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• Algorytmika jest nierozerwalnie związana z 
programowaniem. Obydwie te dziedziny to 
dziedziny ścisłe, stanowiące fundament nauki jaką 
jest informatyka.

• Nauka algorytmiki i programowania realizowana jest 
w szkołach podstawowych i średnich nie tylko w 
postaci przedmiotu nauczania o nazwie informatyka –
ma charakter interdyscyplinarny !



Znaczenie pojęć podstawowych



Algorytm

• Algorytm - w matematyce oraz informatyce skończony, ciąg
jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania 
pewnego rodzaju zadań (np. obliczeniowych) zwanych 
problemami.

• Algorytm ma przeprowadzić określony stan rzeczy z pewnego 
stanu początkowego do pożądanego stanu wynikowego w 
sposób powtarzalny tj. dla tego samego stanu początkowego 
musi zawsze dawać ten sam stan wynikowy (właściwość ta nie dotyczy 

tzw. algorytmów probabilistycznych).

• Oznacza to, że problem musi być rozwiązany za pomocą danego 
algorytmu z wykorzystaniem dostępnych zasobów (np. 
obliczeniowych) w skończonym czasie.



Algorytm – cechy oczywiste

Jakkolwiek algorytm musi zapewnić osiągnięcie stanu 
wynikowego (inaczej: rozwiązania) poprzez wykonanie czynności 
w skończonej liczbie kroków (a więc też w skończonym czasie), to:

• skończona liczba kroków nie oznacza, że z góry wiadomo po ilu 
krokach algorytm zakończy działanie;

• komunikat o błędzie lub braku rozwiązania też jest jednym z 
możliwych poprawnych zakończeń realizacji algorytmu!

• określenie kolejności wykonywania czynności jest krytyczne dla 
osiągnięcia rozwiązania;

• musi istnieć mechanizm rozgałęziania algorytmu, tj. 
decydowania o kolejności w trakcie wykonywania algorytmu na 
podstawie zaistniałych warunków. 



Pod względem poprawności wyróżnia się:

• Algorytmy poprawne

• Algorytmy częściowo poprawne

• Algorytmy niepoprawne (te, które nie są częściowo 
poprawne)

Dokładne znaczenie powyższych pojęć nie jest potoczne. Ich 
zdefiniowanie wymaga wprowadzenia:

• dziedziny i przeciwdziedziny algorytmicznej

• kryterium stopu algorytmu



Cechy algorytmu poprawnego

• Jednoznaczność

•Skończoność

•Kompletność

•dodatkową cechą każdego algorytmu 
jest zapewniająca jego łatwe i pełne 
zrozumienie notacja



Przykład algorytmu – kompletność cz.1



Przykład algorytmu – kompletność cz.1



Przykład algorytmu – kompletność cz.2



Przykład algorytmu – kompletność cz.3



Przykład algorytmu – kompletność cz.4



Algorytmika i algorytmizacja

• Algorytmika to nauka o algorytmach (m.in. zajmuje się 
badaniem własności algorytmów).

• Algorytmika jest potężnym działem informatyki, a także służy, dla 
większości nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomii i 
techniki.

• Częścią algorytmiki jest algorytmizacja, czyli proces budowy 
konkretnego algorytmu.



Programowanie informatyczne = 
algorytmizacja + kodowanie



Rodzaje programowania

• Programowanie informatyczne (algorytm zakodowany 
jest językiem programowania; wykonawcą jest maszyna 
cyfrowa czyli wyposażona w procesor)

• Programowanie nieinformatyczne (algorytm 
zakodowany jest zazwyczaj w języku naturalnym lub 
języku złożonym ze zbioru prostych symboli/obrazów; 
wykonawcą jest zazwyczaj człowiek)



Metodyka programowania informatycznego wg MEN



Przykładowy program w języku wizualnym Scratch



Rewolucja w edukacji XXI wieku

• Nauka myślenia wiedzie prymat nad 
zdobywaniem wiedzy ! 

• Informatyka jest przedmiotem nauczania i jest 
pomocna  w nauczaniu w ogóle (wszystkim 
przedmiotom, we wszystkich szkołach i na 
wszystkich etapach edukacyjnych)



Znaczenie nauczania programowania ?



Najważniejsze wyzwania informatyczne 
współczesności



Obszary informatyki w edukacji



Rozumowanie, analizowanie i 
rozwiązywanie problemów 

• przezwyciężanie przeszkód w rozwiązywaniu problemów
• poszukiwanie potrzebnych informacji
• eksperymentowanie na drodze do rozwiązania
• kreatywne wnioskowanie
• rozwijanie umiejętności analizy sytuacji
• spojrzenie na problem z różnych perspektyw
• innowacyjne rozwiązania
• wizualizacja pomysłów rozwiązań
• tworzenie modelu abstrakcyjnego
• znajdowanie błędnych rozwiązań lub błędów w rozumowaniu
• wybieranie właściwej drogi postępowania



Programowanie, aplikacje, robotyka 

• przewidywanie wszystkich dróg postępowania 
• podejmowanie decyzji i wyróżnianie powtórzeń 
• jednoznaczny zapis rozwiązania, warunków granicznych w sposób 

zrozumiały dla maszyny
• umiejętność zapisu rozwiązań w różnorodnej formie 
• poprawienie błędów w rozwiązaniu
• analiza szybkości działania w porównaniu z innymi rozwiązaniami
• umiejętny dobór danych do testowania
• tworzenie dokumentów czytelnych w treści i formie 
• sprawne projektowanie obliczeń
• kreatywne wychwytywanie własności dużych zbiorów danych
• automatyzacja działań, programowanie urządzeń 



Nowa podstawa programowa nauczania 
informatyki w szkołach



Zmiany w podstawie programowej



Wymiar godzinowy nauczania informatyki



Nauczanie programowania – zakres 
podstawowy w SP



Nauczanie programowania – zakres 
podstawowy w SP klasy I-III



Algorytmika – zakres podstawowy w LO, T



Programowanie – zakres podstawowy w LO, T



Programowanie – zakres rozszerzony w LO, T

□ Rozszerzenie jest realizowane od pierwszej klasy szkoły 

ponadpodstawowej.

□ Obowiązują również treści poziomu podstawowego -

realizacja poziomu rozszerzonego w sposób zintegrowany 

z treściami poziomu rozszerzonego.

□ Istotą kształcenia informatycznego rozszerzonego jest 

poznanie informatyki jako nauki, rozważanie problemów 

algorytmicznych, programowanie ich w formalnym języku 

programowania i stosowanie do rozwiązywania 

trudniejszych problemów z różnych dziedzin życia.



Programowanie – zakres rozszerzony w LO, T

□ Programowanie jest realizowane również przy 

wykorzystaniu aplikacji wraz z elementami 

programowania:

■ edytor tekstu + elementy profesjonalnego składu (np. TeX)

■ arkusz kalkulacyjny + wbudowany język programowania (np. VB)

■ baza danych + sieciowe wykorzystanie (np. php, MySQL, Java, 

Python)



Algorytmika – zakres rozszerzony w LO, T

Podział problemów algorytmicznych na trzy grupy:

I. algorytmy obowiązkowe, które uczeń zna i zapisuje 
w języku programowania;

II. algorytmy bazujące na algorytmach z części I. -
kreatywne rozwiązywanie problemów;

III.trudniejsze algorytmy przeznaczone do omówienia 
i prezentacji.



Algorytmika – zakres rozszerzony w LO, T

Wskazówki dydaktyczno-metodyczne

Racjonalne rozłożenie trudnych treści:

■ proste algorytmy poznawane już w szkole podstawowej, od 
najmłodszych lat;

■ rozłożenie kształcenia myślenia algorytmicznego na cały czas 
edukacji szkolnej;

■ prezentacje uczniowskie trudniejszych algorytmów okazją do 
dyskusji (porównanie technik algorytmicznych, struktur danych, 
metod programowania, modelowania sytuacji problemowych, 
poznawanie zastosowań), uczą sztuki prezentacji.

Indywidualizacja nauczania - nadobowiązkowo zdolniejsi 
uczniowie programują również algorytmy z grupy III.



Algorytmika i programowanie – B1, B2



Wyzwania dla nauczycieli



Autorytet nauczyciela - klasycznie



Autorytet nauczyciela - teraźniejszość



Złe nawyki w programowaniu są 
znacznie bardziej szkodliwe niż brak 
wiedzy i umiejętności programowania!



Porady metodyczne dotyczące nauczania 
programowania

1. Nie należy kłaść większego nacisku na syntaktykę (składnię) 
zapisu programu komputerowego niż na jego semantykę 
(rozumienie/znaczenie).

2. Nie należy pozwalać uczniom na pisanie programów 
komputerowych bez etapu algorytmizacji problemu.

3. Nie każdy algorytm musi być opisany schematem blokowym –
opis w języku polskim może być bardziej poglądowy i 
efektywniejszy.

4. Zadania dla uczniów nie powinny być jedynie nieznacznie i 
technicznie zmodyfikowanymi zadaniami przykładowymi – są 
mało rozwijające i mało ciekawe.



Porady metodyczne dotyczące nauczania 
programowania

W sposób dostosowany do etapu edukacyjnego na którym 
uczymy  programowania:

5. każdy napisany program powinien być objęty analizą jego 
poprawności.

6. każdy napisany program powinien być objęty elementarną 
analizą jego złożoności czasowej i złożoności pamięciowej.

7. programy obliczające wyniki liczbowe na liczbach rzeczywistych 
powinny być poddane elementarnej analizie stabilności 
numerycznej (co do poziomu odporności na przybliżenia lub 
zaokrąglenia wartości).



Pytania na kolejną konferencję 
informatyczną

• co ma być konkretnie celem nauczania informatycznego (nauczania 
programowania) w jego pierwszej fazie tj. w klasach 1-3 SP ?

• czy i jakie kompetencje informatyczne powinien posiadać nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3 SP) ?

• jakimi narzędziami i jaką metodyką należy realizować przez 
kilkanaście lat b. szeroki zakres treściowy nauczania informatycznego 
w sposób spójny i efektywny?

• jak konsekwentnie (przyrostowo) nauczać programowania na różnych 
etapach i w różnych szkołach, jakimi narzędziami oceniać jego efekty i 
jak sprawować skuteczny nadzór pedagogiczny nad jakością tego 
nauczania ?



Materiały źródłowe

• Algorytmy i metody numeryczne; Ryszard Myhan

• Informatyka – programowanie w Podstawie programowej; Anna 
Kwiatkowska

• Najważniejsze aspekty w metodyce nauczania programowania, 
czyli w jaki sposób uczyć programowania (w szkole); Krzysztof 
Diks



Dziękuję za uwagę
Aleksander Wroński


