
Temat: Schematy blokowe 

Algorytm to przepis, zestawienie kolejnych kroków prowadzących do wykonania określonego zadania. 

Rodzaje algorytmów:  

 liniowy czyli algorytm sekwencyjny (nie ma w nim żadnych warunków, kolejne czynności są 

wykonywane jedna po drugiej) 

 warunkowy czyli algorytm z rozgałęzieniami (wykonanie instrukcji uzależnione jest od spełnienia 

lub niespełnienia warunku; jeśli warunek jest spełniony – to …, a jeśli nie – to …)  

 iteracyjny inaczej algorytm cykliczny (czyli z pętlą, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu 

instrukcji; liczba powtórzeń może być z góry określona - tzw. pętla „for”; dana instrukcja jest 

powtarzana aż do spełnienia jakiegoś określonego warunku – tzw. pętla „do while”;  najpierw jest 

sprawdzany warunek a jego spełnienie umożliwia wykonanie instrukcji – tzw. pętla „while do”) 

Sposoby zapisu algorytmów: 

• opis słowny 
• lista kroków 
• pseudojęzyk, pseudokod 
• schemat blokowy 
• język programowania 

 

Schematy blokowe buduje się z umownych symboli o ściśle określonych znaczeniach, które są odczytywane 

jednoznacznie przez programistów na całym świecie, podobnie jak wzory chemiczne przez chemików lub 

wzory fizyczne przez fizyków. Elementy schematu blokowego są ułożone i połączone ze sobą tak, aby 

pokazywały kolejne kroki do wykonania. 

Podstawowymi elementami schematu blokowego są: 

blok startowy – rozpoczęcie wykonywania algorytmu; 

 

blok końcowy – zakończenie działania algorytmu; 

 

blok wejścia –  wprowadzamy (wczytujemy) dane 

blok wyjścia danych – wyprowadzamy wyniki, wypisujemy efekt wykonywanych działań; 

 

 

blok operacyjny (wykonawczy) – przetwarzanie danych, wykonujemy działania prowadzące do otrzymania 

wyników; 

 

 

START 

KONIEC 

pisz …. 

…. := ….. 

czytaj  .… 



blok warunkowy (decyzyjny) – podejmujemy decyzje co do dalszych działań; 

 

 

 

strzałki – określają kierunek poruszania się po schemacie blokowym. 

 

Przykłady – algorytm liniowy: 

1. Utwórz algorytm obliczania obwodu prostokąta. 

 

 

2. Utwórz algorytm obliczania średniej arytmetycznej 3 liczb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………

… 

TAK NIE 

START 

podaj (a, b) 

o := 2*a+2*b 

pisz (o) 

KONIEC 

START 

podaj (a, b, c) 

sr :=(a+b+c)/3 

pisz (sr) 

KONIEC 



Przykłady – algorytm warunkowy: 

3. Utwórz algorytm dzielenia dwóch liczb. Pierwsza wprowadzania zawsze jest licznikiem, druga 

mianownikiem. Jeżeli mianownik jest równy 0 wyświetla komunikat "Dzielenie przez zero", 

w przeciwnym wypadku wyświetla wynik dzielenia. 

 

 

4. Utwórz algorytm, który oblicza pole prostokąta. Rozpoznaje czy prostokąt jest kwadratem. Jeżeli tak 

wypisuje komunikat „Pole kwadratu”, w przeciwnym wypadku „Pole prostokąta” i podaje wynik. 

 

 

START 

KONIEC 

podaj (l, m) 

m=0 

pisz ‘dziel przez zero’ 

pisz wynik  

wynik := l/m 

TAK NIE 



 


