
Algorytm – to przepis; zestawienie kolejnych kroków prowadzących do wykonania określonego 
zadania; to uporządkowany sposób postępowania przy rozwiązywaniu zadania, problemu, z 
uwzględnieniem opisu danych oraz opisu kolejnych czynności prowadzących do jego 
rozwiązania w skończonym czasie. Każdy program komputerowy realizuje jakiś algorytm 
zapisany w zrozumiałym dla komputera języku programowania. Istnieją zadania 
„niealgorytmiczne”, dla których nie można opracować algorytmu rozwiązania.  
Algorytm musi być:  
- poprawny (dla każdego poprawnego zestawu danych – otrzymujemy poprawny wynik)  

- jednoznaczny (dla tych samych danych – uzyskujemy ten sam wynik)  

- szczegółowy (aby jego wykonawca rozumiał opisane czynności i potrafił je wykonać)  

- uniwersalny (ogólny, aby służył do rozwiązywania pewnej grupy zadań, a nie tylko jednego 
zadania np. sumy dwóch dowolnych liczb naturalnych, a nie tylko 3+2)  
 
inne cechy algorytmu to:  
- skończoność - dla każdego zestawu poprawnych danych wejściowych, algorytm powinien 
dawać wyniki w skończonej liczbie kroków  

- efektywność (sprawność) – powinien prowadzić do rozwiązania problemu jak najniższym 
kosztem, czyli w jak najmniejszej liczbie kroków. Należy zoptymalizować pamięć zajętą przez 
struktury danych wykorzystywane w algorytmie oraz doprowadzić do optymalizacji złożoności 
obliczeniowej, czyli liczby wykonanych operacji.  
 
Algorytm może być zadany:  
- opisem słownym  

- wypunktowaną listą kroków  

- schematem blokowym (czyli zapisem graficznym, przy użyciu odpowiednich bloków)  

- pseudokodem, pseudojęzykiem („kroki” od danych wejściowych do wyników, np. czytaj(a), 
czytaj(b) s:=a+b, pisz(s))  

- określonym językiem programowania (czyli językiem zrozumiałym dla komputera, służącym 
do zapisywania programów i komunikowania się człowieka z komputerem)  
 
Specyfikacja algorytmu - obejmuje podanie:  
- danych wejściowych (czyli nazwy używanych zmiennych i ich typ – np. liczba całkowita, 
rzeczywista, wartość logiczna)  

- wyniku, który algorytm powinien otrzymać  

- zmiennych pomocniczych niezbędnych do realizacji programu.  
 
Uniwersalny algorytm operuje nie na liczbach, a na zmiennych (czyli „pojemnikach na dane” 
oznaczonych dowolną literą lub łańcuchem znaków).  
Rodzaje algorytmów:  
- liniowy (nie ma w nim żadnych warunków, kolejne czynności są wykonywane jedna po 
drugiej)  

- warunkowy (wykonanie instrukcji uzależnione jest od spełnienia lub niespełnienia warunku; 
jeśli warunek jest spełniony – to …, a jeśli nie – to …)  

- iteracyjny (czyli z pętlą, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu instrukcji. Liczba powtórzeń 
może być z góry określona - tzw. pętla „for”; dana instrukcja jest powtarzana aż do spełnienia 
jakiegoś określonego warunku – tzw. pętla „do while”; najpierw jest sprawdzany warunek a jego 
spełnienie umożliwia wykonanie instrukcji – tzw. pętla „while do”)  



Znaczenie klocków. Blok:  
 startowy (rozpoczęcie wykonywania algorytmu)  

 
 wejścia (wczytywanie danych, przypisywanie  

ich zmiennym)  
 

 operacyjny (wykonywanie operacji, konkretnych działań, obliczeń,  

może tu być więcej niż jedno wyrażenie)  
 

 warunkowy (tzw. decyzyjny, z dwoma wyjściami:  

„tak” – jeśli warunek jest spełniony, „nie” –  

jeśli warunek jest niespełniony)  
 

 wyjściowy (wypisanie wyniku, efektu wykonywanych działań)  
 

 końcowy („stop”, koniec działania algorytmu)  
 
 

 

 

ALGORYTM EUKLIDESA 

 



Przedstawianie algorytmów z warunkiem za pomocą programu ELI. 

 

 

Przykład 

Przedstaw algorytm określenia, który z dwóch uczniów jest wyższy (przy założeniu, że wzrost 

uczniowie nie są równi wzrostem). 

 

 

Specyfikacja 

Dane: dwie liczby naturalne oznaczające wzrost uczniów w centymetrach: a, b 

Wynik: wartość większej z liczb: max 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek 

algorytmu 

Koniec 

algorytmu 

Pobranie wzrostu 

pierwszego ucznia (a) 

Wyświetlenie 

wyniku ‘max’ 

 

Pobranie wzrostu 

drugiego ucznia (b) 

Sprawdzenie 

warunku, czy a > b  

Przypisanie 

zmiennej ‘max’ 

wartości ‘b’  

Przypisanie 

zmiennej ‘max’ 

wartości ‘a’  



Zakładając, że uczniowie mogą mieć ten sam wzrost, należy poprzedni algorytm zmodyfikować: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Zadanie 1 Sumowanie podawanych liczb 
 

 

Sumowanie liczb 

Ile będzie liczb;  ile 

nr:=1  suma:=0 

nr<= ile 

Podaj kolejną liczbę;  liczba 

nr:=nr+1 suma:=suma+1 

Suma wynosi; suma 


