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 Albert Einstein jest bez wątpienia geniuszem znanym na całym globie. Jego badania nad 

teorią względności jak i innymi dziedzinami fizyki są wykorzystywane po dziś dzień i będą 

prawdopodobnie przez kolejne stulecia. Jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1921 

roku za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”(1) ,a 

sformułowany przez niego wzór E=mc2 o równoważności masy i energii jest znany dzieciom już od 

najmłodszych lat, mimo iż mało kto zna jego genezę. Jednak oprócz niewątpliwego wkładu w 

poznanie otaczającego nas świata, niemiecki naukowiec powiedział bardzo trafne słowa "Jeśli nie 

potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz" 

Projekt ten miał za zadanie udowodnić prawdziwość tej tezy. Czy nam się udało? 

 Algorytm NWW - czyli najmniejsza wspólna wielokrotność - wprowadzany jest już 

dzieciom w połowie podstawówki zaraz obok algorytmu NWD – najmniejszy wspólny dzielnik, - 

jednak oba z nich przedstawione w tej prezentacji różnią się trochę od tych wpajanych nam w 

szkole. Do algorytmu szkolnego potrzebny nam jest rozkład liczby na czynniki pierwsze, czyli 

liczby, które dzielą się przez 1 i przez samą siebie (np. 2,3,11 czy 29). Liczbę 12 rozkładamy na 

czynniki pierwsze w taki sposób: 12=2x2x3. Jest to jedyny (pomijając kolejność) sposób zapisania 

tej liczby postaci liczb pierwszych.  Aby wyznaczyć największy wspólny dzielnik dwóch liczb, obie 

z nich musimy rozłożyć na czynniki pierwsze. Dla przykładu weźmy liczby 24 i 30. 24=2x2x2x3, 

natomiast 30=2x3x5. Aby obliczyć NWD należy wymnożyć czynniki, które powtarzają się w obu 

tych liczbach: 24=2x2x2x3, 30=2x3x5. Wymnażamy więc 2x3=6 i otrzymany wynik jest właśnie 

największym wspólnym dzielnikiem liczb 24 i 30. Takie działanie można zapisać w postaci 

NWD(24,30)=6. Aby obliczyć najmniejszą wspólną wielokrotność tak samo wypisujemy czynniki z 

obu liczb, tym razem jednak wykreślamy (ale tylko z jednej liczby) powtarzające się cyfry: 

24=2x2x2x3, 30=2x3x5 i wymnażamy wszystkie niewykreślone 2x2x2x3x5=120. Takie działanie 

możemy zapisać w formie NWW(24,30)=120. Jednak takie rozkładanie liczby na czynniki pierwsze 

dla niebotycznie dużych liczb mija się z celem. Jaki jest w takim razie inny sposób? Bystre oko 

zauważy, że coś w obu przypadkach się powtarza. Otóż liczby wyznaczone dla NWD to te same, 

które wykreśliliśmy dla NWW. Dzięki takiej zależności możemy wyznaczyć wzór 

NWW(x,y)=
∗

( , )
.  

 Sporym problemem byłoby utworzenie algorytmu dla komputera, który poprzez rozkład na 

czynniki pierwsze doprowadziłby nas do poszukiwanego wyniku. Dlatego dużo prostszym 

sposobem na utworzenie takiego algorytmu w dowolnym języku programowania, bądź po prostu 

znalezieniu NWW lub NWD dwóch ogromnych liczb jest wykorzystanie dwóch rzeczy - 

powyższego wzoru, który wyprowadziliśmy oraz Algorytmu Euklidesa. 



 

 

Algorytm Euklidesa również był

siebie wybranych liczb (zawsze mniejsza od większej) dopóki jedna z nich nie 

lub równa 0. W takim momencie druga z liczb

dzielnikiem liczb początkowych

 Wykonując ten algorytm wiele razy możemy dostrzec, że tak naprawdę w trakcie jego 

działania jest wykonane równanie 

piszemy w tym momencie kodu

(…)-a. Możemy zapisać to w jeszcze krótszej postaci, w której to zakładamy że liczba 

odjęta od liczby b q razy. Wtedy otrzymujemy równanie 

stronę jednego z czynników wygląda w następujący sposób:

czegoś? Tak jest, to jest równanie na dzielenie z resztą. W taki sposób możemy 

działanie naszego algorytmu

wyznaczenie największego wspólnego dzielnika,
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również był wprowadzony w szkole. Polega on na 

siebie wybranych liczb (zawsze mniejsza od większej) dopóki jedna z nich nie 

. W takim momencie druga z liczb otrzymanych na końcu jest najwięks

liczb początkowych. (Schemat blokowy poniżej). 

przedstawia algorytm Euklidesa w schemacie blokowym

Wykonując ten algorytm wiele razy możemy dostrzec, że tak naprawdę w trakcie jego 

działania jest wykonane równanie b=b-a-a-(…)-a do czasu kiedy b<b-a

piszemy w tym momencie kodu, zmienimy oznaczenie wyniku tego równania na literę r: 

apisać to w jeszcze krótszej postaci, w której to zakładamy że liczba 

razy. Wtedy otrzymujemy równanie r=b-qa, które po przeniesieniu na drugą 

stronę jednego z czynników wygląda w następujący sposób: b=qa+r. Nie przypomina wam to 

czegoś? Tak jest, to jest równanie na dzielenie z resztą. W taki sposób możemy 

algorytmu. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskaliśmy prosty algorytm na 

wyznaczenie największego wspólnego dzielnika, który bez problemu jesteśmy w stanie 
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. Polega on na odejmowaniu od 

siebie wybranych liczb (zawsze mniejsza od większej) dopóki jedna z nich nie będzie równa drugiej 

jest największym wspólnym 

Rysunek nr 1  

przedstawia algorytm Euklidesa w schemacie blokowym 

Wykonując ten algorytm wiele razy możemy dostrzec, że tak naprawdę w trakcie jego 

a-a-(…)-a. Ponieważ nie 

, zmienimy oznaczenie wyniku tego równania na literę r: r=b-a-a-

apisać to w jeszcze krótszej postaci, w której to zakładamy że liczba a zostaje 

które po przeniesieniu na drugą 

Nie przypomina wam to 

czegoś? Tak jest, to jest równanie na dzielenie z resztą. W taki sposób możemy znacząco skrócić 

uzyskaliśmy prosty algorytm na 

który bez problemu jesteśmy w stanie napisać w 



 

 

dowolnym języku programowania, bądź obliczyć NWD z dwóch kilkucyfrowych lub nawet 

kilkunastocyfrowych liczb.  

No dobrze, mamy NWD, ale przecież projekt jest o najmniejszej wspólnej wielokrotności. 

W tym momencie potrzebny nam jest wzór, do którego udało nam się dojść wykorzystując 

najprostszą „szkolną” metodę na obliczanie NWD i NWW: 

wybrane liczby i obliczony za pomocą algorytmu Euklidesa największy wspólny dzielnik 

podstawić do wzoru i mamy najmniejszą wspólną wielokrotność!

Dla ułatwienia pracy z algorytmem wyznaczającym najmniejszą wspólną wielokrotność 

poniżej zamieszczamy programy napisane w pse

programowania: Swift, Python, C++ i Java
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dowolnym języku programowania, bądź obliczyć NWD z dwóch kilkucyfrowych lub nawet 

No dobrze, mamy NWD, ale przecież projekt jest o najmniejszej wspólnej wielokrotności. 

ncie potrzebny nam jest wzór, do którego udało nam się dojść wykorzystując 

najprostszą „szkolną” metodę na obliczanie NWD i NWW: NWW(x,y)=

wybrane liczby i obliczony za pomocą algorytmu Euklidesa największy wspólny dzielnik 

podstawić do wzoru i mamy najmniejszą wspólną wielokrotność! 

przedstawia algorytm NWW w schemacie blokowym

Dla ułatwienia pracy z algorytmem wyznaczającym najmniejszą wspólną wielokrotność 

poniżej zamieszczamy programy napisane w pseudokodzie oraz w czterech różnych językach 

Swift, Python, C++ i Java.  
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dowolnym języku programowania, bądź obliczyć NWD z dwóch kilkucyfrowych lub nawet 

No dobrze, mamy NWD, ale przecież projekt jest o najmniejszej wspólnej wielokrotności. 

ncie potrzebny nam jest wzór, do którego udało nam się dojść wykorzystując 

NWW(x,y)=
∗

( , )
. Mając dwie 

wybrane liczby i obliczony za pomocą algorytmu Euklidesa największy wspólny dzielnik wystarczy 

Rysunek nr 2 

przedstawia algorytm NWW w schemacie blokowym 

Dla ułatwienia pracy z algorytmem wyznaczającym najmniejszą wspólną wielokrotność 

udokodzie oraz w czterech różnych językach 
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przedstawia Algorytm NWW w pseudokodzie

przedstawia Algorytm NWW w języku Swift

 Kod delta: 224 

Zdjęcie nr 3  

przedstawia Algorytm NWW w pseudokodzie 

Zdjęcie nr 4 

przedstawia Algorytm NWW w języku Swift 
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Przedstawia algorytm NWW w języku Python

Przedstawia algorytm NWW w języku C++

 Kod delta: 224 

Zdjęcie nr 5 

Przedstawia algorytm NWW w języku Python 

Zdjęcie nr 6 

Przedstawia algorytm NWW w języku C++ 
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Przestawia algorytm NWW w języku Java

 

 Kod delta: 224 

Zdjęcie nr 7 

Przestawia algorytm NWW w języku Java 



 

 

 W części praktycznej naszego projektu

informatycznej 25A w naszej szkole o godzinie 14:20,

kilkunastominutową prezentację przedstawiającą i tłumaczącą działanie naszego algorytmu po 

której należało przeprowadzić krótką kartkówkę składającą się z sześciu zadań (dwa zadania 

otwarte i 4 zadania zamknięte).

Przedstawia pytania na kartkówce przeprowadzonej po prezentacji

 Poprawne odpowiedzi do zadań to: 

najmniejsza wspólna wielokrotność NWD

NWW(932,568)=132344. 
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W części praktycznej naszego projektu, która odbyła się dnia 16 grudnia 2019r. w sali 

informatycznej 25A w naszej szkole o godzinie 14:20, mieliśmy za zadanie 

kilkunastominutową prezentację przedstawiającą i tłumaczącą działanie naszego algorytmu po 

której należało przeprowadzić krótką kartkówkę składającą się z sześciu zadań (dwa zadania 

otwarte i 4 zadania zamknięte). W teście znalazły się następujące polecenia:

Przedstawia pytania na kartkówce przeprowadzonej po prezentacji

Poprawne odpowiedzi do zadań to: 1.B NWD, 2.A Euklides, 3.A Tak, 4.B 12, 5. NWW

najmniejsza wspólna wielokrotność NWD- największy wspólny 
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, która odbyła się dnia 16 grudnia 2019r. w sali 

mieliśmy za zadanie przeprowadzić 

kilkunastominutową prezentację przedstawiającą i tłumaczącą działanie naszego algorytmu po 

której należało przeprowadzić krótką kartkówkę składającą się z sześciu zadań (dwa zadania 

e znalazły się następujące polecenia: 

Zdjęcie nr 8 

Przedstawia pytania na kartkówce przeprowadzonej po prezentacji 

1.B NWD, 2.A Euklides, 3.A Tak, 4.B 12, 5. NWW - 

największy wspólny dzielnik, 6. 



 

 

 Z testem zmierzyło się 7 uczniów naszej klasy oraz nasz nauczyciel prowadzący p. 

Dominik Sieciński. Wyniki kartkówki wyglądają następująco:

Przedstawia wyniki kartkówki poprowadzonej po prezentacji

 Kartkówkę tą można zaliczyć do n

odpowiedzi świadczy, że przekazana przez nas wiedza została dobrze 

występującym błędem w ostatnim zadaniu, które przede wszystkim sprawdzało umiejętność 

zastosowania omawianego algorytmu, był błąd rachunkowy, który nie burzył toku myślenia, co dla 

nas jest niezmiernie ważne. 
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Z testem zmierzyło się 7 uczniów naszej klasy oraz nasz nauczyciel prowadzący p. 

Dominik Sieciński. Wyniki kartkówki wyglądają następująco: 

Przedstawia wyniki kartkówki poprowadzonej po prezentacji

Kartkówkę tą można zaliczyć do naprawdę udanych. Wynik 82,5% poprawnych 

odpowiedzi świadczy, że przekazana przez nas wiedza została dobrze 

występującym błędem w ostatnim zadaniu, które przede wszystkim sprawdzało umiejętność 

nia omawianego algorytmu, był błąd rachunkowy, który nie burzył toku myślenia, co dla 

Przedstawia 8 kartkówek z dnia 16 grudnia 2019r.

 Kod delta: 224 

Z testem zmierzyło się 7 uczniów naszej klasy oraz nasz nauczyciel prowadzący p. 

 Tabela nr 9 

Przedstawia wyniki kartkówki poprowadzonej po prezentacji 

aprawdę udanych. Wynik 82,5% poprawnych 

odpowiedzi świadczy, że przekazana przez nas wiedza została dobrze przyjęta. Najczęściej 

występującym błędem w ostatnim zadaniu, które przede wszystkim sprawdzało umiejętność 

nia omawianego algorytmu, był błąd rachunkowy, który nie burzył toku myślenia, co dla 

Zdjęcie nr 10 

Przedstawia 8 kartkówek z dnia 16 grudnia 2019r. 
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Zdjęcie nr 11 

Przedstawia uczniów piszących kartkówkę 

Zdjęcie nr 12 

Przedstawia autorki projektu podczas prezentacji 
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Całe życie człowiek się uczy, doskonalimy swoje umiejętności i poszerzamy wiedzę, by 

móc osiągnąć więcej. W celu zdobycia potrzebnych nam informacji potrzebujemy osoby lub 

medium, które nam je przekaże. Uczenie kogoś tak, by zrozumiał i potrafił tę wiedzę wykorzystać, 

nie jest zadaniem prostym. Dobre przekazanie wiedzy to angażowanie się w to co chcemy 

przekazać. Należy wybrać odpowiedni sposób prezentacji, wzbudzić zainteresowanie, kierować 

skupienie odbiorcy na ten najważniejszy temat. Nadrzędną rolę gra również język jakim się 

posługujemy, należy go odpowiednio dostosować do ucznia. Jeśli jednak chcemy dobrze 

wytłumaczyć działanie czegoś, to kluczem jest zrozumienie tego zjawiska samemu. Podczas naszej 

prezentacji działania algorytmu na Najmniejszą Wspólną Wielokrotność wykorzystałyśmy język 

prosty, który bez problemu będzie zrozumiany przez naszych rówieśników. Oprócz samego 

wyjaśniania słowami, posłużyłyśmy się tablicą na której zapisywane były kolejne etapy liczenia 

NWW. Starałyśmy się odpowiedzieć na każde zadane pytanie i wyjaśnić każdą wątpliwość, jaką 

mieli nasi koledzy podczas prezentacji. Możemy śmiało powiedzieć, że nasza praca nie poszła na 

marne. Podczas naszej prezentacji zauważyłyśmy, że informacje są jak najbardziej czytelne dla 

naszych kolegów i wiedzieli o co pytają. Zadawane przez nich pytania nie należały też do tych 

podstawowych, co mogło oznaczać, że wiedza została im przekazana prawidłowo. Efekty naszej 

pracy również widać na przeprowadzonej przez nas kartkówce. Większość osób nie miała problemu 

z udzielaniem odpowiedzi. Załączona tabelka z wynikami kartkówki również potwierdza, że nasi 

uczniowie podołali nowej wiedzy i będą mogli z niej korzystać w przyszłości. Jednak by dobrze 

wytłumaczyć algorytm rekurencyjny na NWW, same musiałyśmy dobrze go zrozumieć. W celu 

zdobycia jak najszerszej wiedzy z tego zakresu, korzystałyśmy z wielu źródeł. Osobiście wierzymy 

w słowa Alberta Einsteina "Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że 

tak naprawdę tego nie rozumiesz". Podczas tłumaczenia algorytmu starałyśmy posługiwać się 

prostym słownictwem i wyjaśniać w sposób jak najmniej skomplikowany, by to o czym mówimy 

było zrozumiałe. Bardzo prosty obraz funkcjonowania algorytmu udało nam się przedstawić w 

postaci schematu blokowego. Jest to genialny sposób na przejrzyste i proste pokazanie 

funkcjonowania czegoś nawet bardzo skomplikowanego. Tworzenie kodów, dla algorytmu NWW, 

w 4 różnych językach nie było zadaniem łatwym, ale pozwoliło nam na utrwalenie sobie zasad 

funkcjonowania algorytmu i powierzchownego poznania 2 nowych języków programowania jakim 

są Java i C++. 
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Spis źródeł: 

1. Informacja ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein 

pobrana z dnia 23.12.2019 

Spis zdjęć, rysunków, tabel i wykresów: 

1. Rysunek przedstawiający algorytm Euklidesa w schemacie blokowym 

rysunek pobrany ze strony https://slideplayer.pl/slide/811107/ dnia 23.12.2019 

2. Zdjęcie przedstawiające algorytm NWW w schemacie blokowym 

opracowanie własne 

3. Zdjęcie przedstawiające algorytm NWW w pseudokodzie 

opracowanie własne 

4. Zdjęcie przedstawiające algorytm NWW w języku Swift 

opracowanie własne 

5. Zdjęcie przedstawiające algorytm NWW w języku Python 

opracowanie własne 

6. Zdjęcie przedstawiające algorytm NWW w języku C++ 

opracowanie własne 

7. Zdjęcie przedstawiające algorytm NWW w języku Java 

opracowanie własne 

8.  Zdjęcie przedstawiające zadania na teście z dnia 16 grudnia 2019r. 

opracowanie własne 

9. Tabela przedstawiająca wyniki testu z dnia 16 grudnia 2019r. 

opracowanie własne 

10. Zdjęcie przedstawiające napisane przez uczniów klasy 3e oraz nauczyciela p. Dominika 

Siecińskiego kartkówki z dnia 16 grudnia 2019r. 

opracowanie własne 

11. Zdjęcie przedstawiające uczniów piszących kartkówkę z dnia 16 grudnia 2019r. 

opracowanie własne 

12. Zdjęcie przedstawiające uczennice przeprowadzające prezentację z dnia 16 grudnia 2019r. 

opracowanie własne 
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Dodatek: 

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

aby kolejni uczniowie mogli skorzystać z tego materiału przy nauce programowania. 


