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Sortowanie przez wybór

 Sortowanie przez wybór - jest to jedna z prostszych metod sortowania. Polega ona na 
znalezieniu najmniejszego elementu tablicy i zamienieniu go z pierwszym elementem tablicy, 
następnie na znalezieniu drugiego najmniejszego elementu tablicy i zamienieniu go z drugim 
elementem tablicy następnie trzeciego najmniejszego z trzecim w tablicy itd.  Dla ułatwienia 
pokażemy teraz jak wygląda schemat blokowy tego algorytmu oraz przykładowe kody w 
językach takich jak Java, Swift, C++ i Python. 

Zdjęcie nr 1 
Przedstawia kod sortowania przez wybór w Pythonie 
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Zdjęcie nr 2 
Przedstawia kod sortowania przez wybór w Javie 
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Zdjęcie nr 3 
Przedstawia kod sortowania przez wybór  w Swiftcie 
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Zdjęcie nr 4 
Przedstawia kod sortowania przez wybór w C++ 
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Zdjęcie nr 5 
Przedstawia schemat blokowy sortowania przez wybór 
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Sortowanie przez wybór

 “Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego 
nie rozumiesz” - powiedział Alberta Einsteina te słowa staraliśmy się pojąć wykonując projekt. 
Zadaniem postawionym przed nami było zrozumienie 
algorytmu sortowania przez wybór. Ponadto 
mieliśmy udowodnić swoje umiejętności w tym 
zakresie pisząc kod w kilku językach (python, swift, 
C++, java) oraz przedstawiając zasadę działania 
selection sort podczas krótkiej lekcji zwieńczonej 
testem sprawdzającym zrozumienie tematu. W teście 
brały udział 4 osoby, których wyniki zbliżyły się do 
90 %. Może to świadczyć o tym, że w dużym stopniu 
zrozumieli omawiany temat. Metoda jaką 
przyjęliśmy było ręczne sortowanie wraz z 
tłumaczeniem algorytmu oraz animacje z 
wizualizacjami graficznymi. Myślimy, że metoda ta 
zaskutkowała tak dobrym wynikiem. Elementem 
wartym wspomnienia jest również to, że projekt zdał 
nam sprawę z siły pracy w grupie - gdy jeden czegoś 
nie wiedział konsultował to z drugim przez co łatwiej 
było dojść do rozwiązania problemu. Podsumowując 
według nas słowa Einsteina są prawdą - gdy 
rozumiemy jakieś zagadnienie tłumaczenie jego to 
bułka z masłem oraz w takim wypadku szansa na to, 
że słuchający nauczy się czegoś rośnie również dosyć 
mocno 

Zdjęcie nr 6 
Przedstawia podsumowanie  

poprawności odpowiedzi 
 na pytania z testu 
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Zdjęcie nr 7 
Przedstawia test który wykonywali uczniowie 

Zdjęcie nr 8 
Przedstawia uczniów podczas wykładu 
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Zdjęcie nr 9 
Przedstawia uczniów podczas wykonywania testu 
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Spis zdjęć: 
1. Zdjęcie przedstawiające kod sortowania przez wybór w Pythonie 
      zdjęcie i kod własne 
2. Zdjęcie przedstawiające kod sortowania przez wybór w Javie 
      zdjęcie i kod własne 
3. Zdjęcie przedstawiające kod sortowania przez wybór w Swiftcie 
      zdjęcie i kod własne 
4. Zdjęcie przedstawiające kod sortowania przez wybór w C++ 
      zdjęcie i kod własne 
5. Zdjęcie przedstawiające schemat blokowy sortowania przez wybór 
      zdjęcie i schemat własne 
6. Zdjęcie przedstawiające posumowanie wyników testu rozwiązywanego przez uczniów 
      zdjęcie tabeli i tabela własne 
7. Zdjęcie przedstawiające test sprawdzający wiedzę uczniów 
      zdjęcie i test własne 
8. Zdjęcie przedstawiające uczniów w trakcie wykładu 
      zdjęcie własne 
9. Zdjęcie przedstawiające uczniów w trakcie wypełniania testu 
      zdjęcie i kod własne 

"zgadzamy się na udostępnienie mojego projektu na stronie www.code.kopernik-leszno.pl, aby 
kolejni uczniowie mogli skorzystać z tego materiału przy nauce programowania".
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