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 Autorem cytatu znajdującego się w temacie projektu jest Albert Einstein. Uważał, że dany 

problem zrozumiemy dopiero, gdy będziemy potrafili wytłumaczyć go w prosty sposób. Naszym 

zdaniem Einstein ma rację. Udowodnimy to tłumacząc algorytm Liczb Fibonacciego. 

 Algorytm szuka danej liczby Ciągu Fibonacciego. Wykonywany jest w sposób 

rekurencyjny, tzn. funkcja odwołuje się do samej siebie. W naszym algorytmie zakładamy, że w 

funkcji f(n) dwie pierwsze Liczby Fibonacciego to 1 i 1. Inne liczby uzyskujemy na podstawie 

dwóch początkowych. Jeśli szukamy pierwszej lub drugiej liczby Fibonacciego to otrzymamy 1. 

Wynika to z naszych założeń. Jeżeli szukamy 3 lub dalszej Liczby Fibonacciego to funkcja doda do 

siebie dwie poprzednie liczb. Wykorzysta do tego wzór podany w schemacie blokowym poniżej. 

 

Rysunek nr 1 

przedstawiający schemat blokowy 
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 Jeżeli będziemy chcieli uzyskać np. 4 liczbę Fibonacciego to algorytm będzie chciał dodać 

do siebie 2 i 3 liczbę ciągu. Nie zna liczby 3 dlatego wykona dla niej to samo działanie i doda 1 i 2 

liczbę ciągu. Algorytm zna te liczby, w związku z czym doda je do siebie. Wynikiem jest szukana 

liczba Fibonacciego 

 

Rysunek nr 2 

Przedstawia pseudokod programu 

 Jak widać w pseudokodzie, najpierw sprawdzana jest liczba n. Jeżeli jest ona mniejsza lub 

równa 2, to wynik będzie wynosił 1. W innym wypadku obliczy rekurencyjnie szukaną Liczbę 

Fibonacciego 
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 Poniżej widać kody programów napisanych w podanych w wymaganiach projektu językach, 

mianowicie: swift, java, python, C++. 

 

Zdjęcie nr 3 

Przedstawia kod w swift 
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Zdjęcie nr 4 

Przedstawia kod w java 
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Zdjęcie nr 5 

Przedstawia kod w python 
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Zdjęcie nr 6 

Przedstawia kod w C++ 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę 

tego nie rozumiesz” 

 

Strona 8/13 

 

 Algorytm został przedstawiony na lekcji informatyki w szkole, a po zakończonym 

wykładzie, przeprowadzono test sprawdzający stopień zrozumienia tematu przez uczniów. Składał 

się on kolejno z dwóch pytań otwartych i czterech zamkniętych. Jego wyniki prezentują się 

następująco 

 

 

Zdjęcie nr 7 

Przedstawia wyniki ankiety 

 

Dzięki tabeli widzimy w jakim stopniu uczniowie zaznajomili się z tematem i na które pytania 

odpowiedzieli poprawnie. Widzimy również średni wynik klasy 
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Zdjęcie nr 8 

Przedstawia uczniów na wykładzie 
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Zdjęcie nr 9 

Przedstawia uczniów na wykładzie 
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 Zgadzamy się w pełni z tezą naszego tematu. Jeśli nie potrafimy w pełni wytłumaczyć 

czegoś w prosty sposób, to znaczy że tego nie rozumiemy. Poprowadzony przez nas wykład z 

prezentacją o Liczbach Fibonnaciego potwierdza nasze zdanie. Wytłumaczyliśmy działanie 

algorytmu. Pokazaliśmy uczniom wykonany przez nas rysunek ze schematem blokowym oraz 

pseudokod. Przedstawiliśmy kod algorytmu w języku Swift, Java, Python i C++. Nie wszyscy 

uczniowie słuchali uważnie naszej prezentacji, jednak każdy bez wyjątku zrozumiał zasadę 

działania algorytmu. Wraz ze współprowadzącym staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania 

zadawane przez zainteresowanych lekcją uczniów. Nie były one proste, dlatego nie byliśmy w 

stanie odpowiedzieć na każde. Trudność pytań zadawanych przez obserwujących prezentacje 

pokazuje, że zrozumieli temat w wymaganym przez nas stopniu.  

 Przedstawiona przez mojego kolegę ciekawostka łącząca Liczby Fibonacciego i Trójkąt 

Pascala zainteresowała wszystkich obecnych w sali ludzi. Na koniec wykładu przeprowadziliśmy 

test. Składał się on z przygotowanych przez nas wcześniej pytań. Mimo braku chęci do wypełnienie 

testu, uczniowie napisali go bardzo dobrze. Większość uczniów uzyskała sześć punktów na sześć 

możliwych. Pokazuje to, że wytłumaczony przez nas algorytm został zrozumiany przez uczniów. 

Przeprowadzony przez nas wykład nie mógł trwać za długo, w związku z czym musieliśmy 

przygotować go w możliwie jak najprostszy sposób. Dopiero gdy nasi rówieśnicy wypełnili test 

poprawnie, wiedzieliśmy, że my również zrozumieliśmy temat. W innym wypadku musielibyśmy 

douczyć się. Następnie ponownie przeprowadzić wykład, aby dowiedzieć się czy na pewno 

zrozumieliśmy dany temat.  

 Przemyślenia Alberta Einsteina w bardzo trafny sposób pozwalają określić, czy coś 

rozumiemy. Ja i mój partner, który wykonywał tę pracę razem ze mną, mamy nadzieję, że 

przeprowadzony przez nas wykład i wnioski z niego wyciągnięte pozwalają w pełni zgodzić się z 

nami, że jeżeli nie potrafimy wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to tak naprawdę tego nie 

rozumiemy. 
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 Nasza propozycja kolejnego tematu to „Czy projekty są dobrym, uniwersalnym sposobem 

na nauczenie się trudnego tematu?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgadzamy się na udostępnienie projektu na stronie www.code.kopernik-leszno.pl, aby kolejni 

uczniowie mogli skorzystać z tego materiału przy nauce programowania 
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