
Scenariusz lekcji informatyki
klasa I Liceum Ogólnokształcącego, profil matematyczno - informatyczny

Temat lekcji: Drzewo jako reprezentacja algorytmów

Czas trwania lekcji: 45 minut

Cele jednostki lekcyjnej:

1. Cel ogólny (nadrzędny) –przedstawianie algorytmów w postaci drzewa,

2. Cele operacyjne:

Poziom I – wiadomości
uczeń powinien znać:
− Pojęcie algorytmu jako precyzyjnego opisu rozwiązania problemu
− Pojęcie specyfikacji problemu (dane, wyniki)
− Pojęcie drzewa algorytmu jako uproszczonej postaci schematu blokowego
− Sposoby opisu algorytmów w postaci

• listy kroków
• schematu blokowego
• drzewa algorytmu

− Pojęcie złożoności obliczeniowej algorytmu
− Zależność między wysokością drzewa a złożonością
− Zależność między ilością możliwych rozwiązań a liczbą wierzchołków końcowych

Poziom II – umiejętności
Uczeń powinien umieć:
− Definiować sytuacje problemową
− Określić rodzaj algorytmów możliwych do przedstawienia w postaci drzewa
− Przedstawić algorytm w postaci drzewa
− Analizować drzewo algorytmów pod kątem ilości rozwiązań oraz złożoności algorytmu

3. Cele wychowawcze:
− uświadomienie uczniom celowości stosowania w obliczeniach komputerowych algorytmów

charakteryzujących się prostotą i małą złożonością obliczeniową

Metody pracy: pogadanka,ćwiczenia,

Formy pracy: indywidualna

Środki dydaktyczne: tablica, stanowiska komputerowe

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie tematu lekcji i zapoznanie z nim uczniów.
3. Wprowadzenie nowego materiału:

• Uczniowie wykonują ćwiczenie: narysować schemat blokowy algorytmy obliczania wartości funkcji:

Dane: dowolna liczba x
Wynik: wartość funkcji f(x) określona wzorem:

• Podanie definicji drzewa algorytmu:

Drzewo to szczególny przypadek schematu blokowego, gdzie drogi obliczeń mogą mieć tylko
początkowe fragmenty wspólne ale po rozejściu już się nie spotykają. Drzewo jest uproszczoną postacią
schematu blokowego









>
=
<−

=
11

00

01

)(

xdla

xdla

xdla

xf



• Wyróżnienie charakterystycznych elementów drzewa:

− korzeń – wierzchołek, w którym rozpoczyna się działanie algorytmu

− wierzchołki pośrednie – wierzchołki, w których umieszczone są operacje wykonywane przez
algorytm

− wierzchołki końcowe (liście) – wierzchołki odpowiadające wynikom zakończenia algorytmu

− gałęzie – połączenia między wierzchołkami

− poziom – zbiór tych wierzchołków, dla których droga do korzenia ma taką samą liczbę
wierzchołków pośrednich

• Uczniowie rozwiązują zadanie: przedstaw w postaci drzewa algorytm porządkowania trzech liczb
Dane: dowolne trzy liczby: a, b, c
Wynik: uszeregowanie tych liczb w kolejności od największej do najmniejszej
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Drzewo algorytmu porządkowania trzech liczb



• Próba opisania algorytmu porządkowania trzech liczb w postaci listy kroków

• Krótka dyskusja: porównanie sposobu opisu algorytmu w postaci listy kroków i w postaci drzewa
algorytmu – wyciągnięcie wniosków o czytelności obu sposobów

• Analiza drzewa algorytmu porządkowania trzech liczb
− Ilość możliwych wyników – porównanie z ilością wierzchołków końcowych
− Ilość operacji niezbędnych do wykonania – porównanie z wysokością drzewa
− Pojecie pesymistycznej złożoności obliczeniowej

• Uczniowie rozwiązują zadanie: przedstaw w postaci drzewa algorytm umieszczania elementu w
zbiorze uporządkowanym

Dane: trzy liczby p, q, r tworzące ciąg uporządkowany niemalejąco: p�q�r
dodatkowa liczba s

Wynik: ciąg złożony z czterech liczb uporządkowanych niemalejąco

• Analizując drzewo algorytmu uczniowie określają:

− na ile sposobów można wstawić do uporządkowanego ciągu dodatkowy element zachowując
uporządkowanie

− Ile operacji porównania należy w tym celu wykonać

• Podsumowanie: Warunkiem wykorzystania komputera do rozwiązania jakiegokolwiek problemu jest
posiadanie odpowiedniego programu komputerowego, który jest algorytmem zapisanym w języku
zrozumiałym dla komputera. Stworzenie takiego programu jest łatwiejsze, jeśli potrafimy w czytelny i
zrozumiały sposób opisać algorytm. W sytuacji, gdy istnieje wiele rozwiązań w zależności od
warunków spełnianych przez dane, idealnym sposobem opisu algorytmu jest przedstawienie go w
postaci drzewa.

• Praca domowa:
− Przedstaw w postaci drzew algorytmy porządkowania czterech i pięciu liczb
− określ ilo ść możliwych sposobów uporządkowania czterech i pięciu liczb oraz złożoność.

Maria Wąsik, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Włókienniczych w Lublinie
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