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 Albert Einstein powiedział kiedyś - Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, 

to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. Fizyk wnioskował, że prawdziwe zrozumienie 

jakiegoś problemu występuje wtedy, gdy dana osoba jest w stanie wytłumaczyć określone 

zagadnienie w jasny i prosty sposób. Czy jest to jednak prawdą? Sprawdzimy to na podstawie 

algorytmu, który rozkłada liczby naturalne na czynniki pierwsze. Zostanie on również 

zaprezentowany na lekcji informatyki w szkole. 

 

 Zacznijmy może od krótkiego wyjaśnienia. Rozkład liczby naturalnej (większej od 1) na 

czynniki pierwsze polega na przedstawieniu jej w postaci iloczynu liczb pierwszych (należą do nich 

liczby naturalne większe od 1, podzielne tylko przez 1 i przez samą siebie). Przykładowo, 126 

rozłożone na czynniki pierwsze prezentuje się następująco: 126 = 2*3*3*7. 

 

 Zasadę działania naszego algorytmu można w przyjazny sposób wytłumaczyć na podstawie 

schematu blokowego. 

 

 

Rysunek nr 1 

Przedstawia schemat blokowy 

 

 Najpierw program wczytuję liczbę, która będzie rozkładana na czynniki pierwsze. Następnie 

tworzy zmienną „pierw”, która jest pierwiastkiem z liczby wprowadzonej do programu  

(w przypadku liczb których pierwiastek ma rozwinięcie dziesiętne, jest ono usuwane, czyli np. z 

liczby 34, której pierwiastek wynosi około 5,83, zmienna „pierw” wynosi 5. nie jest zaokrąglana). 

Jest ona potrzebna tylko w przypadku programu najbardziej zoptymalizowanego, ponieważ z 

matematycznego punktu widzenia, by znaleźć dzielniki liczby, wystarczy dzielić ją przez kolejne 

liczby pierwsze, mniejsze lub równe zmiennej „pierw”. W wypadku naszego algorytmu,
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liczby pierwsze reprezentować będzie zmienna „k”, która początkowo przyjmuje wartość 2 

(pierwsza z kolei liczba pierwsza). Tworzymy również tablicę „wynik”, w której umieszczone 

zostaną kolejne dzielniki zmiennej „liczba”. Następnie przechodzimy do pętli while, która powtarza 

się, dopóki „liczba” jest większa od 1 i liczba pierwsza przez którą dzielimy „liczba”, jest mniejsze 

lub równe pierwiastkowi „pierw”. Jeżeli warunki są spełnione, „liczba” dzielona jest przez „k”, a 

dany dzielnik „k” dodawany jest do tablicy „wynik”. Proces ten wykonywany jest tak długo, jak 

długo „liczba” jest podzielna bez reszty przez daną liczbę pierwszą. Kiedy warunek ten nie zostanie 

spełniony, to „k” zwiększa się 1 i cały proces zaczyna się od nowa. Kiedy warunki pierwszej pętli 

while nie zostaną spełnione, wówczas przechodzimy do warunku if, którego zasadę działania 

można w prosty sposób wyjaśnić na przykładzie liczby 33. Z poprzednich pętli warunkowych 

uzyskalibyśmy wynik, że jedynym jej czynnikiem pierwszym jest 3, co jest oczywiście nieprawdą, 

ponieważ 33 = 3*11. Liczba 11 jest większa od pierwiastka z 33, dlatego też nie zostaje ona dodana 

do tablicy „wynik”. Dopiero w pętli warunkowej jest ona dodawana do tej zmiennej (warunek jest, 

że pozostała „liczba” musi być większa od 1).  Na samym końcu program pokazuje nam wynik. 

 

 

Zdjęcie nr 2 

Przedstawia pseudokod 

 Wyżej ukazany jest również pseudokod programu, z którym dobrze się jest zapoznać, przed 

przeanalizowaniem kodów.  
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 Warto przypomnieć, że jest wiele algorytmów rozkładu liczby na czynniki pierwsze. Te 

najprostsze, a zarazem najmniej optymalne, sprawdzają każdą liczbę  naturalną, większą od 1 i 

mniejszą lub równą od tej faktoryzowanej. Inne sprawdzają do połowy wartości liczby rozkładanej 

na czynniki pierwsze. Nasz algorytm jest bardziej optymalny i szybszy, przy czym niewiele 

bardziej skomplikowany.  

 

 Algorytm został przez nas napisany w czterech popularnych językach programowania, które 

poznać można w szkole: swift, java, python i C++. Przedstawione są one poniżej.  

 

 

Zdjęcie nr 3 

Przedstawia kod w Swifcie 
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Zdjęcie nr 4 

Przedstawia kod w Javie 

 

 
Zdjęcie nr 5 

Przedstawia kod w Pythonie 
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Zdjęcie nr 6 

Przedstawia kod w C++ 

 

 Nasz algorytm przedstawiłyśmy na lekcji informatyki w szkole, a następnie po 

zakończonym wykładzie, przeprowadziłyśmy test, który miał na celu sprawdzenie, czy uczniowie 

faktycznie rozumieją zasady działania programu. Wyniki zostały umieszczone w poniższej tabeli. 

 

 

Tabela nr 7 

Przedstawia wyniki testu 

 

 P1-P6 oznacza numer pytania. U1-U6 to kolejni uczniowie (test anonimowy). Każdy mógł 

zdobyć maksymalnie 6 punktów, 1 punkt za każde dobrze zrobione zadanie.

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Pkt. ogółem Cel max. Wynik testu

U1 1 1 1 1 1 1 6 6 100%

U2 1 0 1 1 1 0 4 6 67%

U3 1 0 1 0 1 1 4 6 67%

U4 1 1 1 1 1 1 6 6 100%

U5 1 1 1 1 1 1 6 6 100%

U6 1 1 1 0 1 1 5 6 83%

Suma 6 4 6 4 6 5 31 36 86%

% poprawnych 

odpowiedzi
100% 67% 100% 67% 100% 83%
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 Wnioski po ukończeniu projektu są następujące: po przejrzystym i prostym przedstawieniu 

metody rozkładania liczby na czynniki pierwsze oraz po przeprowadzeniu testu sprawdzającego 

okazało się, że klasa zrozumiała przedstawioną przez nas problematykę w 86%. Uważamy, że ten 

wysokoprocentowy wynik jest zasługą dobrego zrozumienia przez nas tej problematyki oraz 

prostego i przejrzystego sposobu wyjaśnienia tematu klasie. Uczniowie prawie bezbłędnie 

rozwiązali test. Zadanie polegające na rozkładzie liczby 245 na czynniki pierwsze, cieszyło się 

100% poprawnością, dzięki czemu wiemy, że podstawowa znajomość problematyki została przez 

uczestników opanowana całkowicie bezbłędnie.  

Pytania, na które również uczniowie odpowiedzieli bezbłędnie dotyczyły języka programowania w 

jakim został napisany fragment  kodu oraz wyznaczenie zmiennej „pierw” z liczby 34, według 

naszego programu. Z wyników można wywnioskować, że osoby zrozumiały działanie kodu. 

Niestety, tylko 67% osób odpowiedziało na pytanie dotyczące tego, czym jest liczba pierwsza. 

Udzielili oni niepełnych odpowiedzi, jednak po ponownych wytłumaczeniu, zrozumieli swój błąd, 

który w gruncie rzeczy był zwykłym pominięciem niektórych założeń liczby pierwszej. Również 

pytanie dotyczące największego współczynnika „k” dla liczby 196 sprawiło problem paru osobom. 

Człowiek jednak uczy się na błędach i po ponownym wytłumaczeniu jesteśmy pewne, że każda 

osoba wie, że wynosić on będzie 7. Na pytanie dotyczące tego, z ilu liczb pierwszych składa się 24, 

tylko jeden uczeń udzielił niepoprawnej odpowiedzi, dlatego jeszcze raz dokładnie wyjaśniłyśmy 

ten fragment prezentacji. 

 

 

Zdjęcie nr 8 

Przedstawia zdjęcie z lekcji
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Zdjęcie nr 9 

Przedstawia prowadzącą wykładu 

 

 Podsumowując, na podstawie przeprowadzonego egzaminu uznajemy, że każda osoba po 

naszych zajęciach potrafi wyznaczać czynniki pierwsze danych liczb oraz zna 

działanie zaprezentowanego przez nas algorytmu. Uważamy, że przyda się to w przyszłości, do 

optymalizacji algorytmów w innych programach. W czasie zajęć, grupa była zainteresowana 

przedstawianym przez nas tematem. Chętnie zadawali pytania, dopytywali o różne rzeczy oraz 

włączali się w dyskusje, które miały na celu przybliżenie im danej problematyki. Zauważyliśmy, że 

uczniowie najlepiej zrozumieli działanie programu na przykładzie języka Swift, który dzięki swojej 

przejrzystej formie, pomógł nam w wyjaśnianiu działania programu. Potwierdzamy tym samym 

słowa Einsteina, bo dzięki temu, że my bardzo dogłębnie zrozumiałyśmy dane zagadnienie, 

byłyśmy w stanie w prosty sposób przekazać wiedzę innym. 
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Nasza propozycja kolejnego tematu na projekt na stronie Code Kopernik: „Tworzenie gier 

RPG przy pomocy Excela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Spis zdjęć, rysunków, tabel i wykresów 

 

1. Rysunek przedstawiające schemat blokowy 

    rysunek własny 

2. Zdjęcie przedstawiające pseudokod 

    zdjęcie własne 

3. Zdjęcie przedstawiające kod w Swifcie 

    opracowanie własne 

4. Zdjęcie przedstawiające kod w Javie 

    opracowanie własne 

5. Zdjęcie przedstawiające kod w Pythonie 

    opracowanie własne 

6. Zdjęcie przedstawiające kod w C++ 

    opracowanie własne 

7. Tabela przedstawiająca wyniki testu 

    opracowanie własne 

8. Zdjęcie przedstawiające uczniów na wykładzie 

    zdjęcie własne 

9. Zdjęcie przedstawiające prowadzącą wykład 

    zdjęcie własne 

 


