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Pierwszy komputer mechaniczny
Trochę historii z przeszłości komputerów i algorytmów



Charles Babbage - „ojciec komputerów”

• Charles Babbage (ur. 26 grudnia 
1791 w Walworth, zm. 18 
października 1871 w Londynie) –
angielski naukowiec: matematyk, 
astronom i inżynier - mechanik, 
autor tablic logarytmicznych, 
konstruktor mechanicznych 
maszyn liczących. 

• Nazywany jest „ojcem 
komputerów”. Profesor 
Uniwersytetu w Cambridge.



Augusta Ada King, hrabina Lovelace - pierwsza 
programistka
• Augusta Ada King, hrabina 

Lovelace (ur. 10 grudnia 1815, zm. 
27 listopada 1852) – brytyjska 
matematyczka i poetka, znana 
przede wszystkim z publikacji na 
temat mechanicznego komputera 
Charlesa Babbage’a, zwanego 
maszyną analityczną. 

• Praca zawiera notatki, wśród nich 
pierwszy opublikowany algorytm 
napisany z zamiarem wykonania 
na maszynie. Z tego powodu 
uważana bywa za pierwszą 
programistkę.



Komputer mechaniczny - „na korbę” 

• Maszyna różnicowa była kalkulatorem 
przeznaczonym do obliczania 
wartości wielomianów. Nazwa 
wywodzi się od metody różnic 
skończonych, którą 
zaimplementowano w maszynie.

• Pierwszy kompletny egzemplarz 
maszyny został zbudowany dopiero w 
latach 1989–1991 według planów 
Babbage’a i XIX-wiecznymi środkami 
przez Muzeum Nauki w Londynie. 
Urządzenie jest w pełni sprawne i 
może wykonywać obliczenia z 
dokładnością do 31 cyfr.

Jedna z sekcji maszyny różnicowej



Co to jest myślenie komputacyjne???

Myślenie komputacyjne to taki sposób patrzenia na 
problemy, aby komputery mogły pomóc nam w ich 
rozwiązywaniu. 

Algorytmy są kluczem do myślenia 
komputacyjnego, jest to działanie w sposób 
uporządkowany.



Co to jest algorytm???

Algorytm to przepis 
rozwiązania zadania, 

zawierający opis danych 
wraz z opisem czynności, 

które należy wykonać 

z tymi danymi, aby osiągnąć 
zamierzony wynik.



Wykonujemy je w każdej innej dziedzinie naszego życia, na przykład:

kupując spodnie w 
sklepie, 

dzwoniąc do kolegi, 
układając  

alfabetycznie listę 
uczniów w klasie, 

korzystając z 
bankomatu, 

parząc kawę itd.

Nie tylko w szkole rozwiązujemy zadania. 

Gdzie znajdziemy algorytmy???



Dla kogo algorytm i jak go przygotować???

Wykonawcą 
algorytmu może być 

komputer lub 
człowiek.

Każdy problem, który ma być 
rozwiązany musi zostać 

najpierw poddany  

s p e c y f i k a c j i,  która 
polega na dokładnym opisie 

zadania.

W ramach 
specyfikacji 

problemu podaje 
się:

d a n e dla 
rozwiązywanego 

problemu, 

w a r u n k i,  jakie 
te dane muszą 

spełniać, 

w y n i k i  

z  w a r u n k a m i,  
jakie muszą one 

spełniać,

z w i ą z e k  

w y n i k ó w  

z  d a n y m i.



Z czego składa się algorytm?

Zawiera on opis danych, opis wyników oraz plan 
działania, czyli przetworzenia danych. 

Plan ten można przedstawić w postaci ciągu czynności, 
które muszą być wykonane w określonej kolejności. 

Opis czynności występujących w algorytmie 
nazywamy instrukcjami.



Algorytm opisany obrazkami

• Występuje szeroko w 
instrukcjach opisujących 
sposób montażu 
zabawek dla dzieci (np. 
klocki LEGO), modeli do 
sklejania, instrukcjach 
obsługi (np. telewizora, 
smartfona, lodówki).



Algorytm opisany słownie

Występuje: 

•sprzętu domowego,

•aparatury 
naukowej, 

we wszystkich 
instrukcjach 

obsługi:

na lekcjach wielu 
przedmiotów w 

postaci opisu 
doświadczenia,

w informatyce jako 
element 

poprzedzający 
właściwe 

programowanie.



Algorytm w postaci listy kroków

Przygotować ½ l 
mleka.

Przygotować torebkę 
budyniu z cukrem.

Odlać z przygotowanej 
porcji mleka ½  

szklanki. 

Wsypać do ½  szklanki 
mleka budyń z 

torebki.

Wymieszać budyń z ½  
szklanki mleka.

Resztę mleka 
zagotować.

Zestawić gotujące 
mleko z ognia.

Mieszając wlać do 
gorącego mleka 1/2 

szklanki mleka z 
wymieszanym 

wcześniej budyniem.

Ciągle mieszając 
gotować 2 minuty na 

wolnym ogniu.



Algorytm opisany schematem blokowym 1/2

występuje głównie w 
nauczaniu elementów 
informatyki i służy do 

graficznego prezentowania 
i rozwiązywania problemu,

powinien być poprzedzony 
opisem słownym.



Algorytm opisany schematem blokowym 2/2

Każda figura w schemacie blokowym 
prezentuje określony rodzaj operacji. 

Figury służą do przedstawiania rodzaju 
działań zaprojektowanych w algorytmie, zaś 
linie wskazują kolejność wykonywania tych 

działań.

Schemat blokowy jest to układ figur 
geometrycznych (nazywanych skrzynkami 

lub blokami) połączonych ze sobą odcinkami 
prostymi lub łamanymi (ścieżki sterujące). 



Gra „Zgadnij moją liczbę” 1/3

Ustalamy, że jest liczba 
całkowita dodatnia z 
przedziału (0, 127).

Zgodnie z zasadami gry 
można zadawać tylko 

pytania binarne, na które 
otrzymuje się odpowiedzi: 

„TAK” lub „NIE”. 

Za stan rozgrywki uznaje 
się liczby, które nadal są 

możliwymi odpowiedziami.



• Algorytm nr 1: losowe zgadywanie liczby. Wybieraj możliwe liczby z 
pominięciem tych, które już sprawdziłeś aż do momentu trafienia 
właściwej liczby.

• Algorytm nr 2: wyszukiwanie liniowe. Rozpocznij od początku i 
kontynuuj liczba po liczbie, aż do znalezienia właściwej liczby. 

• Algorytm nr 3: zastosowanie wzoru „Dziel i zwyciężaj”. Algorytm 
polega na wybraniu punktu środkowego i pytaniu czy jest to ta liczba 
lub większa od niej. 

Gra „Zgadnij moją liczbę” 2/3



• Wybieram liczbę środkową z przedziału (0, 127). 

• Pierwsze pytanie brzmi: czy to jest 64 lub więcej? Odpowiadam „NIE”, 
czyli jest to liczba z przedziału (0, 63). 

• Czy to jest 32 lub więcej? Odpowiadam „TAK”, czyli jest to liczba z 
przedziału (32, 63). 

• Następne pytanie: czy to 48 lub więcej? Odpowiadam „NIE”, więc 
liczba jest z przedziału (32, 47) itd…

Gra „Zgadnij moją liczbę” 3/3



• Rozbiliśmy początkowy problem na sekwencję coraz mniejszych i 
mniejszych problemów, aż do momentu, gdy pozostanie tylko jedna 
liczba. Przy czym na każdym etapie możecie zastosować ten sam 
wzorzec. 

• Można odgadywać miasta na geografii lub zwierzęta i rośliny na lekcji 
biologii. 

• To binarne podejście do wyszukiwania jest bardzo podobne do kluczy 
klasyfikacyjnych stosowanych przez botaników i zoologów do 
identyfikowania roślin i zwierząt w ich środowisku naturalnym.

Wzór „Dziel i zwyciężaj” w różnych dziedzinach 



Komunikowanie się z komputerem

Tajemnica rozmowy z komputerem



Czym są cyfry i liczby dla komputera???

• Cyfry można porównać do liter, a liczby do słów.

Przykład 1.

Ala                 i               As.

(3 litery) (1 litera) (2 litery) 

Przykład 2.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – cyfry i liczby

34582; 457; 1293478 - liczby



Co komputer może „ugryźć”?

Alfabet komputerów jest prosty i składa się tylko z dwóch znaków: 

1 i 0 (obecność lub brak sygnału, prawda lub fałsz).

Bit - to litera komputerowego alfabetu. Słowo "bit" pochodzi od 
angielskiego wyrażenia "binary digit", co dosłownie oznacza "cyfra 
binarna".

Jeśli bit jest literą, to bajt jest odpowiednikiem słowa.

Zwykle przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów.

Słowo bajt (ang. byte) powstało od angielskiego bite (kęs), jako 
najmniejsza porcja danych, którą komputer może „ugryźć” za jednym 
razem (czyli pobrać, zapisać, przetworzyć).



Czy mają coś wspólnego te liczby w zestawach?

Zestaw nr 1:

10010 18 22 12

Zestaw nr 2:

2022 111 1110 0110 3746 7E6



Rozwiązanie zagadki z liczbami

Zestaw nr 1:

100102 1810 228 1216

Zestaw nr 2:

2022 10 111 1110 01102 37468 7E616



Stosowane w komputerach systemy liczbowe



Jak zamienić liczbę dziesiętną na liczbę binarną?



Data urodzenia Patryka: 5 lipca 2002 r. 
(05.07.2002 r.) – konwersja na system binarny

Dzień urodzenia Patryka

Miesiąc urodzenia Patryka



Data urodzenia Patryka: 5 lipca 2002 r. 
(05.07.2002 r.)

Rok urodzenia Patryka w systemie binarnym



0101.0111.0111110100102 = 
05.07.200210

Data urodzenia Patryka: 5 lipca 2002 r. 
(05.07.2002 r.) w systemie binarnym



Wagi systemu szesnastkowego czyli 
heksadecymalnego



Heksadecymalne serce dla komputera 
(do wydrukowania)

06 6F FF FF FF FE 38 10

066FFFFFFFFE3810



Zakodowana litera „C” jako grafika dla komputera

0C1E302020301E0C



Kodowanie na planszy
Czyli roboty serii Roby w akcji 



Roboty ROBY z wizytą u nas

Seria robotów ROBY Sposób poruszania się robotów



WYCIECZKA TURYSTYCZNA ROBOTÓW SERII ROBY 
PO KIELCACH I OKOLICY



Sztuczna inteligencja jako „szalony” grafik



Co to jest DALL-E?

DALL-E to „nowy system sztucznej inteligencji, który może 
tworzyć realistyczne obrazy i rysunki na podstawie opisu w 

języku (angielskim)”.

Do niedawna można było uzyskać do niej dostęp dopiero po 
otrzymaniu zaproszenia, ale to się zmieniło i teraz każdy może 

zarejestrować się bezpłatnie i stworzyć konto. 

Dzięki niemu można 50 razy wykorzystać usługę za darmo, a 
następnie odczekać 30 dni na uzyskanie nowych 15 bezpłatnych 

prób lub zakupić 115 w zamian za 15$ (około 70 zł).

Wersja DALL-E Mini jest Open Source.



Jak działa DALL.E 2?

Twórcy wyjaśniają, jak 
działa DALL.E 2: 

"Program wykorzystuje proces zwany 
'dyfuzją', który zaczyna się od wzoru 

losowych kropek 

i stopniowo zmienia ten wzór 

w obraz, ponieważ rozpoznaje pewne 
aspekty tego obrazu”.

Sieć neuronowa tłumaczy ludzki język 
na jego własny język 

i dopiero potem zamienia go 

w obrazy.



Ninja shiba inu on the moon End of humanity

Grafiki tworzone przez AL na podstawie tekstu 
w języku angielskim wpisanego z klawiatury



Mouse in space Koala bears and motorcycles

Grafiki tworzone przez AL na podstawie tekstu 
w języku angielskim wpisanego z klawiatury



Jak powstawał obraz Jana Vermeer’a
„Mleczarka” wykonany przez DALL·E 2?

Oryginał wykonany przez Jana 
Vermeer’a

Obraz „namalowany” przez DALL·E 2 w stylu Jana 
Vermeer’a



Jak powstawał obraz Jana Vermeer’a
„Mleczarka” wykonany przez DALL·E 2?

• Obraz „namalowany” przez DALL·E 2 w stylu Jana Vermeer’a



Coś na zakończenie: Zaczarowana liczba 
związana z Twoim wiekiem

Wybierz dowolną liczbę od 1 do 9.

Wybraną liczbę pomnóż przez 2.

Do wyniku dodaj 5.

Wynik pomnóż przez 50.
Jeśli w tym roku miałeś już urodziny, to dodaj do wyniku 1772. Gdy nie miałeś 

urodzin w tym roku, to  dodaj do wyniku 1771.

Teraz od wyniku odejmij rok swojego urodzenia.

Powinieneś uzyskać wynik 3-cyfrowy. Pierwsza cyfra to ta, o której 
pomyślałeś, a dwie pozostałe to Twój wiek.



Miłego kodowania 
hasła konkursowego 
związanego 
z Code Week

☺
życzę Wam.

Maria Krogulec-Sobowiec



Bibliografia i netografia

• G. Koba. Informatyka. Podstawowe tematy nie tylko dla gimnazjum. 
• Z. Płoski. Słownik encyklopedyczny – informatyka. Wydawnictwa Europa. 
• T. H. Cormen i in. Wprowadzenie do algorytmów. WNT 2000.
• P. Wróblewski. Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Helion, 

1996.
• https://www.lego.com/pl-pl/classic/activities/booklets/10709-orange-plane-

e5d594d06ec84d59b4fd24dd6fcb6378
• https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
• https://www.gry-online.pl/hardware/dall-e-generator-ai-dostepny-

bezplatnie/zf22f0e
• La Laitière de Nestlé X Ogilvy Paris X DALL.E 2

https://www.youtube.com/watch?v=V6FjSJg6-mw

https://www.lego.com/pl-pl/classic/activities/booklets/10709-orange-plane-e5d594d06ec84d59b4fd24dd6fcb6378
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
https://www.gry-online.pl/hardware/dall-e-generator-ai-dostepny-bezplatnie/zf22f0e
https://www.youtube.com/watch?v=V6FjSJg6-mw


Netografia

• Zamiana liczb - system dwójkowy, szesnastkowy, ósemkowy, dziesiętny

https://www.youtube.com/watch?v=VUHwfugYFEA

• Computational Thinking and problem solving, by Miles Berry

https://www.youtube.com/watch?v=Nc-V948dXWI

• DALL.E 2 - Nowa technologia, która tworzy cyfrowe obrazy z tekstu

https://pl.ccm.net/faq/18330-dall-e2-nowa-technologia-ktora-tworzy-cyfrowe-obrazy-z-tekstu

• 13 Cool DALL-E 2 Image Generations (Art by DALL-E 2)

https://www.youtube.com/watch?v=JKoYKXwwZ6U

• Coding@home 20 Hexadecimal Drawings

https://www.youtube.com/watch?v=93vxOad9OxI

• Zgadnę, ile masz lat.

https://samequizy.pl/zgadne-ile-masz-lat-7/

• Grafiki darmowe z https://pixabay.com/

• wszystkie źródła internetowe: dostęp 6.10.2022 r.
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