
Wprowadzenie do algorytmów.



Algorytmika – dziedzina informatyki zajmująca 
się analizą i studiowaniem algorytmów. 
Analiza najczęściej dokonywana jest w 
oderwaniu od konkretnego języka 
programowania.

Algorytm – skończony zbiór ściśle określonych 
zasad postępowania prowadzących do 
rozwiązania dowolnego zadania z pewnej 
klasy zadań. 



1. Pomysł

2. Specyfikacja

3. Projekt

4. Program

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja techniczna



1. Określenie wymagań

2. Projektowanie

3. Implementacja

4. Uruchamianie i testowanie

5. Konserwacja (eksploatacja)



Najpopularniejszy podział algorytmów to 
podział na:

 Algorytmy deterministyczne – dla tych 
samych danych wejściowych algorytm zwraca 
dokładnie te same wyniki

 Algorytmy niedeterministyczne – dla tych 
samych danych wejściowych w wyniku 
działania algorytmu otrzymujemy różne 
rezultaty



 Dane wejściowe: cukier, woda, torebka herbaty

 Wynik: zaparzona herbata 

1. Włączyć gaz.

2. Zagotować niezbędną ilość wody.

3. Wrzucić torebkę herbaty do szklanki.

4. Zalać herbatę wrzącą wodą.

5. Wyłączyć gaz.

6. Posłodzić według uznania

7. Wyciągnąć torebkę ze szklanki po czasie nie 
krótszym niż 1,5 minuty.



 Posiada dane wejściowe (w liczbie większej 
lub równej zero) z określonego zbioru 
danych.

 Daje w wyniku swojego działania pewien 
wynik.

 Jest jednoznacznie określony.

 Posiada skończoną liczbę kroków i można 
oszacować czas jego wykonania. 



1. Opis słowny

2. Schemat blokowy

3. Pseudokod

4. Opis w konkretnym języku programowania

5. Inne…



Dane wejściowe: Dwie liczby naturalne 
(niezerowe).

1. Weź dwie liczby.

2. Dopóki liczby nie są sobie równe, zastępuj 
większą z liczb ich różnicą.

3. Podaj jako wynik dowolną z liczb.



 Blok graniczny – oznacza początek lub koniec 
działania algorytmu.

 Blok wejścia-wyjścia – reprezentuje czynność 
wprowadzania danych lub wyprowadzania wyników 
działania.



 Blok obliczeniowy – przedstawia wykonanie operacji w wyniku 
której zmienia się postać, wartości lub 
stan danych.

 Blok decyzyjny – umożliwia wybór jednego z dwóch 
wariantów dalszego wykonywania algorytmu w zależności od 
warunku wpisanego w tym bloku

 Blok komentarza – służy objaśnianiu części schematu





begin
readln(a);
readln(b);
while (a <> b) do
begin

if a > b then
a := a – b;

else
b := b – a;

end;
writeln(a);

end.





begin
readln(a,b);
if b=0 then

writeln('Błąd dzielenia przez "0"')
else
begin

wynik:=a/b;
writeln('Wynik z dzielenia: ', wynik);

end;
end.





begin

readln(liczba);

if liczba<0 then

liczba:=-liczba;

writeln('Moduł z liczby: ', liczba);

end.





begin
suma:=0;
repeat

begin
readln(a);
suma:=suma+a;
end;

until a=0;
writeln('Suma liczb: ', suma);

end.





begin
readln(a,n);
if n=0 then

wynik:=1
else
begin

i:=0;
wynik:=a;
while i<n-1 do
begin

wynik:=wynik*a;
i:=i+1;

end;
end;
writeln('Wynik potęgowania: ', wynik);

end.





begin

readln(a);

max:=a;

while a<>0 do

begin

if a>max then

max:=a;

readln(a);

end;

writeln('Największa podana liczba: ', max);

end.





begin

readln(a,b);

suma:=a+b;

if suma mod 2 = 0 then

writeln('Suma liczb jest parzysta.')

else

writeln('Suma liczb nie jest parzysta.');

end.


