
  

1. Co to jest algorytm?

● Algorytm – to uporządkowany opis postępowania 
przy rozwiązywaniu problemu (krok po kroku). 

Algorytm uwzględnia: opisu potrzebnych danych i opis 
kolejnych czynności które prowadzą do rozwiązania 
problemu.



  

2. Jakie są 
sposoby opisu algorytmów?

Algorytmy można przedstawić w różnej formie w 
zależności od problemu, który chcemy rozwiązać. 
Do prezentacji algorytmów można stosować:

– Opis słowny, 

– Wypunktowaną listę kroków, 

– Schemat blokowy,

– Określony język programowania, 



  

 3. Przykładowy algorytm 
opisany za pomocą listy kroków.

Wykonujemy dzielenie dwóch liczb:Wykonujemy dzielenie dwóch liczb: dane: liczby a i b, 
wynik: liczba x.

Lista kroków: 

1. Początek algorytmu.

2. Wprowadź liczby a i b.

3. Jeśli liczba b jest różna od 0, wykonaj krok 4, 
w przeciwnym razie-podaj komunikat 
„Nie dziel przez 0” i zakończ działanie algorytmu. 

4. Oblicz x:=a/b

5. Wyprowadź wynik :x

6. Koniec algorytmu



  

4. Opis algorytmu za pomocą 
schematu blokowego.

Schemat blokowy służy do graficznego przedstawienia 
ciągu kolejnych kroków algorytmu:

 

● bloki mają kształt 
figur geometrycznych,

● operacje są przedstawiane 
za pomocą odpowiednio 
połączonych bloków, 



  

Co robi każda ze "skrzynek" 1

 „Początek” lub „Start”  
                                         

                   

Blok z napisem „Początek” 
lub „Start”

rozpoczyna algorytm

 „Koniec”

Blok z napisem „Stop” 
kończy działanie danego 

algorytmu

Start

Stop

Blok granicznyBlok graniczny
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(wyprowadź)

Blok „wyprowadź” służy do 
wyprowadzania (podawania) 

wyników

   Wprowadź
(a,b)

(wprowadź)

Blok „wprowadź” służy do 
wprowadzenia danych 

wejściowych

   Wyprowadź
(x)

Blok wejścia-wyjściaBlok wejścia-wyjścia
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Blok warunkowyBlok warunkowy
(decyzyjny)

Blok sprawdzający określony warunek  
co rzutuje na przebieg algorytmu.

 
”Tak”- jeśli warunek jest spełniony,

”Nie” - jeśli warunek jest niespełniony.

Blok operacyjnyBlok operacyjny

Blok służący do 
wykonywania operacji, 

czyli 
konkretnych działań.

x:=a/b a >0    Nie

Tak



  

 5. Co to jest algorytm liniowy, 
warunkowy i iteracyjny?

Algorytmy w których nie określano żadnych 
warunków, są nazywane algorytmami liniowymialgorytmami liniowymi. 

Algorytmy, których wykonanie instrukcji uzależnione 
jest od spełnienia lub niespełnienia warunku, 
nazywane są algorytmami warunkowymialgorytmami warunkowymi.



  

6. Przykłady algorytmów przedstawionych za 
pomocą schematu blokowego.

Schemat blokowy 
algorytmu liniowego

Do czego służy ten Do czego służy ten 
algorytm?algorytm?

Dlaczego jest Dlaczego jest 
algorytmem algorytmem 
„liniowym”?„liniowym”?

   Wprowadź
liczbę a

x:=a*a

y:=x*a

Wyprowadź
x

Wyprowadź
y

Start

Stop



  

Schemat blokowy 
algorytmu 
warunkowego

Do czego służy ten 
algorytm?

Dlaczego jest 
algorytmem 
„warunkowym”?

   Wyprowadź
Liczbę (a)

a<0

p := pierwiastek (a)

Podaj wynik
(p)

Nie Tak

Start

Stop

    Niewłaściwa
liczba (a)
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