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 W niniejszej pracy postanowiliśmy potwierdzić lub zaprzeczyć tezie Alberta Einsteina: Jeśli 

nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. W tym 

celu przeprowadziliśmy wykład na temat algorytmu Euklidesa sposobem iteracyjnym. Ten algorytm służy do 

znajdywania największego wspólnego dzielnika (NWD)  dwóch liczb. Działa on w ten sposób: jeśli dane są 

dwie liczby naturalne, odejmuje on liczbę mniejszą od większej, dopóki nie będą sobie równe. Dla przykładu 

weźmy liczby 10 i 5. Kolejne operacje będą wyglądały następująco: 10 != 5, więc 10 – 5 = 5, 5 = 5, zatem 

największym wspólnym dzielnikiem tych liczb jest 5. Opisany powyżej algorytm przedstawiliśmy na 

schemacie blokowym, w Swifcie, w Javie, w Pythonie, w C++, a także w pseudokodzie. Wszystkie 

implementacje przedstawiliśmy poniżej. 

 

 

 

 
Zdjęcie nr 1 przedstawia algorytmu w języku Swift 
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Zdjęcie nr 1 przedstawia algorytm na schemacie blokowym 
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Zdjęcie nr 3 przedstawia algorytm w języku Java 

 

Zdjęcie nr 4 przedstawia algorytm w języku Python 
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Zdjęcie nr 5 przedstawia algorytm w języku C++ 

 

Zdjęcie nr 6 przedstawia algorytm w pseudokodzie 
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 Po wykładzie przeprowadziliśmy krótki test, który zawierał w sobie 2 pytania otwarte i 4 

zamknięte. Celem testu było sprawdzenie, czy nasi koledzy dobrze zrozumieli temat. Wyniki 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 

l.p. P1 P2 P3 P4 P5 P6 Suma punktów Maks. punkty Wynik procentowy 

U1 1 1 1 1 1 1 6 6 100,00% 

U2 0 0 1 1 0 1 3 6 50,00% 

U3 1 1 1 1 1 1 6 6 100,00% 

U4 1 1 1 1 1 1 6 6 100,00% 

U5 1 1 1 1 1 1 6 6 100,00% 

U6 1 1 1 1 1 1 6 6 100,00% 

         Wynik średni: 91,7% 

Tabela nr 1przedstawia wyniki testu przeprowadzonego po wykładzie 

 

Zdjęcie nr 7 przedstawia wykład 
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Zdjęcie nr 8 przedstawia wykład 

 

Zdjęcie nr 9 przedstawia wykład 
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 Podczas wykładu musieliśmy przyjąć rolę nauczyciela i założyć, że uczniowie nie mają 

żadnej wiedzy na temat podjętego zagadnienia. Jest to możliwe jedynie wtedy, kiedy zmienimy 

nasz sposób myślenia na inny od tego, który stosujemy podczas indywidualnej nauki. Dzięki 

tłumaczeniu sami bardziej zgłębiamy dane zagadnienie, przez co rozumiemy je coraz lepiej. Nie 

jest możliwe przekazanie wiedzy,  jeśli nie zgłębiliśmy algorytmu bardzo skrupulatnie lub jeśli nie 

jesteśmy pewni jego zasad działania. W analizie nie możemy zapomnieć o stwierdzeniu Alberta 

Einsteina, które jest tezą naszej pracy: Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to 

znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. Należy skupić się na wynikach testu 

przeprowadzonego po wykładzie. Nasi koledzy osiągnęli średni wynik 91,7%. Jest on na tyle 

wysoki, aby stwierdzić, że dobrze zrozumieli działanie algorytmy Euklidesa oraz jego 

implementacje. Nie mierzy on oczywiście pełnego zrozumienia tematu, lecz sprawdza zrozumienie 

podstaw jego działania. Trudność stanowi z pewnością zaimplementowanie algorytmu na różne 

języki programowania, na przykład na takie, które znamy tylko pobieżnie. W każdym języku 

algorytm wygląda nieco inaczej, co łączy się ze specyfikacją danego języka. Przez w Pythonie kod 

jest krótszy od tego w Javie, czy C++. Innym trudnym zadaniem okazało się poprawne 

przedstawienie algorytmu na schemacie blokowym. Uczniom zdecydowanie szybciej przyszło 

przyswojenie działania algorytmu Euklidesa w Pythonie niż w Javie, ponieważ mają z nią mało do 

czynienia. Uważamy, że w naszej pracy udowodniliśmy, że Albert Einstein miał rację. Jeśli 

przyjmiemy, że materiał został zrozumiany, to my potrafiliśmy go prosto wytłumaczyć, zatem 

naprawdę go rozumiemy. A więc: Jeśli nie potrafisz wytłumaczyć czegoś w prosty sposób, to 

znaczy, że tak naprawdę tego nie rozumiesz. 
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Źródła 

1. www.code.kopernik-leszno.pl  

Spis zdjęć i tabel 

1. Zdjęcie przedstawiające algorytm Euklidesa sposobem iteracyjnym w Swifcie 

2. Zdjęcie przedstawiające algorytm Euklidesa sposobem iteracyjnym na schemacie blokowym 

3. Zdjęcie przedstawiające algorytm Euklidesa sposobem iteracyjnym w Javie 

4. Zdjęcie przedstawiające algorytm Euklidesa sposobem iteracyjnym w Pythonie 

5. Zdjęcie przedstawiające algorytm Euklidesa sposobem iteracyjnym w C++ 

6. Zdjęcie przedstawiające algorytm Euklidesa sposobem iteracyjnym w pseudokodzie 

7. Tabela przedstawiająca wyniki testu przeprowadzonego po wykładzie 

8. Zdjęcie z wykładu 

9. Zdjęcie z wykładu 

10. Zdjęcie z wykładu 

 

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

kolejni uczniowie mogli skorzystać z tego materiału przy nauce programowania. 

 


