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KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI W GIMNAZJUM

Temat: Algorytm i metody jego zapisywania.

Dział programu: Problem, algorytm, program.

Liczba godzin dydaktycznych: 1 x 45 min.,

Cel ogólny: zapoznanie z pojęciem algorytm, rodzajami algorytmów oraz sposobem
tworzenia i działania algorytmów,

Cele operacyjne: uczeń dostrzega algorytmy w otoczeniu,
uczeń potrafi opisywać algorytmy,
uczeń potrafi przedstawiać algorytmy za pomocą poznanych metod.

Metody: pogadanka, pakaz,

Środki dydaktyczne: plansze z ilustracją rodzajów algorytmów, budowy schematu
blokowego, komputer, program Laboratorium ELI

Przebieg lekcji:

1. Część organizacyjno – porządkowa.
2. Temat lekcji i uświadomienie uczniom jej celów.
3. Zapoznanie z materiałem dydaktycznym.
4. Utrwalenie poznanych treści.

Materiał dydaktyczny :

1. Co to jest algorytm ? - Z algorytmami mamy do czynienia w wielu dziedzinachżycia.
W informatyce umiejętność posługiwania się algorytmami poz-
wala na pisanie programów. Aby zająć się pisaniem programów
trzeba posiadać zdolność logicznego myślenia, potrafić formu-
łować jednoznacznie problemy do rozwiązania, jak i podawać
konkretne sposoby jego rozwiązania. Algorytm jest opisem
kroków rozwiązania określonego problemu lub sposobem osiąg-
nięcia postawionego celu. Podaje się tu opis czynności, które
trzeba wykonać oraz dane, dla których algorytm będzie określo-
ny.



2. Gdzie spotykamy algorytmy ?
- algorytm tabliczki mnożenia,
- algorytm mnożenia dowolnych liczb,
- algorytmy obsługi urzadzeń – instrukcje obsługi,
- algorytmy kulinarne, itd.

3. Specyfikacja problemu – w każdym postępowaniu, w którym będziemy stosować algorytm,
wyróżniamy dane i wyniki, a zależność danych od wyników nazy-
wamy specyfikacją problemu.

4. Rodzaje algorytmów:- iteracyjne (algorytmy i programy, w których wielokrotnie
wykonuje się określone instrukcje aż nie zostanie wykonany
założony warunek),
rekurencyjne (to takie procedury, które posiadają w swojej
definicji wywołanie samej siebie),
sekwencyjne(instrukcje są wykonywane wściśle określonym
porządku).

5. Metody przedstawiania algorytmów:

a)ciąg kroków (lista) – jest podaniem kolejno wykonywanych
operacji, składających się na rozwiązanie problemu,

b) schemat blokowy– jest graficznym przedstawieniem zbioru
instrukcji i wzajemnych powiązań miedzy nimi, które
określają kolejność wykonywanych operacji. Schemat
blokowy zbudowany jest z figur geometrycznych zwanych
skrzynkami oraz połączeń między nimi.

Skrzynki graniczne START/STOP – mają kształt owalu,
wskazują na początek i koniec wykonywania schematu
blokowego. Ze skrzynki START wychodzi tylko jedno
połączenie, natomiast skrzynka STOP nie ma połączenia
wychodzącego.
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STOP



Skrzynka operacyjna – jest prostokątem, w którym znajdują się
instrukcje. Ze skrzynki operacyjnej wychodzi tylko jedno
połączenie.

Skrzynka warunkowa (decyzyjna) – jest rombem, w którym
umieszcza się warunek decydujący o dalszej kolejności
wykonywania operacji. Ze skrzynki wychodzą dwa połączenia:
jedno oznaczone T (TAK), drugie oznaczone N (NIE).

Skrzynka wprowadzania i wyprowadzania informacji – jest
równoległobokiem, w którym umieszcza się dane lub wyniki. Ze
skrzynki wychodzi jedno połączenie.

c) język programowania.
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6. Wprowadzenie do programu Laboratorium ELI.

PRZYKŁAD

Oblicz sumę dwóch liczb a, b. Wynik oznacz przez S. Do przedstawienia tego algorytmu
zastosuj poznane metody.
a) lista kroków:
dane: liczba – a

liczba – b
zastosowanie wzoru a + b = S
wynik – S

b) schemat blokowy:

c) umowny język programowania:
Podaj (a)
Podaj (b)
S := a + b
Pisz (S)

Podaj (a)
Podaj (b)

S: = a + b

Pisz (S)
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