
 



 



 

Jeśli możesz zmierzyć to, o czym mówisz, i wyrazić to w liczbach, wtedy dopiero coś 

naprawdę o tym wiesz. 

lord William Thomson Kelvin (1824–1907) 

  

 

Matematyka w sztuce 

 

Zasada perspektywy w rysunku lub malarstwie polega na rzutowaniu wszystkich punktów 

przestrzeni na płaszczyznę względem pewnego punktu zwanego środkiem perspektywy. 

Obraz ulega deformacji – charakterystyczne jest „zmniejszanie się" na obrazie 

przedstawianych elementów wraz z ich oddalaniem się od punktu obserwacji. Linie 



równoległe do siebie w perspektywie stają się zbieżne i spotykają się w pewnym 

teoretycznym punkcie. 

Konstrukcja perspektywy w rysunku i malarstwie opiera się właśnie na stosowaniu tzw. 

punktów zbiegu, które pozwalają wyznaczyć prawidłowy kształt przedstawianych obiektów. 

Perspektywa jest najczęściej używanym i najbardziej naturalnym dla człowieka sposobem 

odwzorowania przestrzeni na płaskiej powierzchni. Zasady stosowania perspektywy 

opracowali na początku XV wieku architekt i rzeźbiarz Filippo Brunelleschi oraz Leone Battista 

Alberti, malarz, poeta, filozof, kartograf, muzyk i architekt. Jest ona zbliżona do sposobu, w 

jaki ludzie faktycznie postrzegają przestrzeń, jednak opiera się na matematycznie obliczonym, 

nieruchomym punkcie widzenia jednego oka, zatem nie może w pełni oddać złożoności 

postrzegania rzeczywistości dwojgiem oczu. W czasach renesansu perspektywa, dzięki swym 

matematycznym regułom, podnosiła sztukę do rangi nauki. 

Martwa natura 

Wykonując rysunek, musisz widzieć „martwą naturę" przez cały czas w ten sam sposób. 

Pomoże Ci w tym oparcie na brodę. Obiekty, które masz narysować, zobaczysz poprzez siatkę 

złożoną z kwadratowych oczek. Pod papierem, na którym będziesz rysować, również znajduje 

się podobna siatka. Rysując obiekty, musisz zadbać o to, aby tworzące je linie przecinały siatkę 

w odpowiednich punktach. W ten sposób szybko wykonasz szkic rysunku zgodny z wymogami 

perspektywy. 

Okienka perspektywiczne, podobne do tego, które zostało tutaj użyte, opisał w 1525 roku 

malarz Albrecht Dürer (1471-1528). 

Firma portretowa 

Możesz narysować albo portret osoby, która usiądzie na taborecie, albo martwą naturę ze 

stolika obok. Patrząc przez przyrząd znany jako camera lucida (czyli widnia optyczna), możesz 

jednocześnie obserwować obraz obiektu, który rysujesz, oraz kartkę, na której wykonujesz 

rysunek. W ten sposób bardzo łatwo naniesiesz kontury obiektu na papier. 

Camera lucida została opatentowana w 1807 roku przez Williama Wollastona (1766-1828). Co 

prawda 200 lat wcześniej Johannes Kepler (1571-1630) opisał podobne do niej urządzenie, 

jednak w początkach XIX wieku dzieło Keplera było zapomniane. 

Camera Obscura 

Skieruj kamerę w wybranym przez siebie kierunku. Jeśli potrzeba, ustaw ostrość, obracając 

soczewkę. Na matówce możesz zaobserwować obraz sali, w której się znajdujesz. 

W najprostszej postaci camera obscura to poczernione od wewnątrz pudełko z niewielkim 

otworem. Naprzeciw otworu znajduje się matówka, na której powstaje pomniejszony i 

odwrócony obraz. Historia tego urządzenia sięga starożytności. Prostoliniowe rozchodzenie się 

światła i powstawanie obrazu przy przejściu przez niewielki otwór opisane zostało już przez 

Euklidesa (III w. p.n.e.). Pierwszy naukowy opis camery sporządził ok. 1020 roku arabski 

matematyk Alhazen (965- 1040). Około 1550 roku Girolamo Cardano (1501-76) udoskonalił 

ją, zastępując mały otwór pojedynczą soczewką. 



Camera obscura używana była przez astronomów do obserwowania zaćmień i plam na Słońcu 

oraz do śledzenia ruchu rocznego gwiazd i planet. Była też stosowana przez malarzy i grafików 

(m.in. Leonarda da Vinci, Vermeera i Bernarda Belotta Canaletta) jako narzędzie pomocnicze, 

zwłaszcza do dokładnego wykreślania perspektywy przy malowaniu widoków. 

Anamorfoza 

Słowo anamorfoza wywodzi się od greckiego słowa anamórphōsis – przekształcenie. Obraz, 

który uległ anamorfozie, został celowo zdeformowany. Właściwy obraz można zobaczyć albo 

patrząc z odpowiedniej perspektywy, albo obserwując odbicie w odpowiednim zwierciadle. 

Opis matematyczny tego rodzaju zniekształcenia obrazu sprowadza się do odpowiedniej 

transformacji układu współrzędnych. 

Anamorfoza wykorzystana została w kinematografii jako technika pozwalająca na zapisanie 

dobrej jakości szerokoekranowego obrazu na zwykłej taśmie filmowej lub do zapisu obrazu o 

proporcjach 16:9 na płytach DVD. 

Matematyka na mapie 

 

Jednym z podstawowych problemów kartograficznych było znalezienie odpowiedniego 

sposobu przedstawienia na płaskiej powierzchni mapy trójwymiarowej powierzchni Ziemi – 

geoidy. Opracowanych zostało wiele sposobów rozwiązania tego problemu w postaci różnych 

odwzorowań kartograficznych. Zawsze jednak odwzorowywany fragment Ziemi jest 

zdeformowany, dlatego konstruując mapę, określa się, jakie cechy są istotne. W zależności od 

przeznaczenia map wykorzystywane są odwzorowania: 

• wiernokątne – kierunki na mapie odpowiadają rzeczywistości, popularne w nawigacji, 

• wiernopowierzchniowe – używane w atlasach, 

• wiernoodległościowe – linie na mapie przedstawiane są  bez zniekształceń, użyteczne w 

komunikacji radiowej i na mapach komunikacyjnych. 

 



Najkrótsza droga 

Dwa dowolnie wybrane punkty na mapie lub globusie można połączyć linią na wiele sposobów. 

Jednak z przyczyn praktycznych największe znaczenie mają dwie linie. 

Pierwsza z nich to loksodroma – linia, która przecina każdy południk pod tym samym kątem. 

Była ona szczególnie użyteczna w nawigacji morskiej lub lotniczej. Wypływając z portu, 

wystarczyło obliczyć azymut na punkt docelowy i można było przepłynąć nawet cały ocean, 

nie zmieniając położenia steru. Na mapach wykonanych w odwzorowaniu wiernokątnym 

loksodroma jest fragmentem linii prostej. Jednak linia taka nie jest tzw. linią geodezyjną, czyli 

najkrótszą linią łączącą dwa punkty. Ten warunek spełnia ortodroma, czyli linia poprowadzona 

po powierzchni Ziemi w taki sposób, aby była łukiem koła, którego środek znajduje się w 

środku Ziemi. Podróżowanie wzdłuż ortodromy jest trudniejsze dla nawigatora, bo nieustannie 

trzeba modyfikować kurs względem kierunków geograficznych, ale czas podróży będzie 

najkrótszy. 

Długość linii na mapie 

Pomiar długości linii na mapie może być wykonany dwoma sposobami: używając cyrkla – 

kroczka o ramionach rozwartych na określoną długość lub pprzy pomocy longimetru, przyrządu 

wynalezionego i opatentowanego w 1933 roku przez polskiego matematyka Hugona Steinhausa 

(1887-1972). 

Oba sposoby liczenia długości krzywej nie są dokładne, zależą bowiem od promienia 

krzywizny zakrętów linii. W przypadku mapy przebieg dróg czy rzek przedstawiany jest w 

sposób uproszczony, bez wszystkich zakrętów. Dodatkowo mapa nie oddaje trójwymiarowej 

rzeźby terenu – tym samym droga prowadząca w górę, na szczyt, i następnie w dół będzie na 

mapie znacznie krótsza niż w rzeczywistości. Błędy w mocno pofalowanym, górzystym terenie 

mogą dochodzić nawet do 50%!  

Pomiar pola powierzchni na mapie 

Pole powierzchni wybranego województwa można zmierzyć używając harfy lub planimetru. 

Dokładne obliczenia powierzchni figur jest niezwykle istotne w geodezji, gdzie niewielkie 

błędy w obliczeniach powierzchni działek na mapie skutkują niekiedy kilkuarowymi różnicami 

w terenie. Chcąc precyzyjnie wyznaczyć powierzchnię figury nieregularnej, należy ją podzielić 

na zbiór figur regularnych, których powierzchnie łatwo wylicza się ze wzoru, a następnie 

zsumować wyniki. Jest to żmudna praca i na dodatek łatwo przy niej popełnić błąd. Stąd od 

dawna próbowano usprawnić sposób liczenia pola powierzchni figury nieregularnej.  

Przydatnym wynalazkiem była harfa pozwalająca określać pole powierzchni z dokładnością 

tym większą, im gęstsze są linie siatki. Jednak przy gęstości siatki wynoszącej 1 mm obliczenia 

są również żmudne i niełatwe. Stąd wybawieniem było wynalezienie na początku XIX wieku 

planimetru. Po wielu próbach praktycznym i niezawodnym urządzeniem okazał się planimetr 

biegunowy Jacoba Amslera (1823-1912) skonstruowany w 1854 roku i – po drobnych 

przeróbkach – używany do dziś. Stosując go, trzeba się skupić tylko na precyzyjnym 

obwiedzeniu figury i prostym działaniu arytmetycznym. 

 



Projekcje kartograficzne 

Zdjęcie, które zwiedzający zrobi sobie na wystawie może zostać przekształcone przy użyciu 

różnych projekcji kartograficznych. 

Jedną z fundamentalnych umiejętności matematycznych jest wykonywanie 

podstawowych obliczeń: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Ale czy sposoby ich 

wykonywania, które poznajemy w szkole, są jedynymi istniejącymi? Na wystawie pokazano, 

że liczyć można też zupełnie inaczej, np. używając kartki i ołówka albo wykorzystując nieco 

już zapomniane przyrządy, takie jak liczydło czy suwak logarytmiczny. 

  

Równie ważna jak umiejętność liczenia jest możliwość zapisu liczby. Najprościej narysować 

lub naciąć odpowiednią liczbę kresek. Taki system sprawdza się tylko dla małych liczb, jednak 

łatwo go ulepszyć. Po to, aby policzyć zapisane kreski, grupujemy je np. po pięć, przekreślając 

każdą grupę pięciu kresek. Taki system można łatwo przekształcić w system liczbowy, w 

którym różne znaki zastępują określone liczby, aby zaś odczytać zapisaną liczbę, należy dodać 

do siebie wszystkie wartości. Podobnych systemów używano m.in. w starożytnym Egipcie, 

Grecji, a także w Rzymie. Mają one jednak poważną wadę – bardzo trudno wykonywać w nich 

choćby najprostsze obliczenia arytmetyczne. Przełomem w matematyce stały się systemy 

pozycyjne, takie jak używany przez nas system dziesiętny. 
 

 

Matematyka pomiędzy wymiarami 

 

Fraktal – słowo to wywodzi się od łacińskiego fractus – złamany, cząstkowy, ułamkowy. 

Pojęcie fraktala wprowadził do nauki w latach 70. francuski matematyk Benoît B. Mandelbrot. 

Słowem tym bywają określane różnorodne obiekty; autorzy piszący o fraktalach często unikają 

podawania dokładnej definicji. Fraktale definiowane są na różne sposoby i zazwyczaj są to 

definicje dosyć skomplikowane. Najczęściej jednak mówi się o obiektach cechujących się 

samopodobieństwem, tzn. że części obiektu są pomniejszoną, dokładną lub przybliżoną kopią 

całości. Ich strukturę trudno opisać za pomocą tradycyjnej geometrii, ale bardzo często przepis, 

według którego są budowane, jest bardzo prosty. Wiele obiektów mających cechy fraktali 

znanych było dużo wcześniej, nim wprowadzono to pojęcie. 

W naturalny sposób mówimy, że prosta jest obiektem jednowymiarowym, płaszczyzna 

dwuwymiarowym, zwykła przestrzeń zaś trójwymiarowym. Jest to zgodne z intuicyjnym 

podejściem do pojęcia wymiaru jako minimalnej liczby parametrów potrzebnych do opisania 

jakiegoś zbioru. Na bazie tej prostej intuicji matematycy operują co najmniej kilkoma różnymi 



definicjami wymiaru. W przypadku obiektów fraktalnych (np. trójkąta Sierpińskiego  

z nieskończoną ilością dziur) zastosowanie różnych definicji wymiaru daje różne rezultaty. 

Najprostsza do zrozumienia jest następująca sytuacja: zliczane są kostki, czyli pudełka, którymi 

pokrywa się badaną figurę. W przejściu granicznym z rozmiarem kostki zmierzającym do zera 

otrzymujemy wymiar obiektu. W przypadku obiektów o łatwym do opisania przepisie 

wygodniej jest jednak zastosować wymiar samopodobieństwa. Jeśli mierzony obiekt zawiera 

N samopodobnych kopii wielkości s, to wymiar D zdefiniowany jest równaniem: NsD=1.  

Trójkąt Pascala 

Liczby wpisane w kółka na tablicy tworzą trójkąt Pascala. Powstaje on w ten sposób, że każda 

znajdująca się w nim liczba jest sumą dwóch liczb znajdujących się bezpośrednio nad nią. 

Jednocześnie każdy n-ty wiersz zawiera współczynniki rozwinięcia dwumianu Newtona 

(a+b)n. Liczby w trójkącie Pascala mają wiele ciekawych właściwości, np. suma liczb w 

każdym wierszu daje w wyniku kolejne potęgi liczby 2. 

Za pomocą magnetycznych krążków należy zasłonić na tablicy wszystkie liczby podzielne 

przez 2. Zasłonięte liczby tworzą pewną strukturę strukturę geometryczną przypominającą 

Trójkąt Sierpińskiego. Doświadczenie można powtórzyć, zasłaniając liczby podzielne przez 3, 

5 i inne liczby. Również w tym przypadku powstają struktury geometryczne o charakterze 

fraktalnym. 

Trójkąt Sierpińskiego 

Trójkąt Sierpińskiego otrzymuje się wg następującego przepisu: w trójkącie równobocznym 

łączy się środki boków, dzieląc go w ten sposób na cztery mniejsze trójkąty, a następnie usuwa 

się środkowy trójkąt. Operację powtarza się w trzech pozostałych trójkątach, dzieląc każdy z 

nich na cztery mniejsze trójkąty, usuwając środkowy, a dla pozostałych po raz kolejny 

powtarzając opisane czynności. Trójkąt Sierpińskiego to jeden z najwcześniej poznanych 

obiektów mających cechy fraktala. Został opisany w 1915 roku przez polskiego matematyka 

Wacława Sierpińskiego (1882-1969). 

Wieże Hanoi 

 



Należy przenieść stos krążków z pierwszego pręta na ostatni, zachowując kolejność od 

największego do najmniejszego i przestrzegając następujących reguł: 

1.      wolno przenosić tylko jeden krążek z wierzchu stosu, nie wolno kłaść większego krążka 

na mniejszym, 

2.      wolno wykorzystywać środkowy pręt do chwilowego odkładania krążków. 

Wieże Hanoi są przykładem problemu, którego złożoność bardzo szybko rośnie wraz ze 

wzrostem liczby krążków. Minimalną liczbę ruchów potrzebnych do przeniesienia n krążków 

można obliczyć ze wzoru N=2n - 1. Dla sześciu krążków wynosi ona 63. 

Zagadkę wież Hanoi wymyślił w 1883 roku matematyk Édouard Lucas (1842-1991). 

Sprzedawał ją jako zabawkę w wersji z ośmioma krążkami. Prawdopodobnie to sam Lucas był 

autorem „tybetańskiej legendy" rzekomo wyjaśniającej pochodzenie łamigłówki. 

W świątyni Brahmy w Tybecie znajdują się podobne wieże, na które nałożono 64 krążki ze 

szczerego złota. Dzień i noc mnisi przekładają krążki, a gdy zakończą swoją pracę nastąpi 

koniec świata. Jednak nie ma powodu do obaw – zakładając, że wykonanie jednego ruchu trwa 

jedną sekundę, praca zajmie im jeszcze ok. 584 tryliony lat. 

Jaki jest związek zagadki Wież z Hanoi z fraktalami? Jeśli przyporządkujemy trzem prętom 

litery A, B oraz C, to położenie trzech krążków może być opisane za pomocą trzech znaków: 

np. BBC oznacza, że pierwszy i drugi krążek są na pręcie B, trzeci krążek zaś znajduje  się na 

pręcie C. Wszystkie dopuszczalne położenia krążków można przedstawić graficznie. 

Znakomity matematyk i popularyzator nauki Ian Stewart (ur. 1945) zauważył kilka lat temu, że 

rysunek przedstawiający wszystkie dopuszczalne położenia krążków ma strukturę trójkąta 

Sierpińskiego. 

 Klasyka fraktali 

Na długo przed wprowadzeniem do matematyki słowa fractal znane były obiekty, którym 

obecnie przypisujemy cechy fraktalne. Należą do nich zbiór Cantora (opisany w 1884 roku 

przez Georga Cantora), płatek Kocha (opisany w 1904 roku przez Helge von Kocha) oraz 

trójkąt Sierpińskiego opisany w1915 roku. 

Kolejne etapy powstawania tych obiektów można prześledzić używając animacji 

komputerowej. 

Wielościany 

 



Klasyczną geometrię często dzielimy na dwie odrębne części – planimetrię zajmującą się 

badaniem własności figur na płaszczyźnie, oraz stereometrię zajmującą się przestrzenią 

trójwymiarową. Wśród zagadnień stereometrii, obiektami badanymi bardzo intensywnie od 

najdawniejszych czasów były wielościany, czyli bryły tworzone z połączonych wielokątów. 

Wśród nich szczególną rolę odgrywają wielościany foremne, czyli takie, które są bryłami 

wypukłymi, których wszystkie ściany są identycznymi wielokątami, a w każdym wierzchołku 

zbiega się identyczna liczba ścian. Istnieje tylko 5 brył, które spełniają te warunki. Nazywamy 

je bryłami platońskimi,  gdyż Platon jako pierwszy odnotował fakt istnienia ściśle określonej 

ich liczby. Platon powiązał znane wielościany foremne z czterema żywiołami (ogień - 

czworościan, ziemia - sześcian, powietrze - ośmiościan, woda - dwudziestościan). Po odkryciu 

dwunastościanu foremnego włączył go do swojego systemu jako symbol całego wszechświata. 

Bryły Platońskie zostały wykorzystane przez Johannesa Keplera (1571-1630) do stworzenia 

modelu budowy Układu Słonecznego, który przedstawił w 1696 w  pracy Mysterium 

Cosmographicum, Na sferze o promieniu orbity Merkurego opisał ośmiościan a na nim opisał 

następną sferę, której promień odpowiadał promieniowi orbity Wenus. Opisując na tej drugiej 

sferze  dwudziestościan, a na nim kolejną trzecią sferę, to jej promień odpowiada promieniowi 

orbity Ziemi. I tak kolejno dla następnych wielościanów foremnych i planet: dwunastościan – 

Mars, czworościan – Jowisz, sześcian - Saturn.  Odkryta prawidłowość utwierdziła Keplera w 

głębokim przekonaniu, że Bóg jest matematykiem.  

Bryły Platońskie 

Używając tylko jednego rodzaju wielokątów, należy ułożyć wielościan foremny, czyli bryłę, w 

której wszystkie ściany są identycznymi wielokątami foremnymi oraz z każdego wierzchołka 

wychodzi identyczna liczba krawędzi. 

Istnieje tylko pięć takich wielościanów. Nazywamy je bryłami platońskimi, gdyż Platon jako 

pierwszy odnotował fakt istnienia ściśle określonej ich liczby. Filozof powiązał cztery z nich z 

żywiołami (ogień – czworościan, ziemia – sześcian, powietrze – ośmiościan, woda – 

dwudziestościan). Dwunastościan natomiast symbolizował kosmos – uporządkowany 

wszechświat. 

Kostka Mikusińskiego 

W kostce Mikusińskiego 27 kostek zostało połączonych w 6 klocków o następujących 

kształtach: 

 

Spróbuj ułożyć z nich sześcian. Łamigłówka ma tylko dwa rozwiązania! 

Łamigłówkę tę wymyślił polski matematyk Jan Mikusiński (1913-87), a szerzej znana stała się 

dzięki innemu polskiemu matematykowi Hugonowi Steinhausowi (1887-1972), który zamieścił 

jej opis w popularyzującej matematykę książce Kalejdoskop matematyczny. (Opis kostki 

Mikusińskiego po raz pierwszy pojawił się w wydaniu z 1955 roku). 



Kostka Mikusińskiego 

Piramida 

Z dwóch identycznych klocków należy ułożyć piramidę w kształcie czworościanu foremnego. 

Wydaje się to bardzo łatwe – przecież mamy tylko dwa klocki. Rozwiązanie jest proste, ale 

niełatwo je znaleźć…  

Piramida z kulek 

Dwadzieścia kulek można ułożyć w stos, podobnie jak robią to sprzedawcy owoców na targu. 

W tym przypadku stos ma kształt czworościanu foremnego. 

Jeśli kulki są ze sobą połączone po trzy lub po cztery, zadanie to staje się trudniejsze, ale wciąż 

jest możliwe do wykonania. 

Kulki w tym doświadczeniu układane są w ten sposób, że odcinki łączące ich środki układają 

się w sieć trójkątów równobocznych, kolejne warstwy są zaś układane w zagłębieniach niższej 

warstwy. W 1611 roku Johannes Kepler (1571-1630) postawił hipotezę, że takie ułożenie 

pozwala na pozostawienie najmniejszej wolnej przestrzeni. Udowodniono to dopiero w 1998 

roku. Dowód przedstawiony przez Thomasa Halesa (ur. 1958) zajmował 250 stron druku i 

towarzyszyło mu 3 GB programów komputerowych, danych i obliczeń. W 2003 roku grupa 12 

recenzentów ogłosiła, że w 99% są przekonani o prawidłowości dowodu. 

Pojemny sześcian 

Każdą z brył znajdującą się na tym stanowisku możesz umieścić w szklanym sześcianie. 

Jednak nie zawsze będzie to proste… 

 

Topologia – matematyka w krzywym zwierciadle 

 



Topologia zajmuje się badaniem tych własności figur geometrycznych i brył, które nie ulegają 

zmianie po zdeformowaniu ich kształtu. Przez zdeformowanie rozumie się tutaj dowolne 

zniekształcenie powierzchni (poprzez zginanie i rozciąganie) bez jej rozerwania i „zlepienia" 

różnych punktów. Takie zdeformowanie może być nawet bardzo radykalne, byleby nie było 

rozrywania ani klejenia. Najłatwiej wyobrazić to sobie, przyjmując, że powierzchnię figury lub 

bryły wykonano z cienkiej powłoki gumowej. Topologia bywa też określana jako geometria, 

która nie używa miar. Jest to jeden z najważniejszych kierunków matematyki współczesnej. 

Jednym z podstawowych pojęć topologii jest ciągłość. Przekształcenia ciągłe to takie, w 

których wolno nam obiekty wyginać, naciągać, zgniatać, ale nie wolno rozrywać czy dziurawić. 

Uwaga – wolno je kleić! Jeśli na elastycznym i plastycznym materiale (np. plastelinie) 

narysujemy kwadrat, to poprzez odpowiadanie naciąganie i wyginanie powierzchni można 

sprawić, że kwadrat zostanie przekształcony w prostokąt, koło czy dowolny wielokąt. 

Wstęga Möbiusa 

Prostokątny pasek skręcony o 180°, a następnie sklejony końcami nazywany jest wstęgą 

Möbiusa. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest fakt, że ma tylko „jedną stronę". 

Struktura ta została niezależnie opisana przez Augusta Möbiusa (1790-1868) i Johanna 

Benedicta Listinga (1808-88). 

Wstęga Möbiusa znajduje praktyczne zastosowanie np. w pasach transmisyjnych lub taśmach 

do drukarek. Dzięki temu ich powierzchnia zużywa się jednakowo po obu stronach. 

Wstęga Möbiusa 

Prostokątny pasek skręcony o 180°, a następnie sklejony końcami nazywany jest wstęgą 

Möbiusa. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest fakt, że ma tylko „jedną stronę". 

Struktura ta została niezależnie opisana przez Augusta Möbiusa (1790-1868) i Johanna 

Benedicta Listinga (1808-88). 

Wstęga Möbiusa znajduje praktyczne zastosowanie np. w pasach transmisyjnych lub taśmach 

do drukarek. Dzięki temu ich powierzchnia zużywa się jednakowo po obu stronach. 

Torus czy kubek? 

Przekształcenie torusa w kubek jest klasycznym przykładem równoważności topologicznej. 

Można jeden z nich przekształcić w drugi bez rozrywania, a wyłącznie za pomocą rozciągania 

i wyginania. Eksperyment ten można wykonać używając masy plastycznej.  

Splątane pętle 

 



Z masy plastycznej trzeba uformować dwie połączone i przenikające się pętle. Następnie bez 

rozrywania i klejenia, a tylko przez ugniatanie i wyginanie, należy tak przekształć pętle, aby 

zostały rozłączone.  

Zaczęło się od spaceru – teoria grafów 

 

Historycy nauki za początek teorii grafów (będącej częścią topologii) uznają rozwiązanie w 

1736 roku przez Leonharda Eulera (1707-1783) tzw. problemu mostów w Królewcu. W 

Królewcu rzeka Pergoła podzieliła miasto na 4 dzielnice. W XVIII wieku połączone były one 

siedmioma mostami. Euler, spacerując po mieście zastanawiał się nad tym, czy można odbyć 

taki spacer, w czasie którego  przez każdy most przejdzie on dokładnie jeden raz. 

Euler sprowadził problem do abstrakcyjnego schematu, w którym kropki oznaczały dzielnice, 

a linie zastępowały mosty. W ten sposób pokazał, że dla rozwiązania problemu nie mają 

znaczenia ani kształt mostów ani wielkość dzielnic, a tylko sposób w jaki są połączone. 

Wykazał, że odbycie takiego spaceru nie jest możliwe. Metoda użyta przez Eulera stała się 

podstawą dla rozwoju teorii grafów, działu matematyki, który obecnie wykorzystywany jest np. 

w informatyce, planowaniu produkcji, transporcie i genetyce.  

Mosty w Królewcu 

Na wystawie można przeprowadzić eksperyment o podobnym schemacie jak XVIII-wieczny 

problem mostów w Królewcu, używając makiety, na której znajdują się mosty. 

Można przedstawić ten problem w formie uproszczonego schematu, w którym kropki 

oznaczają dzielnice, a linie zastępują mosty. Wędrówkę da się odbyć, gdy z każdej kropki (z 

wyjątkiem co najwyżej dwóch) wychodzi parzysta liczba linii. A jak należałoby ustawić 

dodatkowy most, aby taki spacer był możliwy? 

 



Problem komiwojażera 

Układając sznurek, wyznaczasz dla komiwojażera trasę, dzięki której, wyjeżdżając z Krakowa, 

odwiedzi on wszystkie oznaczone miasta i powróci do punktu startu. Zadaniem jest znalezienie 

najkrótszej trasy. 

Problem komiwojażera należy do klasy problemów, w których złożoność obliczeń wraz ze 

wzrostem liczby miast szybko rośnie. Znalezienie szybkiego algorytmu rozwiązania 

któregokolwiek problemu z tej grupy znajduje się na liście problemów milenijnych 

ogłoszonych przez Instytut Matematyczny Claya w 2000 roku. Rozwiązanie każdego z nich 

zostanie uhonorowane nagrodą w wysokości 1 miliona dolarów. 

Ścieżka Eulera i Hamiltona 

Graf składa się z wierzchołków połączonych krawędziami. Na każdym z grafów należy tak 

poprowadzić sznurek, aby: 

1. przechodził dokładnie jeden raz przez wszystkie krawędzie, 

2. przechodził dokładnie jeden raz przez wszystkie wierzchołki. 

Dla grafu spójnego, czyli takiego, w którym dla dowolnych dwóch wierzchołków istnieje 

ścieżka, która je łączy (a takie są grafy w naszych przykładach), mogą istnieć dwie specjalne 

ścieżki. 

Ścieżka Eulera to ścieżka, która przechodzi dokładnie jeden raz przez wszystkie krawędzie 

grafu. Jeśli ścieżka kończy się w punkcie startu to taki graf nazywamy cyklem Eulera. Ścieżka 

Eulera odpowiada rysowaniu figury bez odrywania ołówka od papieru. Cykl Hamiltona to 

ścieżka, która przechodzi dokładnie jeden raz przez każdy wierzchołek grafu i kończy się w 

punkcie startu (nie musi przechodzić przez wszystkie krawędzie). 

Łamigłówka – pierwszy krok do szaleństwa 

Łamigłówkę tworzą cztery kostki, których ścianki pomalowane są na cztery różne kolory. 

Należy je ustawić w wieżę w taki sposób, aby z każdej strony wieży było widać cztery różne 

kolory. 

Z pozoru zadanie to wydaje się bardzo łatwe. Jednak każda z kostek jest inna i można wieżę 

ułożyć na 41 472 sposobów. A to oznacza, że rozwiązanie zadania metodą prób i błędów– 

często stosowaną z sukcesem – może trwać bardzo długo. Natomiast jeśli opiszemy 

poszczególne kostki przy pomocy grafów, wtedy rozwiązanie można znaleźć bardzo szybko. 

 

 

 

 



 

Węzły to też matematyka 

 

Od węzłów zawiązywanych na sznurówkach te matematyczne różnią się tym, że zawiązane są na 

nieskończenie cienkim, rozciągliwym i pozbawionym tarcia sznurku, którego końcówki są ze sobą 

połączone. Przedmiotem badania teorii węzłów są zatem krzywe zamknięte zanurzone w przestrzeni 

trójwymiarowej. Jednym z pierwszych zadań tej dziedziny była klasyfikacja węzłów i umiejętność ich 

odróżniania, niezależnie od tego jak został zapętlony matematyczny „sznurek". Narzędziem pomocnym 

w klasyfikacji okazały się rozmaite typy wielomianów, z których pierwsze – wielomiany Alexandera 

pojawiły się w 1928 roku. Kolejne generacje wielomianów pozwalały lepiej „odróżnić" węzły, ale 

problem ich pełnej generalnej klasyfikacji wciąż nie został rozwiązany. Teoria węzłów znalazła dziś 

zastosowanie w rozmaitych dziedzinach życia takich jak analiza obwodów elektrycznych, kryptografia 

czy mechanika statystyczna. Węzłów używa się też w biologii do opisu nici DNA.  

Węzeł boromejski 

Trzema linkami nalezy zawiązać trzy pętle połączone w taki sposób, że przecięcie lub 

rozwiązanie jakiejkolwiek z nich uwalnia pozostałe. 

Węzeł, który pozwala rozwiązać tę łamigłówkę, nazywany jest węzłem boromejskim dlatego, 

że taki węzeł znajduje się w herbie włoskiego rodu Boromeuszy.  

Węzeł bez węzła 

Czy biorąc do obu rąk dwa końce sznurka mozna zawiązać na nim węzeł bez wypuszczania 

sznurka? 

Uwolnij sznurek 

Czy sznurek może „przenikać" przez metalowe pręty? 

Na jednym z prętów znajduje się pętla ze sznurka. Bez rozwiązywania pętli należy ją 

przełożyć na któryś z pozostałych prętów.  

 



Łamigłówki z drutu 

Kilka różnych łamigłówek - np. serce i podkówki. We wszystkich należy bez użycia siły 

rozłączyć części łamigłówki. 

Podobne łamigłówki znano już w XVIII wieku. Były wykonywane przez kowali dla uciechy 

ich znajomych, a przy tym stanowiły dobrą praktykę dla ich uczniów. 

Krzywe stożkowe 

 

Zatem Fabrycjuszu już to mam: najbardziej prawdziwą ścieżką, którą podąża planeta [Mars] 

jest elipsa, którą Dürer nazywa również owalem, lub z pewnością tak bliska elipsie, że 

różnica jest zaniedbywalna.  

Johannes Kepler (1571-1630) 

Jeśli powierzchnia stożka zostanie przecięta płaszczyzną, to pojawi się na niej ślad będący jedną 

z następujących krzywych: okrąg, elipsa, hiperbola lub parabola (oraz w szczególnych 

przypadkach punkt lub para prostych). Rodzina krzywych stożkowych występuje w wielu 

praktycznych problemach. W ten sposób opisywane są orbity ciał niebieskich i trajektorie rakiet 

kosmicznych. Krzywe te mają również ciekawe własności geometryczne. Badanie własności 

krzywych stożkowych – znalezienie opisujących je równań, obliczanie długości łuków z nich 

wyciętych i pól powierzchni wycinków ograniczonych krzywymi stożkowymi – było impulsem 

do rozwoju takich dziedzin matematyki, jak geometria, algebra i rachunek różniczkowy. 

W kartezjańskim układzie współrzędnych krzywe te opisywane są równaniami drugiego 

stopnia. 

Krzywe stożkowe na niebie 

 W 1609 roku Johannes Kepler (1571-1630) opublikował dzieło Astronomia Nova, w którym 

przedstawił dwa prawa dotyczące ruchu planet. Pierwsze z nich głosiło, że planety poruszają 

się wokół Słońca po orbitach eliptycznych, Słońce zaś znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy. 

Kepler doszedł do tego wniosku na podstawie prowadzonych obserwacji. Zjawisko wyjaśnione 

zostało dopiero dzięki prawu powszechnego ciążenia sformułowanemu przez sir Isaaca 



Newtona (1642-1727). Wynika z niego, że orbity obiektów poruszających się pod wpływem 

przyciągania grawitacyjnego są zawsze krzywymi stożkowymi. 

Rysowanie elipsy 

Na wyznaczonym obszarze trzeba położyć kartkę i umieścić na niej dwa pionki. Następnie 

założyć na założyć na pionki pętlę ze sznurka włożyć w nią ołówek i można zacząć rysować 

elipsę. 

Koła Cardana 

Linię zakreślaną przez punkt znajdujący się w stałej odległości od środka koła toczącego się 

wewnątrz okręgu nazywamy hipotrochoidą. W szczególnym przypadku, gdy promień 

wewnętrznego koła jest dokładnie dwa razy mniejszy od promienia zewnętrznego okręgu, 

wszystkie punkty znajdujące się wewnątrz mniejszego koła zataczają elipsy, a punkty 

znajdujące się na krawędzi mniejszego koła poruszają się po prostej. Ten drugi efekt został 

odkryty przez włoskiego matematyka Girolama Cardana (1501-76). Jest on wykorzystywany 

w konstrukcji przekładni zamieniającej ruch obrotowy na ruch liniowy. 

Linie na stożku 

Obok stożka, na stoliku znajdują się płytki z wyciętymi kształtami: okręgu, elipsy, paraboli i 

hiperboli. Kształt linii należy dopasować do odpowiedniego miejsca na stożku. 

Teleskop 

 

Używany tutaj miniaturowy teleskop zbudowany jest w układzie zaproponowanym przez sir 

Isaaca Newtona (1643-1727). Jego układ optyczny tworzą dwa zwierciadła: paraboliczne 

zwierciadło główne i płaskie zwierciadło pomocnicze, które kieruje światło do umieszczonego 

z boku okularu. 

Newton zbudował swój teleskop w 1668 roku i był to pierwszy teleskop wykorzystujący 

zwierciadła. Teleskopy zwierciadłowe o lustrach, których kształty są paraboloidami bądź 

hiperboloidami obrotowymi, są do dziś podstawowymi przyrządami obserwacyjnymi w 

astronomii.  



Antena 

Przesuwając do przodu i do tyłu mały telewizor, należy ustawić  go tak, by obraz na ekranie 

miał najlepszą jakość. 

Anteny często mają kształt paraboloidy obrotowej. Oznacza to, że wszystkie promienie, które 

padają równolegle do osi anteny, przecinają się w jednym punkcie – ognisku. Antena o takim 

kształcie może służyć zarówno jako część odbiornika, jak i nadajnika sygnałów 

elektromagnetycznych. Natomiast anteny satelitarne zazwyczaj mają nieco zmodyfikowany 

kształt – ognisko znajduje się poza osią. Dzięki temu detektor umieszczony w ognisku nie 

zasłania samej anteny. Taka antena została wykorzystana w tym eksperymencie. Podczas 

przesuwania telewizorka końcówka jego anteny wędruje wzdłuż linii łączącej ognisko ze 

środkiem paraboloidy. Gdy antena telewizora znajdzie się w ognisku, wtedy sygnał odbierany 

z nadajnika będzie najsilniejszy. 

Hiperboloida 

Po obróceniu górnego okręgu należy zobaczyć, jaki kształt przyjmują linki . 

Po obróceniu koła każda linka „ustawia się" ukośnie, ale wciąż jest prostym odcinkiem. 

Jednak patrząc na powierzchnię wyznaczoną przez sznurki, widoczne jest wyraźne 

zakrzywienie. 

Kształt powierzchni to hiperboloida jednopowłokowa. Powierzchnię tę można skonstruować z 

linii prostych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na skręcanie. Dlatego jest ona 

wykorzystywana w architekturze – np. w konstrukcji chłodni kominowych w elektrowniach. 

 

Matematyka gam i interwałów 

 



Dla większości ludzi trudno byłoby znaleźć bardziej odległe od siebie dziedziny niż 

matematyka i muzyka. Muzyka – to wolna od sztywnych norm i reguł sztuka, która odnosi się 

bezpośrednio do emocji, zaś matematyka to podstawa nauk ścisłych. Muzyka tworzona jest z 

dźwięków. I to właśnie w nich, ich uporządkowaniu, częstotliwości i harmonii znajdziemy 

zasady matematyczne. Ścisły związek matematyki i muzyki znany był już od czasów 

starożytnych. 

 Różnicę częstotliwości pomiędzy dwoma dźwiękami, które słyszymy jednocześnie lub zaraz 

po sobie nazywamy interwałem.  Brzmienie tych dwudźwięków może być miłe lub 

nieprzyjemne. Większość ludzi podobnie ocenia brzmienie różnych interwałów. Grecki uczony 

Pitagoras (V w. p.n.e)  badał to zjawisko przy pomocy monochordu – instrumentu o jednej 

strunie. Zauważył, że jeżeli długości jednakowo napiętych strun pozostają w stosunku małych 

liczb całkowitych, np. 1:2, 2:3 czy 3:4 to dzięki te brzmiąc razem dają przyjemne wrażenie. 

Doszedł do wniosku, że harmonia dźwięków wyraża się przez stosunek dwóch liczb i jest tym 

pełniejsza im liczby są mniejsze. 

Najważniejszym interwałem dla Pitagorasa była kwinta wyrażana stosunkiem częstotliwości 

3:2. 

Według legendy inspiracją dla Pitagorasa było pewne zdarzenie. Wracając do domu Pitagoras 

przechodził obok kuźni, z której dochodziły go dźwięki młotów uderzających w kowadła. 

Zauważył, że wysokość dźwięku zmienia się  w zależności od wielkości kowadła. 

 Matematyka stała również u podstaw konstrukcji skal muzycznych. Najczęściej używana jest 

skala, w której oktawa podzielona jest na dwanaście dźwięków. W pierwszej skali, 

zaproponowanej przez Pitagorasa, do konstrukcji skali wykorzystane zostały kwinty. 

Częstotliwości kolejnych dźwięków uzyskano mnożąc częstotliwość przez 3/2 i ewentualne 

dzieląc przez 2, aby sprowadzić dźwięk do wyjściowej oktawy. Jednak osiągnięty tą metodą 

dwunasty dźwięk ma częstotliwość inną niż podwojenie częstotliwości dźwięku, od którego 

zaczęto budować gamę. Różnica ta nosi nazwę komatu pitagorejskiego. 

Nieco inną konstrukcję gamy zaproponował grecki filozof Didymos (I w. p.n.e.), który 

wykorzystał także podział struny w 1/5 jej długości. W ten sposób otrzymał tercję wielką, 

określoną stosunkiem 5/4. Teraz interwały można było obliczać, stosując mnożenie, lub 

dzielenie nie tylko przez współczynnik 3/2, lecz również przez 5/4, co w przypadku wielu 

interwałów zmniejszyłoby liczby, tworzące ich współczynniki. Na podstawie takich obliczeń 

powstał tzw. „system naturalny", utworzony z czterech dźwięków pitagorejskich - f, c, g, d- 

oraz z dźwięków odległych od nich o tercję wielką w górę i w dół. 

W tym systemie występowały dwa rodzaje  całych tonów o współczynnikach 9/8 oraz 10/9. 

Podobnie, jak w systemie pitagorejskim, dwa półtony nie dawały całego tonu. 

Strój Didymosa dobrze sprawdzał się w wielogłosowej muzyce średniowiecza, gdzie głosy 

często były prowadzone w odległości tercji.  

W XVIII w. wprowadzono do muzyki nowy rodzaj stroju muzycznego – skalę jednostajnie 

temperowaną. W stroju tym oktawa została podzielona na 12 równych półtonów. Stosunek 

częstotliwości kolejnych dźwięków wyrażał się pierwiastkiem dwunastego stopnia z dwóch. 

Strój taki pozwalał na łatwą zmianę tonacji utworów muzycznych.  Skala ta obecnie jest 

najczęściej używana do strojenia instrumentów. 



Ksylofony 

Każdy z dwóch instrumentów obejmuje jedną oktawę. Sztabki w dolnym rzędzie składają się 

na podstawową gamę C-dur, sztabki zaś w górnym rzędzie stanowią jej uzupełnienie. Jednak 

instrumenty różnią się sposobem nastrojenia. Ksylofon po lewej został nastrojony w skali 

Pitagorasa, w której kolejne dźwięki gamy uzyskano, sprowadzając do jednej oktawy szereg 

siedmiu kolejnych kwint (dwóch dźwięków, których stosunek częstotliwości wynosi 3/2). 

Ksylofon po prawej został nastrojony w używanym obecnie systemie jednostajnie 

temperowanym, w którym wszystkie półtony są równe. 

W związku z tym brzmienie tych samych sztabek na obu ksylofonach może się nieco różnić. 

Monochord 

Pod jedną ze strun znajduje się poprzeczka umożliwiająca podwyższenie dźwięku. Po 

szarpnięciu jednocześnie obu strun można ocenić czy dwa dźwięki brzmią przyjemnie? 

Należy samodzielnie znaleźć takie położenia poprzeczki, w którym dźwięki będą miały 

przyjemne lub nieprzyjemne brzmienie i porównać długości strun. 

Podobne eksperymenty ponad 2500 lat temu prowadził Pitagoras (VI w. p.n.e.), który jako 

jeden z pierwszych próbował matematycznie opisać dźwięki. Zauważył, że jeżeli długości 

jednakowo napiętych strun można wyrazić stosunkiem małych liczb całkowitych, np. 1:2, 2:3 

czy 3:4, to dźwięki te słyszane jednocześnie brzmią przyjemnie. Doszedł do wniosku, że 

harmonia dźwięków wyraża się przez stosunek dwóch liczb i jest tym pełniejsza, im liczby są 

mniejsze.  

Szumiące rury 

Należy przyłożyć ucho do różnych rur i posłuchać dźwięku z ich wnętrza. 

Każda z rur szumi w nieco inny sposób. Częstotliwość szumu można powiązać z kształtem i 

rozmiarem rury. W przypadku rury o kształcie walca z otwartymi końcami częstotliwość szumu 

jest odwrotnie proporcjonalna do długości rury. 

Zjawisko wzmacniania określonych częstotliwości w  zależności od długości rury 

wykorzystywane jest w instrumentach dętych. 

Zabawy z liczbami 

Kwadratura prostokąta 

 



Układanka składa się z dziewięciu kwadratów o długościach boku wyrażonych różnymi 

liczbami naturalnymi. Należy ułożyć je w prostokącie o rozmiarach 33×32 jednostki. Dla 

ułatwienia najmniejszy kwadrat już jest na swoim miejscu. 

Na początku XX wieku postawiony został problem – czy kwadrat może zostać podzielony na 

kwadraty, z których każdy będzie miał inną wielkość? Zaczęto również rozważać, czy możliwy 

jest podobny podział prostokąta. Podział prostokąta na dziewięć różnych kwadratów został 

przedstawiony w 1925 roku przez młodego lwowskiego matematyka Zbigniewa Moronia 

(1904-71). W 1940 roku udowodniono, że zaproponowany przez niego podział wykorzystuje 

najmniejszą z możliwych liczbę kwadratów. Z kolei pierwsza konstrukcja kwadratu 

zbudowanego z 55 różnych kwadratów została przedstawiona w 1939 roku przez Rolanda 

Sprague'a (1894-1967). Podział kwadratu na najmniejszą możliwą liczbę kwadratów został 

znaleziony w 1978 roku przez A.J.W. Duijvestina (1927-98); kwadratów w tym podziale jest 

21.  

Kwadrat magiczny 

 

Płytki z liczbami należy ułożyć w ten sposób, żeby suma liczb w każdym wierszu, każdej 

kolumnie i na każdej przekątnej wyniosła 34. 

Kwadraty magiczne znane były już w starożytności. Kwadrat magiczny, w którym 

umieszczono liczby od 1 do 9, został opisany ok. 2800 roku p.n.e. przez Loh-Shou. W Europie 

łamigłówki tego typu pojawiły się w XIV wieku. Kwadrat, który należy ułożyć tutaj, należy do 

najbardziej znanych. W 1514 roku Albrecht Dürer (1471-1528) umieścił go na miedziorycie 

zatytułowanym Melancholia I. 

Istnieje tylko jeden kwadrat magiczny o rozmiarach 3×3 (jeśli wykluczyć kwadraty powstające 

z niego przez obrót, odbicie lustrzane i pomnożenie przez stałą wartość ). W 1693 roku 



opublikowana została lista wszystkich 880 kwadratów 4×4, natomiast kwadraty o rozmiarach 

5×5 zostały policzone dopiero w 1973 roku i jest ich 275 305 224. Liczba kwadratów 

magicznych o rozmiarach 6×6 i większych nie została dotąd obliczona. 

Pentomino 

Z 12 klocków należy ułożyć prostokąt o rozmiarach 6×10. 

12 klocków tworzących pentomino to wszystkie możliwe płaskie kształty, które da się ułożyć 

z 5 kostek. Klocki tworzące pentomino są też wykorzystywane jako puzzle, ponieważ można z 

nich układać rozmaite kształty. Nazwę łamigłówce nadał matematyk Solomon Golomb (ur. 

1932). Ułożenie prostokąta o wymiarach 6×10 zostało przeanalizowane w 1960 roku przez 

Briana (1926-64) i Jennifer Haselgrove (ur. 1931), którzy udowodnili, że istnieje dokładnie 

2339 różnych rozwiązań.  

Układanka T 

Z przygotowanych klocków należy ułożyć kształt litery T. Można również spróbować ułożyć 

również inne kształty znajdujące się na planszy. Układając figury, należy przestrzegać 

następujących reguł: 

·         należy wykorzystać wszystkie części, 

·         elementy muszą leżeć obok siebie, ale nie mogą na siebie nachodzić, 

·         elementy można obracać na drugą stronę. 

Puzzle „T" pojawiły się w 1903 roku i zostały wykorzystane do promocji herbaty pod hasłem 

„Make the T(ee)". Cztery klocki mogą jednak zostać użyte do ułożenia wielu innych 

kształtów.  

Deska Galtona 

Kulki wpadające do poszczególnych przegródek pod deską tworzą histogram rozkładu 

dwumianowego, zbliżonego do rozkładu normalnego. Doświadczenie z deską Galtona ilustruje 

więc sposób powstawania w naturze rozkładu normalnego pod wpływem drobnych losowych 

odchyleń. Deska została wymyślona przez sir Francisa Galtona (1822-1911), angielskiego 

przyrodnika, podróżnika i antropologa. Galton jako pierwszy zastosował metody statystyczne 

do badań antropologicznych. 

Przewieszone bloczki 

Pierwszy bloczek to to podstawa, na której należy układać pozostałe. Celem jest takie 

ułożenie, by używając jak najmniejszej liczby bloczków sprawić, że jeden z nich znajdzie się 

całkowicie poza podstawą. Można to zrobić używając zaledwie czterech bloczków. 

Jak daleko można wysunąć bloczki? 

W najprostszym rozwiązaniu, w którym każdy kolejny bloczek wysunięty jest nieco dalej, 

maksymalne możliwe wysunięcie można opisać wzorem d=a/2n, gdzie a oznacza długość 



bloczka, n zaś numer bloczka, poczynając od góry. Czyli, idąc od góry, kolejne bloczki są 

wysunięte o 1/2, 1/4, 1/6 itd. długości bloczka. Sumując kolejne wysunięcia już przy czterech 

bloczkach można przekroczyć 1. Badając własności ciągu an=1/2n można stwierdzić, że suma 

takiego ciągu wynosi nieskończoność. Oznacza to, że układając bloczki, teoretycznie można 

wysunąć je dowolnie daleko poza podstawę. 

Jednak układając bloczki, można je nie tylko wysuwać w prawo, ale również dokładać 

dodatkowe bloczki na stosie. Okazuje się, że dzięki temu da się znacznie szybciej zwiększyć 

wysunięcie poza podstawę. 

Trochę inne mnożenie 

W pierwszych latach nauki matematyki w szkole podstawowej poznajemy „przepis" na 

wykonywanie mnożenia polegający na mnożeniu jednej liczby kolejno przez cyfry z drugiej 

liczby i zapisywanie wyników pod sobą. Taki „przepis" na wykonanie jakiejś operacji w 

matematyce nazywany jest algorytmem. Jednak ten poznany w szkole sposób nie jest jedynym 

możliwym algorytmem dla mnożenia. Na wystawie można przeprowadzić proste rachunki 

uzywając nieco innych sposobów. Pierwszy z nich to Gelosia albo mnożenie w kratkach. 

Metoda jest bardzo zbliżona do mnożenia pisemnego, tylko nieco inaczej zapisywane są wyniki 

pośrednie. Drugi to mnożenie przez rysowanie linii. Obydwa sposoby są bardzo zbliżone do 

typowego mnożenia. Trzeci sposób - mnożenie po rosyjsku opiera się na zupełnie innych 

zasadach. W istocie sprowadza się do przeprowadzenia operacji mnożenia z użyciem systemu 

dwójkowego.  

Liczydło 

Liczydło wywodzi się od abaku – tabliczki, na której obliczenia wykonywano przy pomocy 

kamyków. Najstarsze zachowane liczydło pochodzi z czasów starożytnego Rzymu. 

Wyposażone było w kamyczki przesuwane w rowkach. Najpopularniejszy w Polsce wzór 

liczydła, z koralikami umieszczonymi po 10 na każdym z prętów, wywodzi się z Bliskiego 

Wschodu. Liczydła miały różny wygląd w zależności od kraju i zliczanych wartości. 

Sekretna wiadomość 

 

Dziedzina nauki zajmująca się szyfrowaniem oraz łamaniem szyfrów nazywana jest 

kryptologią. Jej nazwa wywodzi się z greckich słów: kryptos - ukryty i logos - słowo. Szyfr jest 

rodzajem kodu, który pozwala ukryć treść wiadomości przed osobami postronnymi nie 

znającymi kodu. Pierwsze szyfry takie jak szyfr Cezara znane były już w czasach starożytnych. 

Pierwsze udokumentowane próby łamania takich szyfrów  podjął arabski filozof Al-Kindi w 

IX wieku. Polegały one na analizie częstości występowania poszczególnych liter. 



Użycie komputerów zmieniło się metody szyfrowania. Nowoczesne szyfry oparte są na 

skomplikowanych obliczeniach i bardzo trudno je złamać. Współczesna kryptologia ma 

szerokie zastosowanie w systemach bezpieczeństwa np. kart bankomatowych czy informacji 

przesyłanych przez Internet. 

Szyfr blokowy 

W szyfrze tym wiadomość zapisywana jest na kwadratowej siatce. Do zapisu i odczytu 

wykorzystywany jest szablon, który przesłania część pól siatki. Po czterech obrotach szablonu 

zapełnione zostaną wszystkie pola siatki. Taki szyfr został opisany przez Juliusza Verne'a w 

powieści Mateusz Sandorf. Odgadnięty przez bohaterów szyfr zakodowany był tablicą z 36 

polami i zawierał hasło wzywające do walki o niepodległość Węgier. 

Szyfr Cezara 

Jest  rodzaj szyfru podstawieniowego, w którym każda litera tekstu niezaszyfrowanego 

zastępowana jest oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie inną literą . Szyfr ten znany 

był już w starożytności. Jego wersji wykorzystującej przesunięcie o trzy znaki używał Juliusz 

Cezar. Szyfr Cezara jest bardzo prosty do złamania przy użyciu analizy częstotliwości 

występowania poszczególnych liter.  

Szyfr Vigenère'a 

Rozwinięciem metody Cezara, w której podczas szyfrowania używa się różnych przesunięć, 

jest szyfr Vigenère'a. W tej metodzie używane jest dodatkowe słowo-klucz, które określa, jakie 

przesunięcie szyfru Cezara będzie wykorzystane do zaszyfrowania kolejnej litery. 

Szyfr asymetryczny 

Kryptografia asymetryczna to rodzaj szyfrowania, w którym używa się zestawów dwu lub 

więcej powiązanych ze sobą kluczy, umożliwiających wykonywanie różnych czynności 

kryptograficznych. Jeden z kluczy może być udostępniony publicznie bez utraty 

bezpieczeństwa zabezpieczanych danych. Najważniejsze zastosowania kryptografii 

asymetrycznej takie jak szyfrowanie i podpis cyfrowy zakładają istnienie 2 kluczy – 

prywatnego oraz publicznego, przy czym klucza prywatnego nie da się łatwo odtworzyć na 

podstawie publicznego. W niektórych innych zastosowaniach kluczy może być więcej. W 

szyfrowaniu asymetrycznym wykorzystywane są operacje matematyczne, które da się łatwo 

przeprowadzić w jedną stronę a bardzo trudno w drugą. W najczęściej stosowanym szyfrze 

RSA wykorzystywane mnożenie (jako operacja łatwa) oraz rozkład na czynniki (operacja 

trudna). Na wystawie znajduje się specjalna aplikacja, która pozwala poznać własności 

algorytmu szyfrowania RSA. 

 

 

 



 

Świat zer i jedynek 

 

Większość współczesnych komputerów przeprowadza wszelkie operacje i obliczenia na 

liczbach zapisanych w systemie binarnym. System ten jest używany również do zapisu danych 

przechowywanych na twardych dyskach i innych nośnikach pamięci. System binarny wybrano 

dlatego, że bardzo ławo można użyć  dwustanowych elementów elektronicznych do zapisania 

dwóch różnych cyfr. Oznacza to jednak, że każda informacja  - liczba, tekst, obraz, dźwięk czy 

też film musi zostać przekształcona w ciąg zer i jedynek, aby mogła zostać zapisana w pamięci 

komputera. 

Zegar binarny 

Zegar wyświetla czas w postaci świecących diód. Działa w oparciu o system dwójkowy, w 

którym do zapisu liczb używane są tylko dwa znaki: „0" i „1". W przypadku tego zegara 1 to 

zapalona dioda, 0 zaś to zgaszona dioda. Liczby z układu dziesiętnego zamieniane są na system 

dwójkowy przy pomocy kodu BCD, w którym każdej cyfrze odpowiadają 4 znaki kodu 

dwójkowego. 

Kod ASCII 

Kod ASCII (skrót od American Standard Code for Information Interchange) to powszechnie 

przyjęty standard, który literom, cyfrom, znakom przestankowym, wybranym symbolom, a 

także poleceniom sterującym przypisuje siedmiocyfrowy kod składający się z zer i jedynek. 

Kod ten używany jest do zapisu tych danych w pamięci komputera. Podstawowy kod jest 

siedmiobitowy, co pozwala na zapisanie 128 znaków. Jednak większość komputerów operuje 

na 8-bitowych bajtach. Dodatkowy ósmy bit (czyli kolejne 128 znaków) wykorzystywany jest 

m.in. do zapisu znaków pochodzących z różnych alfabetów, takich jak polskie „ogonki", czyli 

litery ą i ę.  

 

 



 

Cyfrowy obraz 

Wszystkie obrazy, które mogą być wyświetlane, przechowywane bądź przekształcane przy 

pomocy komputera muszą zostać zapisane w postaci cyfrowej tzn. ciągu zer i jedynek. W 

grafice komputerowej wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje plików: wektorowe i rastrowe. 

W grafice wektorowej zapamiętywane są jako przepisy na narysowanie prostych figur 

geometrycznych takich jak odcinki, łuki czy wielokąty oraz ich atrybutów, np.  kolor i grubość 

konturu czy własności wypełnienia. Dzięki temu, że w pamięci komputera przechowywany jest 

przepis a nie gotowy rysunek, pliki graficzne mają niewielkie rozmiary i można  łatwo zmieniać 

ich skalę bez utraty jakości. 

Jednak znacznie częściej spotykamy się plikami rastrowymi takimi, jak np. zdjęcia cyfrowe. 

Obrazy takie prezentowane są w postaci siatki różnokolorowych pixeli. O wielkości pliku 

graficznego decydować będzie ilość zapisywanych informacji – całkowita liczba  pixeli 

przemnożona przez liczbę  bitów przeznaczonych na zapis koloru pixela. Wygodną formą 

zapisu koloru jest np. system RGB dostosowany do wyświetlania na monitorze komputera. Dla 

każdego pixela określany jest stopień nasycenia kolorów czerwonego (R), zielonego (G) i 

niebieskiego (B). W najczęściej stosowanym systemie każdy kolor może przyjmować 256 

stopni nasycenia, co oznacza, że do zapisu koloru pojedynczego pixela wykorzystywane są 24 

bity. Ten sam rysunek zapisany jako czarno-biały miałby rozmiar 24 razy mniejszy. Pliki 

rastrowe nie mogą być powiększane bez utraty jakości.  

Kody kreskowe 

Kod kreskowy pozwala na graficzny zapis informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych 

elementów o określonych własnościach (np. wymiary, zbiór kodowanych znaków, algorytm 

obliczania cyfry kontrolnej). Kody takie przeznaczone są dla czytników elektronicznych. 

Najpopularniejszy standard EAN 13 pozwala na zakodowanie 13 znaków. Kody kreskowe 

zostały wprowadzone w latach 1970, do oznakowania produktów w sklepach. 

W ostatnich latach popularne stały się również dwuwymiarowe wersje kodów kreskowych np. 

kody QR. Pozwalają na zakodowanie znacznie większej ilości informacji (do 4096 znaków 

alfanumerycznych). Kody QR są też często używane do zapisywania adresów stron 

internetowych. 

 

 


