2 . Znaleźć wszystkie liczby czterocyfrowe o tej 
własności (tzn. równych kwadratowi sumy swoich dwucyfrowych części). Wykorzystać funkcję 
IntegerDigits[ liczba, podstawa].  
6.13. Istnieją liczby naturalne, które są kwadratami i zawierają każdą z 10 cyfr po jednym razie. 
Oczywiście są one dziesięciocyfrowe. Najmniejsza z nich to 1026753849 = 320432 , największa to 
9814072356= 990662. Znaleźć pozostałe. Policzyć, ile ich jest.  
Wskazówka. Przeszukać liczby od 31992 = Sqrt[1023456789] do 99381= Sqrt[9876543210]. 
Wykorzystać komendy: IntegerDigits, Union (zamienia listę na zbiór, tj. nie uwzględnia 
powtórzeń), oraz Length (długość listy, liczba elementów w zbiorze). 
6.14.  Wykaż, że gdy n > 2, to nie istnieje liczba całkowita  k taka, że kn składa się z dziesięciu cyfr, 
każda różna.  
6.15. Liczby 14 i 15 są kolejne , a ich iloczyn jest iloczynem kolejnych liczb pierwszych: 14 ·15 = 2·3·5·7 
. Znaleźć inną parę kolejnych liczb, taką, że ich iloczyn jest iloczynem kolejnych liczb pierwszych. 
Wykorzystaj oczywiście PrimeQ . 
6.16.  Nazwijmy liczbę samolubną, gdy nie jest postaci n + suma cyfr liczby n. Utwórz tablicę liczb 
samolubnych mniejszych niż 1000. Wskazówka. Utwórz tablicę liczb od 1 do 1000. Utwórz tablicę liczb 
niesamolubnych. Odejmij jedną od drugiej ( Complement [A, B] ) . 

a) Stablicuj funkcję  
sam (x) = liczba liczb samolubnych < x .  

b) Zrób wykres tej funkcji. 
c) Napisz program sprawdzający, czy dana (duża) liczba jest samolubna. Rozwiązanie (dla liczb 

o < 100 cyfrach). Dla liczb o <100 cyfrach, liczba n może być postaci  k + suma cyfr liczby k 
tylko wtedy, gdy  n - 900 < k < n . Wystarczy zatem przeszukiwać te liczby.  
Na przykład:                      8745312133448 jest samolubna. 

 
6.17. Napisać funkcję, która zamienia ciąg (listę) cyfr na liczbę.  
Rozwiązanie:  
liczba[lista_] :=  
Sum [lista[[i]]*10^(Length[lista]-i),{i,1,Length[lista]}] 
 
6.18. Do danej liczby dodajemy tę, która powstaje przez napisanie jej cyfr w odwrotnym porządku, np. 
1999 + 9991 = 11990. Do tak otrzymanej liczby stosujemy znów tę samą operację: 11990 + 9911 = 
21901 i tak dalej. Po kilku następnych iteracjach otrzymamy liczbę palindromiczną 712217. Dla każdej 
startowej liczby n prędzej czy później dojdziemy do liczby palindromicznej (to znaczy takiej, która 
czytana od tyłu jest tą samą liczbą). Napisać procedurę, która zlicza, za którym to będzie razem i jaką 
liczbę się otrzyma.  
6.19. Napisz procedurę znajdującą, która potęga liczby 2 zaczyna się na ciąg cyfr ważnej daty 
historycznej (np. chrzest Polski, bitwa pod Płowcami, Sobieski pod Wiedniem,  Twój rok urodzenia). 
Jeśli masz cierpliwość, to poszukaj potęgi dwójki, która zaczyna się na numer Twojego telefonu.  
6.20. Utwórz listę 10000 początkowych cyfr liczby π . Policz, ile jest poszczególnych cyfr od 0 do 9. 
Przeprowadź badania statystyczne na tym ciągu.  
Znajdź numer miejsca, od którego sześć kolejnych cyfr to dziewiątki. 
6.21. Napisz program, badający, jakie liczby pierwsze nie są wyrazami ciągu w1 = 2, w2 = 3, ..., wn+1 = 
w1w2...wn.  
6.22. Poszukaj par liczb zaprzyjaźnionych (suma dzielników właściwych każdej z nich jest równa 
drugiej). Pierwszą taką parą, znaną już Pitagorasowi, jest 220 i 284. Sprawdź to i znajdź następną. 
Wykorzystaj funkcje Divisors lub DivisorsSigma. 
6.23. Poszukaj liczb doskonałych (równych sumie swoich dzielników właściwych). Jeśli znajdziesz 
nieparzystą, zostaw wszystko i biegnij do telefonu: rozwiązałeś otarty od kilkuset lat problem!  
6.24. Napisz procedurę szukającą liczb pierwszych bliźniaczych, zliczająca ile ich jest i rysującą funkcję 
gęstości ich rozmieszczenia na prostej.  
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6.25. Napisz procedurę szukającą wszystkich czworaczych liczb pierwszych do 1000, tzn. czwórek liczb 
pierwszych mieszczących się w jednej dziesiątce. Dlaczego w poniższej procedurze opuszczono n+4 ?    
Do [If [And[PrimeQ[n], PrimeQ[n+2],PrimeQ[n+6], PrimeQ[n+8]] , 
  Print [n, " ", n+2, " ", n+6, " ", n+8]], {n,10,1000}] 
   
11 13 17 19 
101 103 107 109 
191 193 197 199 
821 823 827 829 
 
6.26. Oblicz, ile jest „czworaczków” do 1000000.  
 Największa z takich czwórek to 983441, 983443, 983447, 983449.  
6.27. Sprawdź, że kwadrat liczby kończącej się na  

…483053110592431027422387392256259918212890625 
 
też kończy się na to samo. Stwórz algorytm i napisz program, który oblicza dłuższe końcówki o 
tej własności. 
 
6.28. Oto program na wyznaczanie daty Wielkanocy algorytmem Gaussa. Wykonaj ten program. 
Wykorzystaj to do nauczenia się funkcji Input, Quotient, Mod..    
 
 r = Input["Podaj rok:"];  
a = Mod[r,19]; 
b = Quotient[r,100];c=Mod[r,100]; 
d = Quotient[b,4]; 
e = Mod[b,4]; 
f = Quotient[b+8,25]; g = Quotient[b-f+1,3]; 
h = Mod[19a+b-d-g+15,30]; 
j = Quotient[c,4]; 
k = Mod[c,4]; 
s = Mod[32+2e+2j-h-k,7]; 
u = Quotient[a+11h+22s,451]; 
x = Quotient[h+s-7u+114,31]; 
y = Mod[h+s-7u+114,31]; 
m = If[x == 3, marca, kwietnia]; 
Print["Niedziela Wielkanocna w roku ",r":",y+1," ",m]; 
 
 

Grafika  
(wbudowane obiekty graficzne) 

Grafika w programie Mathematica jest bogata i opanowanie posługiwania się nią wymaga 
długiego treningu.. Tu są podane najbardziej elementarne przykłady.  
Obiekt graficzny powstaje przy pomocy  Graphics[obiekt, opcje]  
a oglądamy go przez  Show[... ]. Wbudowane obiekty graficzne to m.in.  
Point[{x,y}] – punkt o podanych współrzędnych.  
Circle[{x,y},r]  - okrąg o danym środku i promieniu. 
Disk[{x,y},r] – dysk (koło) . 
Line[{{x1,y1}, {x2,y2}, ..., {xn, yn}] – łamana o wierzchołkach w 
danych punktach. Polygon [{x1,y1}, {x2,y2}, ..., {xn,yn}] – wielokąt . 
Rectangle[{xmin,ymin}, {xmax,ymax}] – prostokąt  
Text[tekst, {x,y}] – umieszczenie tekstu w punkcie o podanych współrzędnych.  
 
Opcje to przede wszystkim:  
AspectRatio – stosunek długości obrazu do szerokości. Defaultowe ustawienie to stosunek 
złotego podziału. Ustawienie AspectRatio -> Automatic da skalę 1:1 na osiach.   



Axes -> True, Axes -> False – wyświetla lub nie wyświetla osi.  
AxesLabel, - oznaczenie osi, np. AxesLabel -> {”x”, ”y”} ,  
AxesOrigin,  - położenie początku układu, AxesStyle – styl rysowania osi.   
Frame -> True, Frame -> False – wyświetla lub nie wyświetla ramkę rysunku. 
FrameLabel, FrameTicks –  
GridLines,  
PlotLabel,  
PlotRegion, PlotRange,  
Prolog, Epilog,  
RotateLabel,  
Ticks. 
 
7.1. Na przykładach Show[Graphics[Circle[{2,5},2]] oraz 
Show[Graphics[Circle[{2,5},2]], AspectRatio -> Automatic] 
domyśl się, co robi AspectRatio. 
7.2. Wykreśl trójkąt o wierzchołkach (1,2), (2,3), (-1,5) umieszczając go a) w układzie 
współrzędnych, b) bez osi.  
 

7.3. Wykreśl rysunek jak wyżej.  
Rozwiązanie. Najpierw podajemy współrzędne punktów a, b, c, d, e, f, o , które musimy obliczyć. 
Wierzchołki trójkąta można by oczywiście podać w postaci  
c := [Cos[Pi/2], Sin[Pi/2]], a := [Cos[Pi/2 + 2Pi/3, Sin[Pi/2+2Pi/3]],  
b := [Cos[Pi/2 + 4Pi/3, Sin[Pi/2+4Pi/3]]. Każemy wyliczyć środki boków. 
Następnie zaznaczamy grubiej wierzchołki trójkąta, cieniej pozostałe punkty (PointSize). 
Potem rysujemy różną grubością odcinki.  
Wreszcie wpisujemy oznaczenia punktów, półgrubą kursywą, dbając o estetyczne położenie tych 
oznaczeń. Powstaje obiekt graficzny trojkat, który możemy obejrzeć wywołując go przez 
Show[trojkat],a lepiej przez Show[trojkat, AspectRatio -> Automatic].  
Zwróć uwagę na nawiasy: Graphics, jako procedura wymaga nawiasów kwadratowych. Potem 
podajemy listę poleceń, stąd duży nawias klamrowy  (spójrz, gdzie jest zamknięty). Kolejne opcje – 
napisane na ogół w jednym wierszu, --  wymagają też nawiasów klamrowych ,bo są listami, no a nawiasy 
wewnątrz tych poleceń to już takie, jakie są w nich wymagane.  
 
a := {-1,0}; b :={1,0}; c:= {0, Sqrt[3]}; 
o := {0, Sqrt[3]/3}; r := Sqrt[3]/3; 
d := (b+c)/2; e := (a+c)/2; f:=(a+b)/2;  

trojkat  = Graphics [{ 
        {PointSize[0.05],  Point[a], Point[b], Point[c]}, 
        {PointSize[0.04],  Point[d], Point[e], Point[f]}, 
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        {PointSize[0.03],  Point[o]}, 



    {Thickness[0.007], Line [{a,b,c,a}]}, 
        {Thickness[0.004], Circle[o,r]}, 
    {Thickness[0.002], Line[{o,d}]}, 
    {Thickness[0.002], Line[{o,e}]}, 
    {Thickness[0.002], Line[{o,f}]}, 
        {Text[FontForm  
  ["A", {"BoldItalic",12}],a+{-0.1,-0.1}]}, 
    {Text[FontForm  
  ["B", {"BoldItalic", 12}],b+{0.1,-0.1}]}, 
    {Text[FontForm  
  ["C", {"BoldItalic", 12}],c+{0,0.15}]}, 
    {Text[FontForm  
  ["O", {"BoldItalic",11}],o+{-0.1,-0.1}]}, 
    {Text[FontForm  
  ["D", {"BoldItalic",10}],d+{0.07,0.07}]}, 
    {Text[FontForm  
  ["E",{"BoldItalic",10}],e+{-0.07,0.07}]}, 
    {Text[FontForm  
  ["F", {"BoldItalic", 10}],f+{0,-0.07}]} 

         }] 
   
7.4. Naśladując powyższy schemat, narysuj kwadrat z okręgiem wpisanym. Najpierw zrób 
rysunek bez żadnych bajerów, a potem dopisuj oznaczenia, dobieraj grubości linii itd.  
7.5. Przepisz poniższy program, najpierw bez opcji z linii 4-9, potem dopisuj po jednej, wykonuj  
i patrz, jak zmieniają się parametry rysunku.  
Show[Graphics[Line[ 
{{Cos[0], Sin[0]}, {Cos[2Pi/3], Sin[2Pi/3]}, {Cos[4Pi/3], Sin[4Pi/3]},  
{Cos[0], Sin[0]}}  ], 
           AspectRatio -> Automatic,  

Axes -> True,  
           AxesLabel -> {"x", "y"},  
           AxesStyle -> {{RGBColor[0,1,0]}, {RGBColor[0,1,0]}} ,  
           DefaultColor -> RGBColor [1,0,0], 
           Ticks -> {{-0.5, 0.5, 1}, {-0.5, 0.5}} 

           ]] 
7.6. Wykonaj poniższy rysunek:  

 
7.7. Lepiej zorganizowany program na rysowanie pięciokąta foremnego wraz z przekątnymi 
widzisz poniżej. Przestudiuj ten program i narysuj kwadrat wraz z przekątnymi. Wykreśl 
przekątne cieńszą linią.  
Podajemy najpierw tablicę będącą listą wierzchołków pięciokąta, potem obwód i definiujemy 
pięciokąt jako obiekt graficzny, złożony z wykresów pięciu odcinków, potem określamy 
przekątne. Zwróć uwagę na pewną niedogodność: tabelę numeruje się od 1, a wierzchołki jeśli 
chcemy mieć łamaną zamkniętą, to dobrze jest posłużyć się funkcją Modulo.   
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wierzcholki := w :=  



           Table[{Cos [2Pi*(i-1)/5], Sin[2Pi*(i-1)/5]}, {i,0,4}] ; 
obwod :=   
        Table [Line[{w[[Mod[i,5]+1]], w[[Mod[i+1,5]+1]]} ], {i,0,5}] ;  
pieciokat := p := Graphics [obwod]; 
przekatne := d :=  
       Table [Line [{w[[Mod[i,5]+1]], w[[Mod[i+2,5]+1]]}], {i,0,5} ] ; 
gwiazdka := g :=  Graphics[przekatne]; 
Show[p,g, DefaultColor -> RGBColor[1,0,1], AspectRatio -> Automatic] 
 
7.8. Narysuj trójkąt równoboczny z okręgiem wpisanym i okręgiem opisanym. 
Show[  
Graphics [    
          { 
           Line [{ {1,0}, {Cos[2 Pi/3], Sin [2 Pi/3]}, 
           {Cos [4 Pi /3], Sin [4 Pi /3] } , {1,0} }], 
           Circle [ {0,0}, 1], Circle [{0,0}, 1/2]  
          }, AspectRatio -> 1  
         ] 
     ] 

 
  
 
7.9. Narysuj trapez z przekątnymi, jak niżej: 
 
g = Graphics [ 
{ 
{Thickness[0.007],Line [ {{0,0},{2,1},{4,1}, {5,0},{0,0}}]}, 
{Thickness[0.005], Line [{{0,0},{4,1}}],  
                   Line [{{2,1},{5,0}}]}, 
{Thickness[0.005], Line [{{1.45,0.71}, {4.3,0.71}}]}, 
{PointSize [0.039],Point [{0,0}], Point [{2,1}], 
                   Point [{4,1}], Point[{5,0}]}, 
{PointSize [0.03], Point [{2.868,0.71}] }, 
{PointSize [0.03], Point [{1.45,0.71}],Point[{4.3,0.71}]}, 
{Text[ FontForm ["A",{"BoldItalic", 12}], {-0.20,0.05}]}, 
{Text [ FontForm ["B", {"BoldItalic",12}], {5.2,0.05}]}, 
{Text [FontForm ["F", {"Italic", 11}], {2.868,0.64}]}, 
{Text [FontForm ["C", {"BoldItalic", 12}],  {4.2,1}]}, 
{Text [FontForm ["D", {"BoldItalic", 12}],  {1.75,1}]}, 
{Text [FontForm ["E", {"Italic", 11}],  {1.2,0.71}]}, 
{Text [FontForm ["G", {"Italic", 11}],  {4.45,0.71}]} 
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} 
] 

 
 
7.10. Narysuj trójkąt prostokątny (o bokach długości 3,4, 5) , z trzema kwadratami zbudowanymi na jego 
bokach. Oznacz wierzchołki trójkąta przez  A, B, C . Podpisz rysunek: Oto twierdzenie Pitagorasa.  
7.11. Stwórz rysunek, ilustrujący dowód twierdzenia Pitagorasa. Wskazówka: trójkątem bazowym niech 
będzie abc, gdzie a = {3, 0},  b = {0, 4},  c = {0, 0}. Weź kratkowany papier i zaznacz na nim podane 
niżej punkty. Wykorzystaj potem funkcje Rectangle i Polygon. 
  

 
7.12. Narysuj rysunek ilustrujący twierdzenie Feuerbacha o okręgu dziewięciu punktów: w każdym 
trójkącie następujące dziewięć punktów leży na jednym okręgu: środki boków, spodki wysokości i środki 
odcinków wysokości od ortocentrum do wierzchołków. Okrąg ten jest styczny do okręgu wpisanego w 
trójkąt i do okręgów dopisanych.   
7.13. Udowodnij, że każdy trójkąt da się podzielić na 3 deltoidy. Napisz funkcję, która dla podanego 
trójkąta rysuje ten podział (p. rysunek poniżej). Wykorzystaj funkcje z rozdziauł „Geometria 

elementarna”.  
7.14. Narysuj pięciokąt foremny wraz z przekątnymi i odpowiednim opisem. 
a = {Cos [17 Pi/10], Sin[17 Pi/10]}; 
b = {Cos [ Pi/10], Sin[Pi/10]}; 
d = {Cos [9 Pi/10], Sin[9 Pi/10]}; 
c = {Cos [Pi/2], Sin[Pi/2]}; 
e = {Cos [13 Pi/10], Sin[13 Pi/10]}; 
Show[ Graphics[  
{ 

{Thickness[0.004],Line[{a,b,c,d,e,a}]}, 
{Thickness[0.007], Line[{a,c,e,b,d,a}]}, 
{Text[FontForm["A",{"BoldItalic",11}], a-{-0.1,0.1}]}, 
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{Text[FontForm["B",{"BoldItalic",11}], b-{-0.1,0.1}]}, 
{Text[FontForm["C",{"BoldItalic",11}], c+{0,0.1}]}, 
{Text[FontForm["D",{"BoldItalic",11}], d-{0.1,0.1}]}, 
{Text[FontForm["E",{"BoldItalic",11}], e-{0.1,0.1}]}, 
{Text[FontForm["F",{"BoldItalic",11}], {0.45,-0.15}]}, 
{PointSize[0.04],  

Point[a],Point[b],Point[c],Point[d], Point[e]} 
}, 
AspectRatio -> Automatic 
] 
] 
 
 
 
 

 
 

Wykreślanie list 
8.1. Jeżeli podamy programowi Mathematica do wykreślenia zwykłą listę, np.  
lista = {1,4,5,7,4,0,4,5,2,7,3,4,8,8,7,6,7,5,2,3}}, to zostanie ona potraktowana jako wartości funkcji w 
kolejnych punktach 1,2,3,...  :  

ListPlot[lista, PlotStyle -> {PointSize[0.05]}]  
Ładniej wygląda oczywiście wykres w postaci łamanej:  
 
ListPlot[lista, PlotJoined -> True,   
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Frame -> True, FrameLabel -> {"Miesiace", "Zysk w milionach"},  



GridLines -> {{1,4,7,10,13,16,19,22}, {1,4,7,10}}, 
FrameTicks -> {{1,4,7,10,13,16,19,22}, {1,4,7,10}},  
AspectRatio -> 1, PlotStyle -> {Thickness[0.03],RGBColor[0,0,1]}] 

 
8.2. Liczba semipierwsza to iloczyn dwóch różnych liczb pierwszych. Wykreślić wykres funkcji  s(n) = 

liczba liczb semipierwszych mniejszych bądź równych n. Stworzyć najpierw listę liczb 
semipierwszych < 10000, wykorzystując FactorInteger. 

8.3. Firma „Rysk i Zysk” działa w Rurytanii. Inflacja w Rurytanii jest równa p procent miesięcznie, 
gdzie  p  jest równe 0,1 w miesiącach zimowych (grudzień-luty), 0,15 na wiosnę, 0,05 latem i 0,02 
jesienią.  W styczniu 2000 roku akcje firmy „Rysk i Zysk” były warte 100 rur (tamtejsza waluta) i 
od tej pory mają trend wzrostowy o 0,3 procenta miesięcznie, plus  składnik  2 n mod 7  – 3 n mod 
11 + n mod 4 + sin (n) , gdzie n jest numerem kolejnego miesiąca (nie miesiąca roku, tylko 
kolejnego). Zrobić wykres funkcji ceny akcji tej spółki na tle inflacji w okresie styczeń 2000 – 
grudzień 2003. Odpowiednim podpisem (a także estetycznym wykresem) zachęcić do inwestowania 
w „Rysk i Zysk”.  

 
8.4. Zanika już  tzw. Autosystem (inna wersja: Auto-tak). Chcąc otrzymać samochód, zostajemy 
członkiem grupy (zwykle sto kilkadziesiąt osób), której przydziela się samochód w drodze losowania, co 
miesiąc jednej osobie. Są i inne możliwości otrzymania samochodu, które na użytek tego zadania 
pominiemy. Poniższe dane liczbowe są „prawdziwe” . 
Przyjmijmy, że cena samochodu w dniu zawarcia umowy wynosi c = 40000 zł.  Opłata wstępna 
(„manipulacyjna”) wynosi p = 2 % wartości samochodu. Należność za samochód zostaje rozłożona na 
bardzo nisko oprocentowane raty, s = 2 % w skali rocznej. Kredyt spłacamy w ratach miesięcznych przez 
n = 60 miesięcy. Do wielkości raty doliczane jest p1 = 0,035 % wartości samochodu tytułem 
ubezpieczenia kontraktu. W chwili wylosowania samochodu wnosimy dodatkową opłatę („akt 
asygnacyjny”) w wysokości równej p = 2% wartości samochodu. Pozostałe raty spłacamy na 
dotychczasowych warunkach.  
Jest oczywiste, że jeżeli mamy szczęście w losowaniu i wylosujemy samochód na samym początku 
okresu spłacania, dostajemy bardzo korzystny kredyt: 2 procent rocznie. Z drugiej zaś strony, jeśli 
wylosujemy samochód przy końcu okresu spłacania, tracimy, bo przez kilka lat spłacamy kredyt, nie 
mając samochodu. Moglibyśmy przez te lata wpłacać pieniądze do banku (uzyskując odsetki, przyjmijmy 
stopę procentową  t = 12 % rocznie), a w momencie wylosowania samochodu wziąć kredyt komercyjny 
(przyjmijmy, że oprocentowany na u = 20 % w skali rocznej) na spłacanie pozostałej części należności za 
samochód. Operacja ta się opłaca wtedy, gdy rata kredytu komercyjnego jest mniejsza od raty za 
samochód.  
Przy podanych wartościach c, p, n, s, p1, t, u  wyliczyć „punkt równowagi” – od którego miesiąca już 
tracimy na Autosystemie.   
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Fraktale 

 
 
Każdy wie, że linia brzegowa np. Bałtyku jest na mapie narysowana w pewnym 

przybliżeniu: nie można w skali 1:1000000 oddać wszystkich drobnych zakrętów. To samo 
dotyczy jednak mapy w każdej skali. Nawet tej hipotetycznej mapy w skali 1:1. Matematycznie 
rzecz biorąc, linia brzegowa właściwie nie istnieje: jest stale w ruchu, zależy od fal, przypływów 
a także od subtelnej różnicy między mokrym i suchym. Czy w ogóle jest linią?  

Fraktale wprowadził do matematyki w latach sześćdziesiątych matematyk francuski (obecnie w USA) 
Benoit Mandelbrot, urodzony zresztą w Warszawie w roku 1924. Desenie fraktalne są dziś znanym 
matematycznym przedstawieniem chaosu.  

 
 
fractus = złamany (łac.)  
 

Narysujmy ołówkiem na kartce papieru zwykły trójkąt równoboczny, podzielmy każdy z jego 
boków na trzy równe części. Teraz wytrzyjmy gumką środkowe odcinki i zamiast nich wstamy dwa takie 
same, wystające na zewnątrz. Powstała gwiazdka, zbudowana z 12 odcinków równej długości, każdy 
tworzy z następnym kąt 60 lub 120 stopni .  
 Iterujmy  nasze postępowanie. To znaczy: róbmy dalej to samo. Każdy z odcinków dzielimy na 
trzy równe części, wycieramy środkowy, a końce pozostałych łączymy dwoma odcinkami tej samej 
długości, jak poprzednio, wystającymi na zewnątrz. I tak dalej, i tak dalej. Gwiazdki stają się podobne do 
płatków śniegu. Liczba boków rośnie bardzo szybko:  48, 192, ... za każdym razem cztery razy więcej. 
 Badajmy naszą śnieżynkę. Czy możemy obliczyć jej długość? Przyjmijmy, że boki wyjściowego 
trójkąta miały 1 jednostkę długości. Za każdym razem, za każdą iteracją długość krzywej zwiększa się  

3
4

= 1
3
1

 razy. Znaczy to, że cała krzywa musi mieć nieskończoną długość – choć przecież mieści się na 

niewielkim rysunku. Jakie pole ogranicza? To pozostawiamy Czytelnikowi jako zadanie. Ma wyjść: 
5
8

 

pola wyjściowego trójkąta.  
Pole ograniczone przez śnieżynkę jest sumą nieskończonego 

szeregu geometrycznego. Napisać ten szereg i obliczyć jego sumę.  
 

Figura będąca brzegiem śnieżynki nie ma wymiaru 1, nie ma też wymiaru 2. Jest więc 
czymś pośrednim między krzywą i powierzchnią.  Przyjrzyjmy się nie całej zamkniętej krzywej, 
ograniczającej śnieżynkę, a jej dowolnej części, np. krzywej powstającej z jednego boku trójkąta 
przez kolejne dorysowywanie mniejszych trójkącików. Można ją podzielić na cztery części 
podobne do niej w skali 1:3.  

Jeśli zdamy sobie teraz sprawę z własności wymiaru, opisanej w ramce poniżej, to okaże 
się, że śnieżynka będzie miała wymiar ułamkowy!  
 

Załóżmy, że chcemy podzielić figurę na pewną liczbę części podobnych do całej figury w 
skali  1:k .  Odcinek możemy podzielić na k takich równych części.  Dwuwymiarowy 
kwadrat należy podzielić na k2 małych kwadracików-oczek, żeby skalą podobieństwa było 
1:k, trójwymiarowy sześcian na k3 , a czterowymiarową kostkę, o której opowiadam w 
jednym z następnych rozdziałów – na  k4.  Możemy tę własność przyjąć za definicję 
wymiaru:  
         Mówimy, że wymiarem figury jest  n , jeżeli można ją podzielić na takie kn części, 
         że każda z nich jest podobna do wyjściowej figury w skali 1:k.   

 
Dla takiej śnieżynki mamy bowiem  k = 3 oraz  kn = 4 . Skalą jest 1:3, a zatem wymiarem 
musi być   
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3log
4log

=n ≈ 1,26  

Ce soir il neige.   
Il neige sur Liege 

Jacques Brel 

 
 

A więc to trochę więcej niż krzywa, taka ćwierć-powierzchnia, a dokładniej: po prostu  f r ak t a l .  
 
 Nie tylko z patriotycznych pobudek wspomnimy o jednym z pierwszych fraktali, rozpatrywanych 
w matematyce, zanim jeszcze pojawiła się ich ogólna teoria i nawet nazwa. To słynny dywan 
Sierpińskiego. Pełny kwadrat dzielimy najpierw na 9 części, i usuwamy środkowe oczko. Potem to samo 
robimy z każdym z pozostałych 8 kwadratów: dzielimy go równo na 9 części i wyrzucamy środkowy 
kwadracik. I tak dalej, i tak dalej. Co dostajemy w granicy? Właśnie dywan Sierpińskiego, zwany tak od 
nazwiska jednego z najsłynniejszych matematyków polskich, Wacława Sierpińskiego, profesora 
Uniwersytetu Warszawskiego przez 59 lat (1910 – 1969; swoisty rekord Guinnessa). Dywan 

Sierpińskiego ma wymiar n = 
3log
8log

 = 1,892789...  i jeszcze nie jest powierzchnią (która ma wymiar 2), 

ale już mu „niewiele do niej brakuje”. Można wykazać, że w dywanie Sierpińskiego  są topologicznie 
zawarte wszystkie krzywe! Wspomnijmy tylko, że w przestrzeni trójwymiarowej mamy podobnie 

zbudowaną „gąbkę Sierpińskiego” 2 o wymiarze  ≈
3log

26log
2,9656..., w czterowymiarowej o wymiarze  

≈
3log

80log
 3.9887, a dziesięciowymiarowej  ≈

3log
59048log

9,99998...  

 
 A więc fraktal można podzielić na części o takiej własności, że każda z nich stanowi 
pomniejszoną kopię całości. Natomiast w  multifraktalach części te nie muszą być dokładnymi 
kopiami całości, lecz oprócz skali mogą się różnić od oryginału o powinowactwo osiowe, czyli 
rozciągnięcie lub skrócenie wykresu w jednym tylko kierunku. Gdy oddajemy za ciasne buty do 
„rozbicia”, szewc wykonuje powinowactwo osiowe, wydłużając lub skracając albo poszerzając 
lub zwężając.  
 
Zobrazujemy teraz, jak powstaje fraktal „śnieżynka”.   
Najpierw musimy opisać  wzorem procedurę „łamania” odcinka tak, by powstał z niego 
„daszek”. Jest to funkcja f, podana niżej. Następnie tworzymy listy kolejnych wierzchołków 
śnieżynki, zaczynając od trójkąta równobocznego abc.  W każdej iteracji jest cztery razy więcej 
wierzchołków niż w poprzedniej.  
 
prostop[p_,q_] := {-(p-q)[[2]],(p-q)[[1]]}; 
f[p_,q_] := {p, p+(q-p)/3, (p+q)/2 + Sqrt[3]/6* prostop[p,q],p+2*(q-p)/3}; 
a := 9*{Cos[-Pi/6], Sin[-Pi/6]}; 
b := 9*{Cos[Pi/2], Sin[Pi/2]}; 
c := 9*{Cos[7*Pi/6], Sin[7*Pi/6]}; 
 
Show[Graphics[ 
 {Thickness[0.01],Line[{a,b,c,a}]}, AspectRatio -> Automatic]]; 
 
pierwsza =  Join [f[a,b],f[b,c],f[c,a]]; 
AppendTo[pierwsza,a]; 
Show[Graphics[ 
 {Thickness[0.009],Line[pierwsza]},AspectRatio -> Automatic]]; 
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2 Ten obiekt geometryczny nazywany jest częściej „kostką Mengera”, a posiadacze kalkulatorów Texas 
Instruments TI80 i nowszych z pewnością zauważyli, że jednym z pierwszych programów opisanych w 
instrukcji obsługi jest konstrukcja dywanu Sierpińskiego.  
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druga = {}; 
Do [druga = Join[druga, f[pierwsza[[i]],pierwsza[[i+1]]]],{i,1,12}]; 
AppendTo[druga,a]; 
 
Show[Graphics[ 
 {Thickness[0.008],Line[druga]},AspectRatio -> Automatic]];  
 
trzecia = {}; 
Do [ trzecia = Join[trzecia, f[druga[[i]],druga[[i+1]]]],{i,1,48}]; 
AppendTo[trzecia,a]; 
 
Show[Graphics[ 

{Thickness[0.007],Line[trzecia]},AspectRatio -> Automatic]]; 
 
czwarta = {}; 
Do [ czwarta = Join[czwarta, f[trzecia[[i]],trzecia[[i+1]]]],{i,1,192}]; 
AppendTo[czwarta,a]; 
Show[Graphics[ 

{Thickness[0.006],Line[czwarta]},AspectRatio -> Automatic]]; 
 
 
9.1. Narysować dywan Sierpińskiego. 
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Grafika w trzech wymiarach   

 
10.1. Wykreśl mniej więcej taki obrazek:  
Plot3D[1.2*2^(-x^2-y^2)+1.5^(-(x-2)^2-(y-2)^2)+Sin[x^2-y^2/2]/10, 
      {x,-3,4},{y,-3,4},PlotPoints -> {50,50},  
       Boxed -> False, Axes -> False] 
 

10.2. Narysuj torus 
 
ParametricPlot3D [{(4+3Cos[u])Cos[t],(4+3Cos[u])Sin[t], 3Sin[u]},  
{t,0,2Pi}, {u,0,Pi}, Boxed -> False, Axes -> False] 
 
 
10.3. Wykreśl paraboloidę jednopowłokową, dwupowłokową, powierzchnię siodłową i stożek. 
10.4. Narysuj jeszcze coś ładnego.  
 

Inne możliwości graficzne  
 

Jak widzieliśmy,  Mathematica potrafi: 
rysować wykresy funkcji jednej i dwóch zmiennych;  
Plot[f[x], {x,ximn,xmax}, opcje],  
Plot3D[f[x,y], {x,xmin, xmax}, {y,ymin,ymax}, opcje] , 
rysować wykresy list (czyli funkcji zmiennej dyskretnej): 
 ListPlot[..., PlotStyle -> ... ]  
oraz ma wbudowane podstawowe obiekty graficzne (odcinek, łamana, okrąg). Inne możliwości 
graficzne to: 
Rysowanie zbiorów określonych przez równanie (p. Graphics`ImplicitPlot`), 
 
 
Animacja 
 
Przykład. Punkt porusza się po obwodzie kwadratu, najpierw jest czarny, potem czerwony, 
potem zielony, potem niebieski. 
 
ShowAnimation[ Table[ Graphics[ 
       { 
    Line[{{-1,-1},{-1,1}, {1,1} , {1,-1}, {-1,-1} }],  
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            PointSize[0.04],  
            RGBColor[ 
            If[-1<=t< 0, 1, 0],If[0<=t<1,1, 0], If[1<=t<2, 1, 0] 

     ],  
            Point[ Which[ t<=-1, {-1,2t+3}, -1 < t <= 0,  
                 {2t+1,1}, 0<t<=1, {1,1-2t}, 1<t<=2, {-2t+3,-1}]] 
          } 
        },  
      PlotRange -> {{-2,2}, {-2,2}}], {t,-2,2,0.01}], 
      AspectRatio -> Automatic] 
 
 
Przykład. “Zegar”.  
 
ShowAnimation[ Table[ Graphics[ 
        { 
          { Thickness[0.03], Circle[{0,-2}, 1]}, 
            RGBColor[If[0.5 < Abs[t-3.5]<=1.5 , 1, 0],  
             [1 < t < 2, 1, 0], 
             [1 < Abs[t-2]<2, 1, 0] 
              ], 
            Disk[{0,-2}, 1,  
            {(5-4t)Pi/10,  
  Which[0 <= t < 1, Pi/2, 1 ≤ t < 2, Pi/10, 2 ≤ t < 3, - 3 Pi/10,  
                  3 ≤ t < 4, - 7 Pi/10, 4 ≤t≤5, -11 Pi/10 ]}],  
{RGBColor[0,0,1],Disk[{0,-2}, If [t ≥1, 1, 0], {Pi/10, Pi/2}] }, 
{RGBColor[0,1,0],Disk[{0,-2}, If [t ≥2, 1, 0], {-3 Pi/10, Pi/10}]}, 
{RGBColor[1,0,0],Disk[{0,-2}, If [t ≥3, 1, 0], {-7 Pi/10, -3 Pi/10}]},  
{RGBColor[0,0,1],Disk[{0,-2}, If [t≥4, 1, 0], {-11 Pi/10,-7 Pi/10}]} 

   },  
           PlotRange -> {{-2,2}, {-3.3,2}}], 
           {t,0,5,0.1}],AspectRatio -> Automatic 
             ]; 
 
 

 
 

<<Graphics`Animation` 
a = {0,0}; b = {1,1}; c ={0,2}; d = {-1,1}; e = {0, 1}; f = {1,2}; g = {0,3}; h = {-1,2};  
ShowAnimation[ Table[  
Graphics 
[{ 
  {Thickness[0.01],Line[{a,b,c,d,a}], Line[{e,f,g,h,e}], Line[{a,e}], Line[{b,f}], Line[{c,g}], 
Line[{d,h}]}, 
  {PointSize[0.02], Point[a], Point[g]} , {Text[FontForm[ "Czas",{"Courier", 16}], {1,0.7}]}, 
  {Text[FontForm[ "Waga: czerw.=2, nieb.= 1", {"Times", 18}], {0.2, -0.3}]}, 
        { 
             PointSize[If [ 2<= t <=3, 0.06, 0.12]],        
     RGBColor[If[ 2 <= t <= 3,0,1], 0, If[0.5 <= Abs[ t-2.5] <= 2.5, 0, 1]], 
     Point[ Which[ 0 <= t < 2 , a + t*(e-a)/2, 2<= t < 3, e + (t-2)(h-e), 3<= t 
<= 5, h + (t-3)(g-h)/2]],  
     Point[ Which [ 0 <= t < 2, a + t*(e-a)/2, 2<= t <=3, e + (t-2)(f-e), 3<= t 
<= 5, f + (t-3)(g-f)/2]], 
     Point[ Which [ 0 <= t < 2, a + t*(d-a)/2, 2<= t <=3, d + (t-2)(h-d), 3<= t 
<= 5, c + (t-3)(g-c)/2]], 
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     Point[ Which [ 0 <= t < 2, a + t*(d-a)/2, 2<= t <=3, d + (t-2)(c-d), 3<= t 
<= 5, h + (t-3)(g-h)/2]],  
     Point[ Which [ 0 <= t < 2, a + t*(b-a)/2, 2<= t <=3, b + (t-2)(c-b), 3<= t 
<= 5, h + (t-3)(g-h)/2]], 
     Point[ Which [ 0 <= t < 2, a + t*(b-a)/2, 2<= t <=3, b + (t-2)(f-b), 3<= t 
<= 5, h + (t-3)(g-h)/2]] 
       },      
     {Thickness[0.01], Circle[{1,0.3}, 1/3]}, 
             {RGBColor[If[0.5<Abs[t-3.5]<=1.5 , 1, 0], [1<t<2,1,0], If[1 < Abs[t-2]<2, 1, 0]], 
                        Disk[{1,0.3}, 1/3, {(5-4t)Pi/10,  
                        Which[ 0 <= t < 1, Pi/2, 1 ≤ t < 2, Pi/10, 2≤t < 3, - 3 Pi/10,  
                        3 ≤ t < 4, - 7 Pi/10, 4 ≤t≤5, -11 Pi/10 ]  }]},  
             {RGBColor[0,0,1],Disk[{1,0.3}, If [t ≥1, 1/3, 0], {Pi/10, Pi/2}] } , 
             {RGBColor[0,1,0],Disk[{1,0.3}, If [t ≥2, 1/3, 0], {-3 Pi/10, Pi/10}] }, 
             {RGBColor[1,0,0],Disk[{1,0.3}, If [t ≥3, 1/3, 0], {-7 Pi/10, -3 Pi/10}] } , 
             {RGBColor[0,0,1],Disk[{1,0.3}, If [t≥4, 1/3, 0], {-11 Pi/10, -7 Pi/10}] }      
}], 
                       {t,0,5,0.02} 
                      ], 
              AspectRatio-> Automatic] 
 



Prawdopodobieństwo i los 
 
11.1. W znanej piosence biesiadnej apeluje się do uczestników przyjęcia, by wstali i wypili (oczywiście 
do dna) kolejno wszyscy urodzeni w kolejnych miesiącach. Pozostali uczestnicy oczywiście towarzyszą 
w piciu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wszyscy napiją się 12 razy? Inaczej mówiąc: 
Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród n osób w każdym miesiącu przypadają czyjeś urodziny?  
Zakładamy, że wszystkie miesiące są jednakowo prawdopodobne jako miesiące urodzin.  
Ze wzoru na prawdopodobieństwo sumy zdarzeń mamy  

p(n) = 
n
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Obliczmy wartości tej funkcji za pomocą programu Mathematica, najpierw teoretycznie, a potem 
sprawdźmy „praktycznie”:  
teoretyczna[n_Integer] :=  
   1-N[Sum[(-1)^(i+1)*Binomial[12,i]*((12-i)/12)^n,{i,1,11}],5] 
Kolejnymi wartościami dla n = 12 do 30 są  
0.00005372, 0.0003492, 0.001256, 0.00331, 0.007143, 0.01339, 0.0226, 
0.03518, 0.05135, 0.07115, 0.09442, 0.1209, 0.1502, 0.1819, 0.2155, 
0.2504, 0.2863, 0.3227, 0.3591, 0.3953, 0.4309, 0.4656, 0.4993, 
0.5318, 0.563, 0.5928, 0.6211, 0.6479, 0.6732, 0.6971, 0.7195, 
0.7404, 0.7601, 0.7784, 0.7954, 0.8113, 0.826, 0.8397, 0.8523 
Korzystając z tablicy liczb losowych (wykonując 10000 losowań), możemy napisać dla każdego n : 
doswiadczalna[n_Integer] :=  
Do [  
     licznik =0;  
     Do [  
          ciag=Table[Random[Integer,{1,12}],{n}]; 
          j=1; While[Not[FreeQ[ciag, j]], j++]; 
          If [j==13, licznik=licznik+1], 
          {10000} 
         ]; 
     Print[N[licznik/10000]] 
    ] 
 
   Zrobić wykres “teoretycznej” funkcji prawdopodobieństwa i “danych doświadczalnych”. 
 
11.2. Mieszanie się gazu (tzw. gra Ehrenfestów). W początkowej chwili w jednej części 
szczelnego naczynia znajduje się  N = 1000 cząsteczek gazu, w drugiej 0. Oczywiście zaczynają 
się one natychmiast mieszać. Wykonać symulację komputerową tego procesu.  

Cząsteczki gazu numerujemy od 1 do 1000. To, gdzie jest cząsteczka, będziemy oznaczać 
przez 0 lub 1. Na początku mamy zatem listę {1,1,1,....1} – tysiąc razy. Następnie wybieramy 
losowo numer cząsteczki i przesuwamy ją drugiej połówki naczynia, zmieniając 0 na 1 lub 
odwrotnie. Wyniki notujemy co 10 losowań. Jest zrozumiałe, że na początku strumień 
cząsteczek będzie płynął raczej w jedną stronę, potem coraz wolniej, aż wreszcie ustali się 
równowaga, zakłócana tylko losowymi wahnięciami.  

 
lista =Table[1, {1000}]; dane = {};  
Do[ 
    Do[  
        m = Random[Integer,{1,1000}];  
        lista[[m]]=1-lista[[m]],  
        {10}  
      ]; 
    AppendTo[dane,Apply[Plus,lista] ] ,  
    {5000}  
  ] 
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ListPlot[dane, PlotStyle -> {PointSize[0.01]}] 



 
W sposobie zastosowanym powyżej zrobiliśmy wykres punktowy (ListPlot) – Mathematica 
zaznaczyła kolejne stany zawartości części I naczynia. Inną organizację wydruku otrzymamy 
łącząc punkty linią. W tym celu zbieramy dane w postaci {i, wynik} i każemy programowi 
połączyć punkty odcinkami linii prostych. Program poniższy obrazuje dane z 5000 losowań. Na 
wykresie widać, że początkowo liczba cząsteczek w jednej z części naczynia gwałtownie maleje, 
ale dość szybko ustala się równowaga.  
 
lista = Table[1, {1000}]; wykres = {};  
Do[ 
    Do[  
        m = Random[Integer,{1,1000}];  
        lista[[m]]=1-lista[[m]],  
        {10}  
      ]; 
    AppendTo[wykres,{i,Apply[Plus,lista]} ] ,  
    {i,1,5000}  
  ] 
Show[Graphics[Line [wykres]], Axes -> True,  
PlotRange -> {{0,5000},{0,1000}} ] 

 

 
11.3. Rzucamy monetą n razy. Zrób wykres ilustrujący różnicę między liczbą wyrzuconych 
reszek a liczbą wyrzuconych orłów dla  n = 1 , ...., 1000. Sprawdzić zgodność wyników z teorią 
(prawo arkusa sinusa, prawo iterowanego logarytmu, p. książka Fellera z rachunku 
prawdopodobieństwa). 
 
11.4. Gra w belkę. Wyobraź sobie, że siedzisz naprzeciwko ministra finansów. Przed Wami 
lista liczb od 1 do pewnego n. Są to sumy, które możesz sobie wypłacić. Z każdej wypłaty 
minister zabiera dzielniki właściwe tej liczby (te, które są na liście). Nie możesz wziąć takiej 
liczby, z której minister nie miał by zysku. Po każdym ruchu z listy usuwa się wypłacone sumy. 
Jeśli nie mamy już możliwości dokonania żadnej wypłaty, resztę pieniędzy zabiera minister. Jak 
grać, żeby osiągnąć jak największy zysk?  
Wybierz najpierw n = 8. Przeprowadź grę wiele tysięcy razy. Wyciągnij wnioski. Powtórz dla 
większych n.  
 
11.5.  W przeciwległych wierzchołkach kostki n-wymiarowej siedzą: mucha i pająk. Pająk się 
nie rusza, a mucha wędruje po kostce (po krawędziach), za każdym razem wybierając losowo 
wierzchołek (jeden z sąsiednich), do którego ma się udać. Jeśli trafi do wierzchołka, gdzie jest 
pająk, zostaje użyta do obiadu. Wyznaczyć empiryczną dystrybuantę zmiennej losowej „mucha 
przeżyje co najmniej n jednostek czasu”. Zaprogramować wędrówkę muchy, liczyć czas, 
powtórzyć to kilkadziesiąt tysięcy razy, zebrać wyniki. Warto rozwiązać najpierw zadanie dla  n 
= 2  (bardzo łatwe) i potem dla  n = 3  –  najpierw „matematycznie”, potem „empirycznie”. 
Będzie to bowiem test na poprawność metody.  
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11.6. Niech  f   będzie funkcją dwóch zmiennych, określoną wzorem   
f(x, y) = 2xy – 2(x + y) + 3 . 

Niech dany będzie ciąg skończony liczb  a1, a2, ..., an . Wybieramy losowo dwa wyrazy tego 
ciągu  a, b, wykreślamy je z ciągu a na ich miejsce wstawiamy f(a, b). Analogiczną operację 
powtarzamy dla nowego ciągu. W końcu otrzymamy ciąg jednoelementowy (czyli pewną 
liczbę). „Wykazać eksperymentalnie”, że liczba ta zależy tylko od ciągu, a nie od losowych 
wyborów kolejnych usuwanych wyrazów. Dla ustalonego ciągu przeprowadzić ten proces kilka 
tysięcy razy, sprawdzić, że zawsze otrzymujemy tę samą liczbę. Powtórzyć to dla kilkudziesięciu 
innych ciągów.  
 

Statystyka 
 
Rozkład normalny w pakiecie Mathematica. NormalDistribution[mi, sigma] to rozkład o średniej 
mi, odchyleniu standardowym sigma. Uwaga: aby obliczyć wartość częstości w punkcie 
stosujemy komendę PDF. Natomiast warto ci dystrybuanty podaje PDF, jak w przykładach:  
<<Statistics`NormalDistribution` 
 rozklNorm = NormalDistribution[0,1]; 
Plot[PDF[rozklNorm, x], {x,-3,3}] 
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12.1. Oblicz prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X  o rozkładzie normalnym ze średnią 3  i 
odchyleniu standardowym 0,3 przyjmuje wartość między 2,5 a 3,6.  
12.2. Napisz funkcję pstwo[mi_, sigma_, iksjeden_, iksdwa_] która zwraca 
prawdopodobieństwo, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym  X , średniej mi i odchyleniu 
standardowym  sigma przyjmuje wartości między  iksjeden a iksdwa.  
12.3. Firma produkująca opony zakłada, że przeciętnie można na nich przejechać k = 100000 
km, z odchyleniem standardowym s = 7000 km. Zakładamy, że odpowiednia zmienna losowa 
ma rozkład normalny o tych parametrach. Firma chce dać gwarancję i wymieniać bezpłatnie 



przedwcześnie zużyte opony tak jednak, by wymieniać co najwyżej p = 5 procent opon. Na ile 
kilometrów należy dać gwarancję? Napisz funkcję gwarancja[k, s, p], która to oblicza. 
12.4. Wyznacz przedział ufności dla średniej  
 
 

Najprostsze równanie ekologii matematycznej 
 

Wyobraźmy sobie zbiorowość np. ryb w stawie górskim, albo zajęcy w dużym lesie. Zakładamy, że życiu 
tych zwierząt nie zagrażają nienaturalne wydarzenia: ludzie nie wpuszczają ścieków do jeziora, nie łowią 
ryb siecią, wycieczki nie płoszą zajęcy. Nasze ryby czy zające rozmnażają się zupełnie swobodnie. 
Jednak zasoby tlenu w wodzie, czy pokarmu w lesie są oczywiście ograniczone i wobec tego rozwojem 
zbiorowości rządzą dwie przeciwstawne tendencje:  
1) zwierzęta rozmnażają się: im więcej osobników w danym roku, x,  tym więcej ich w roku następnym, x 
+ 1.  
2) zwierzęta giną z braku pokarmu: im więcej osobników w jednym roku, tym mniej w następnym.  
Okazuje się, że te dwie przeciwstawne tendencje dość dobrze opisuje równanie 

xn+1 = rxn (1–xn), 
w którym xn  oznacza wielkość populacji (ryb, zajęcy), w pewnych umownych jednostkach w danym 
roku,  xn+1  to oczywiście wielkość tej populacji w następnym roku, zaś zmienna r jest współczynnikiem 
zależnym od rodzaju populacji: inny dla ryb, inny dla zajęcy. Może też zależeć od lokalnych warunków. 
Czynnik rxn  opisuje rozwój nieskrępowany brakiem przestrzeni i pokarmu, czynnik  1–x gra rolę 
hamującą i uwzględnia realia życie: gdy  x rośnie, to 1–x maleje i na odwrót.  
 Zbadajmy teraz jak przebiega kilku hipotetycznych populacji. Przyjmijmy  r = 1,5 i weźmy 
dowolny stan początkowy x0 , np.  x0 =  1/2 . Wtedy  już po kilku następnych krokach ustala się stan 
równowagi 0,333333... . Gdybyśmy przyjęli  r = 2,7 , dostalibyśmy jako wartość graniczną   
0,6296296.....   . To układ stabilny: społeczność zwierzątek osiąga szybko stan równowagi i dalej nic się 
nie dzieje: tyle samo się rodzi, co umiera. Małe zmiany parametru r powodują lekkie przesunięcie punktu 
stabilności.  
 Sytuacja zaczyna się zmieniać gdzieś około  r = 3. Najpierw dochodzenie do stanu równowagi 
trwa coraz dłużej, aż wreszcie w pewnym momencie (dokładne jego  uchwycenie nie jest możliwe) 
proces rozdwaja się. Dla r = 3,2 są już dwa położenia równowagi:  0, 5130455...  i   0, 79944555... Liczba 
ryb (zajęcy) oscyluje: w latach parzystych jest inna niż w nieparzystych.  
 Proces znów się rozdwaja: dla r = 3,5 mamy już cztery położenia równowagi:  

0,5008842...  , 0,8749973... , 0,3828197.... .... 0,8269407.... 
potem osiem i szesnaście. Układ zaczyna tracić stabilność, punktów równowagi przybywa równowagi, 
liczba zwierzątek jest w każdym roku inna, a drobne zaburzenia parametru r powodują drastyczne 
zmiany. Wreszcie następuje chaos: nic nie wiadomo, wszystko się miesza.  
 A jednak nie jest to zupełna przypadkowość: układ opisany jest wciąż tym samym, bardzo 
porządnym, prostym równaniem. Jeśli się zastanowimy, to wcale nie wyda się to nam dziwne.  
Powtarzanie tego samego regularnego procesu może bardzo łatwo zmienić uporządkowany,  regularny 
układ w chaotyczną mieszaninę. Starczy wspomnieć dwa przykłady: tasowanie kart i zagniatanie ciasta. 
Oba te procesy są dość monotonne, ale efektywne! 
 Na rysunku poniżej widzisz jeden stan równowagi.  

 
 
Napisz program do badania tego równania.  
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Podstawowe obliczenia matematyki finansowej 
 
15.1. Napisać funkcję wyznaczającą wewnętrzną stopę zwrotu inwestycji, w której wkład 
przynosi zyski przez lata , określone w ciągu dane.  
Rozwiązanie. Na przykład  
wsz [wklad_, lata_, dane_] := N[ 100*NSolve[  

   wklad == Sum [ dane[[i]]/(1+x)^i, {i,Length[dane]} ],x ]   
                             [[Length[dane],1,2]],4] 
15.2. Porównać dwie metody obliczania spłat w równej wysokości.  

 
Twierdzenie. Przy pożyczce  K   na  n  lat (okresów),  wielkość stałej raty jest równa  

1
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−
n

n
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rKr  . Po  k  latach (okresach) zostaje do spłacenia  

Krk – Krn  
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r
r .  

Dowód. Indukcja względem  k . 
 

1. Metoda dodania odsetek i równego podzielenia. Wtedy rata = 
           = K (r n  – n + r + 1) / (2n) 

 
 
 

Recycling. Puszka aluminiowa waży 10 gramów. W wyniku utylizacji odpadów 
odzyskuje się corocznie 75 procent zużytego aluminium. Ile puszek można wyprodukować z 
tony aluminium przez 10 lat? . Ile to razy więcej niż  gdyby odzyskiwano połowę zużytego 
aluminium? Ile to razy więcej niż gdyby puszki wyrzucało się bezpowrotnie?  
 
 

Pokażemy tylko wykres (rysunek u góry) Na osi x odkładamy wskaźniki oszczędzania: ile 
procent puszek odzyskujemy, na osi y – ile puszek da się wyprodukować przy takim wskaźniku. 
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Planety i wielościany foremne  
Johannes Kepler był rzetelnym uczonym, wszyscy znamy jego prawa rządzące ruchem planet. 

Nie patrzył tylko na gwiazdy. Poszukiwał regularności matematycznych wszędzie: od planet do nasion 
owoców. W 1615 roku napisał pracę o ładnie brzmiącym tytule Stereometria dolorium vinariorum, co 
na polski tłumaczy się też uroczo:  Stereometria beczek do wina.  

W czasach Keplera znano tylko sześć planet: Merkury, Ziemia, Mars, Jowisz i Saturn. Dlaczego 
planet jest akurat sześć? zapytał Kepler. I jaka prawidłowość rządzi ich odległością od Słońca? Założył, 
że wszystko się ze sobą łączy, że geometria i kosmogonia są ściśle ze sobą związane. Z dzieł 
starożytnych Greków wiedział, że jest tylko pięć wielościanów foremnych. Spostrzegł, że między 
sześcioma orbitami jest pięć wolnych przestrzeni. Może zatem każda z tych  wolnych  przestrzeni 
odpowiada jakiemuś wielościanowi foremnemu? Po kilku latach (1596) stworzył następującą teorię, za 
pomocą której wyliczył dość dokładnie rozmiary orbit. 

 Wyobraźmy sobie kulę, której średnicą jest średnica orbity Merkurego. Następnie, że na tej kuli 
jest opisany ośmiościan foremny, na nim kula, na niej dwudziestościan, na nim znowu kula, na niej 
dwunastościan, na nim kolejna kula, na niej czworościan, potem znowu kula, sześcian i w końcu na tym 
sześcianie jest opisana kula. Kepler doszedł do wniosku, że średnice tych kolejnych kul są średnicami 
orbit kolejnych planet: Merkurego, Wenus, Ziemi, Marsa, Jowisza i Saturna.  

Wydawało się, że teoria jest bardzo trafna. Niestety, zgadzała się bowiem z danymi 
eksperymentalnymi. A cóż może lepiej świadczyć o słuszności teorii matematycznej niż jej zgodność z 
danymi eksperymentalnymi lub danymi obserwacyjnymi, szczególnie tymi „wziętymi z nieba”.  

Prześledzić te rachunki za pomocą programu Mathematica. 
Program ma odpowiednią ściągawkę. Wczytujemy pakiet: 
Geometry`Polytope.m`  
i na przykład promień kuli wpisanej w sześcian jednostkowy to  
Inscribed[Cube] 
a promień kuli opisanej na czworościanie to  
Circumscribed[Tetrahedron] 

  
Bryła foremna Promień kuli wpisanej Promień kuli opisanej 
Czworościan  

 
 

Sześcian  
 

 

Ośmiościan  
 

 

Dwunastościan  
 

 

Dwudziestościan 
r = +42 18 5

12
 R =

+10 2 5
4

 

 
Co więc zrobił Kepler? Próbował, próbował, aż wyszło, to znaczy, gdy konfiguracja 

(kolejność sfer) i wynikające z niej obliczenia zgadzały się z danymi obserwacyjnymi.  
 

Stosunek  
Promieni orbit 

wg obliczeń Keplera za pomocą 
wielościanów foremnych 

 
Prawdziwy 

Merkurego do Wenus  0,53 
Wenus do Ziemi  0,72 
Ziemi do Marsa  0,65 
Marsa do Jowisza  0,29 
Jowisza do Saturna  0,54 

 
Niestety cała zbieżność rezultatów jest przypadkowa. A szkoda! Takie to było ładne...  
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17.2. Obliczyć długość boków pięciokąta foremnego wpisanego w koło o promieniu 1.  
17.3. Obliczyć długość przekątnej pięciokąta foremnego wpisanego w koło o promieniu 1.  
17.4. Obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych kątów 18, 36, 54, 72 i 108 stopni:  

– Wczytać package trigonom,  
– Używając TrigReduce wyprowadzić wzory na sin (5α), cos (5α), 

– Podstawić α =  
5
π  i rozwiązując odpowiednie równanie obliczyć wartości funkcji 

trygonometrycznych kąta 36 stopni, a potem następnych.  
– Wykorzystując możliwości programu Mathematica, wyprowadzić pozostałe wzory.  

17.5. Obliczyć skalę podobieństwa „dużego” i „małego” pięciokąta na rysunku.  
17.6. Zakładając, że pięciokąt jest dogodnie umieszczony w układzie współrzędnych, obliczyć:  
współrzędne wierzchołków, równania prostych zawierających boki, równania przekątnych, 
współrzędne wierzchołków „małego” pięciokąta.  
17.8. Z nagromadzonych danych napisać dowód, że przekątne pięciokąta foremnego dzielą się w 
stosunku złotym.  
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