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TEMAT:
Podejmowanie decyzji w programie – instrukcja warunkowa (IF).

Czas:2 godz.

Przygotowanieśrodowiska. Pomoce dydaktyczne.

� Oprogramowanie –środowisko Turbo Pascal 7.0
� Sprzęt komputerowy: PC IBM.

Pojęcia: sytuacja warunkowa, algorytm, schemat blokowy algorytmu.

Cele:

� Określenie sytuacji, w której otrzymuje się różne rozwiązania w
zależności od danego warunku – przykłady z innych dziedzin nauki, np.
matematyki, fizyki.

� Zasady zamiany słownego opisu algorytmu na postać schematu
graficznego.

� Kształtowanie umiejętności programowania wśrodowisku Turbo Pascal.

Scenariusz lekcji:

1. Przypomnienie pojęcia – algorytm.

Algorytm – jest to szczegółowy i jednoznaczny przepis postępowania
prowadzący do zadanego celu.
Zapis algorytmu w postaci zrozumiałej dla mikroprocesora nosi nazwę

programu.



2. Omówienie sposobu budowania schematów blokowych algorytmów.
Jedną z ważniejszych metod zapisywania algorytmu jest przedstawienie
algorytmu za pomocą schematu blokowego:

SkrzynkaSTART (początek algorytmu) – ze
skrzynki wychodzi tylko jedna droga.

NIE TAK
Skrzynkawarunkowa (w niej
znajduje się warunek decydujący
o wyborze dalszej drogi) –
wychodzą dwa połączenia

Skrzynkainstrukcyjna (w niej
umieszczone są instrukcje) –
wychodzi tylko jedna droga

SkrzynkaSTOP (koniec
algorytmu) – z niej nie wychodzi
żadna droga, ale wchodzi do niej
co najmniej jedno połączenie

Schemat blokowy algorytmu (instrukcja postępowania z parasolem w trakcie różnej pogody).

3. Zastanowienie się nad zagadnieniami, których wynik zależy od spełnienia

warunku.

Uczniowie podają przykłady sytuacji warunkowych z codziennegożycia

lub matematyki czy fizyki.

Jak realizować sytuacje warunkowe?

CZY
PADA

DESZCZ?

ZABIERZ
PARASOL Z

DOMU

ZOSTAW
PARASOL W

DOMU

STOP

START



Z sytuacjami warunkowymi stykamy się w każdej dziedzinie wiedzy i życia

codziennego. Na pytanie „Czy pada deszcz?” odpowiedź może brzmieć „tak” lub „nie”.

W zależności od tego, czy warunek jest spełniony czy nie, wybieramy inne rozwiązanie.

Przykład sytuacji warunkowej.

Z sytuacją warunkową mamy do czynienia wówczas, gdy wynik lub dalsze działanie zależy

od spełnienia warunku. Na schemacie blokowym sytuacje warunkowe realizujemy przez

skrzynkę warunkową.

Jakie inne przykłady sytuacji warunkowych z codziennegożycia lub matematyki czy fizyki?

Przykłady:

- jeżeli obwód jest zamknięty, to płynie prąd,

- reszta z dzielenia całkowitego przez 2 wynosi zero, to liczba jest parzysta.

4. Omówienie Instrukcji warunkowej(IF) – w Turbo Pascalu.

Postać instrukcji warunkowej(IF) w Turbo Pascalu:

IF warunek_logicznyTHEN
Instrukcja_1
ELSE instrukcja_2;

„Jeżeli (if) warunek logiczny jest spełniony, to(then) wykonaj instrukcję 1,
w przeciwnym wypadku(else)wykonaj instrukcję 2.

5. Zapisanie krótkiej notatki.

CZY
PADA

DESZCZ?
Zostaję w

domu

Idę na spacer



6. Zadanie sprawdzające – opracowanie schematu blokowego algorytmu
(dzielenie liczb).

SkrzynkaSTART (początek algorytmu)

Skrzynkainstrukcyjna (umieszczona instrukcja)

SkrzynkaWEJŚCIA
(umieszczone są tam
wprowadzane dane)

TAK NIE
Skrzynkawarunkowa
(umieszczony jest tam
warunek decydujący o
wyborze dalszej drogi)

SkrzynkiWYJŚCIA
(umieszczone są tam
wyprowadzane wyniki)

SkrzynkaSTOP (koniec
algorytmu)

START

WYCZYSZCZENIE
EKRANU

WPROWADZENIE
DANYCH: a, b

CZY
b = O?

NIE ISTNIEJE
DZIELENIE
PRZEZ O!!!

WYPROWADZENIE
WYNIKU: a/b

STOP



Schemat blokowy algorytmu dzielenia liczb

7. Pisanie programów wśrodowisku Turbo Pascal według opisanego algorytmu.

Program 1.
Napiszemy program, który oblicz iloraz dwóchliczb, ale tylko w przypadku, gdy dzielnik jest
różny od zera.

PROGRAN DZIELENIE;
USES CRT;
VAR a,b:real;
BEGIN
ClrScr;
WRITE(‘PODAJ WARTOŚĆ DZIELNEJ:’);
READLN(a);
WRITE(‘PODAJ WARTOŚĆ DZIELNIKA:’);
READLN(b);
IF b=0 THEN WRITE(‘NIE ISTNIEJE DZIELENIE PRZEZ ZERO!!!’)

ELSE WRITE(‘ILORAZ A/B WYNOSI:’a/b:2:2) (UWAGA -
wyprowadzenie wyniku w
formacie dwóch miejsc po
przecinku i na co najmniej
dwóch pozycjach)

READLN
END.

Program 2.
Teraz napiszemy program, który wyznacza z dwóch podanych liczb całkowitych większą
liczbę.

PROGRAM WIEKSZA;
VAR a,b:integer;
BEGIN
WRITELN(‘PODAJ DWIE LICZBY CAŁKOWITE’);
READLN(a,b);
IF a>b THEN WRITELN (pierwsza większa’)
ELSE IF a=b THEN WRITELN (‘są równe’)
ELSE WRITELN (‘druga większa’);
READLN
END.

Program 3
Napiszemy program, który sprawdza poprawność podanego przez nas imienia (UWAGA -
program rozróżnia wielkie i małe litery).

PROGRAM ZGADULA;
USES CRT;
CONST ja=(Jacek”);
VAR imie:string[20];



BEGIN
ClrScr;

WRITELN(Podaj swoje imię’);

READLN(imie);

IF imie=ja THEN WRITELN (‘CZEŚĆ JACKU’)

ELSE WRITELN (‘WSTYD,ŻE NIE ZNASZ SWEGO IMIENIA”);

READLN

END.

8. Ocena najaktywniejszych uczniów.

OPRACOWAŁ: Krzysztof Gładkowski


