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TEZA: Zaprzecz lub potwierdź przemyśleniom Alberta Einsteina - Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć 

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

 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

1. Zasada działania algorytmu. 

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: 

Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich
(1)

. 

              , gdzie      i      

W przedstawionym przez nas algorytmie wyszukujemy podany wyraz ciągu Fibonacciego poprzez 

iterację. 

Deklarujemy zmienne a równa 0 i b równa 1. Podajemy liczbę x, która jest numerem wyrazu ciągu 

Fibonacciego. Liczba x jest przekazywana do funkcji szukaj_liczby. Jeśli liczba x jest równa 0, 

funkcja zwraca wartość 0. Jeśli liczba x jest równa 1, funkcja zwraca wartość 1. Jeśli liczba x jest 

większa od 1, trafia do pętli od liczby 0 do liczby o 2 mniejszej od liczby x. Deklarujemy zmienną 

c, która będzie sumą zmiennych a i b. Zmiennej a nadajemy wartość zmiennej b, a następnie 

zmiennej b wartość zmiennej c. Po skończonej pętli funkcja zwraca wartość zmiennej b, która 

zostaje wyświetlona. 
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2. Rysunek ze schematem blokowym. 

  

 

Rysunek nr 1 

Przedstawia schemat blokowy algorytmu szukającego liczby Fibonacciego 
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3. Rysunek z pseudokodem.  

 

Rysunek nr 2 

Przedstawia pseudokod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego 
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4. Kod algorytmu w języku Swift. 

 

Rysunek nr 3 

Przedstawia kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku Swift 
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5. Kod algorytmu w języku Python. 

 

Rysunek nr 4 

Przedstawia kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku Python 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Liczby Fibonacciego  

Strona 7/13 

 

6. Kod algorytmu w języku Java. 

 

Rysunek nr 5 

Przedstawia kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku Java 
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7. Kod algorytmu w języku C++. 

 

Rysunek nr 6 

Przedstawia kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku C++ 
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CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Zdjęcie nr 7 

Przedstawia fragment przeprowadzonej lekcji  



 Liczby Fibonacciego  

Strona 10/13 

 

 

Zdjęcie nr 8 

Przedstawia fragment przeprowadzonej lekcji 

 

 

Rysunek nr 9 

Przedstawia wyniki testu, na który odpowiedzieli uczniowie po przeprowadzonej 

lekcji 
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WNIOSKI 

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: 

Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich
(1)

. 

              , gdzie      i      

Liczby ciągu Fibonacciego mają zastosowanie między innymi na giełdzie do prognozy spadku lub 

wzrostu cen akcji oraz w obliczaniu okresów orbitalnych planet naszego układu słonecznego. 

Ukazany powyżej algorytm podający poszczególne wyrazy ciągu Fibonacciego zapisany iteracyjnie 

przedstawiony w różnych językach programowania jest naszym zdaniem zarówno łatwy do 

wytłumaczenia jak i zrozumienia. Schemat tej funkcji jest przejrzysty oraz umiarkowanie 

skomplikowany, dlatego uczniom klasy trzeciej nie sprawił on najmniejszych trudności. 

Sam proces zapisu algorytmu w różnych językach programowania również nie stanowi większego 

problemu, jeśli zna się podstawy danego języka. Wystarczy jedynie zrozumieć zasadę działania 

algorytmu. 

Dlatego też z pozycji nauczyciela, którą przyjęliśmy w trakcie części praktycznej naszego zadania, 

możemy stwierdzić, iż jest to temat prosty i dość przyjemny do wytłumaczenia. Sprzyja temu 

zarówno przejrzystość algorytmu oraz jego niski stopień trudności. 

Z testu przeprowadzonego przez nas po zakończonej lekcji, którego średni wynik procentowy 

wyniósł 80%, możemy stwierdzić, że uczniowie opanowali przedstawiony przez nas algorytm        

w stopniu zadowalającym. Nikt z uczniów nie miał problemu z użyciem przedstawionego 

schematu, by podać kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego. Wszyscy również z łatwością rozróżniają 

język, w którym zapisano algorytm. Największym problemem okazało się pytanie otwarte 

polegające na podaniu siódmego wyrazu ciągu, jednak najprawdopodobniej wynikło to z 

przedstawianego już wcześniej przez inną grupę algorytmu podającego poszczególne wyrazy ciągu 

Fibonacciego za pomocą rekurencji, ponieważ nasi poprzednicy w swoich założeniach nie uznali 0 

jako początkowego wyrazu ciągu w odróżnieniu od nas. 

 Z naszych obserwacji wynika jednak, że uczniowie pragnący zrozumieć dane zagadnienie nie mają 

z tym większych trudności, a i pozostali są w stanie w stopniu satysfakcjonującym przekazać dalej 

otrzymane od nas informacje. 



 Liczby Fibonacciego  

Strona 12/13 

 

Dzięki tej lekcji możemy stwierdzić, że zgadzamy się z tezą postawioną przez Alberta Einsteina –

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

rozumiesz. 
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Źródła: 

1. Informacja pobrana ze strony https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85g_Fibonacciego 

pobrana dnia 24.03.2019 

 

Spis zdjęć, rysunków, tabel i wykresów: 

1. Rysunek przedstawiający schemat blokowy algorytmu szukającego liczby Fibonacciego 

rysunek własny 

2. Rysunek przedstawiający pseudokod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego 

rysunek własny 

3. Rysunek przedstawiający kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku Swift 

rysunek własny 

4. Rysunek przedstawiający kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku Python 

rysunek własny 

5. Rysunek przedstawiający kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku Java 

rysunek własny 

6. Rysunek przedstawiający kod algorytmu szukającego liczby Fibonacciego w języku C++ 

rysunek własny 

7. Zdjęcie przedstawiające fragment przeprowadzonej lekcji 

zdjęcie własne 

8. Zdjęcie przedstawiające fragment przeprowadzonej lekcji 

zdjęcie własne 

9. Rysunek przedstawiający wyniki testu, na który odpowiedzieli uczniowie po 

przeprowadzonej lekcji 

rysunek własny 

 

 

 

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

kolejni uczniowie mogli skorzystać z tego materiału przy nauce programowania. 


