
2 Prosty algorytm liniowy oraz algorytm z rozgałęzieniem 

W tej części skonstruujemy pierwszy algorytm z użyciem programu Flowgorithm. Przeanalizujemy 

potrzebne zmienne oraz ich typ, następnie poddamy analizie sytuacje szczególne. 

Wszystkie ilustracje i grafiki zawarte w dokumencie są opracowaniami autorskimi. 

2.1 Opis algorytmu: 

Program prosi o podanie liczby, następnie oblicza jej pierwiastek kwadratowy. Wynik wyświetlamy 

z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

2.2 Analiza 

Do realizacji będzie potrzebna zmienna, która przechowa wartość podaną przez użytkownika, oraz zmienna, 

która przechowa wynik. Zakładamy, że liczba może być rzeczywista. Wynik również będzie rzeczywisty. Wniosek jest 

taki, że obie zmienne zadeklarujemy jako typ Real. Nazwiemy je odpowiednio liczba oraz wynik. 

Dodatkowo potrzebujemy funkcji, która obliczy wartość pierwiastka kwadratowego  oraz drugą, która 

sformatuje wynik z założoną dokładnością: 

Sqrt(liczba) gdzie liczba jest stałą liczbą lub zmienną Integer/Real, funkcja zwraca wartość Real 

ToFixed(liczba, precyzja) 
gdzie liczba jest stałą liczbą lub zmienną Integer/Real, a precyzja określa liczbę cyfr po 

przecinku*. Funkcja zwraca String 

2.3 Budowa programu 

1) Deklarujemy dwie zmienne rzeczywiste 

 

 

2) Dodajemy blok wejściowy, który pozwoli 

użytkownikowi wpisać liczbę 

 
 

                                                             
* De facto do separacji części całkowitej od ułamkowej używamy kropki (zgodnie z zapisem anglosaskim) 



3) Blok, w którym obliczamy wartość 

pierwiastka 

  

4) Oraz blok wyprowadzania danych. Operator 

„&” skleja napisy*, natomiast funkcja ToFixed 

formatuje wynik z czterema cyframi po kropce 

dziesiętnej 

  

2.4 Uruchomienie programu 

Aby analizować program, przed jego uruchomieniem warto włączyć widok, w którym będziemy obserwować 

jednocześnie stan przebiegu programu, wartości zmiennych oraz konsolę wejścia/wyjścia. 

 
 

                                                             
* Konkatencja lub konkatenacja (ang. concatenation)  



 

Następnie ikonami uruchamiamy nasz program. W trybie krokowym, kolejne bloki algorytmu 

będą wyróżniane (w domyślnym motywie na kolor zielony). 

2.5 Błędy wykonania 

Skonstruowany algorytm jest liniowy. Działa zawsze tak samo, 

bez względu na wprowadzone dane. Wystarczy podać na wejściu 

liczbę ujemną, żeby przekonać się, że takie podejście - w tym 

przypadku - jest niewystarczające.  

Wynika to oczywiście z faktu, że w zbiorze liczb rzeczywistych, 

pierwiastkowanie liczb mniejszych od zera jest niemożliwe. 

Aby „naprawić” algorytm należy przekształcić go do postaci 

algorytmu z rozgałęzieniami. Wymaga to dodania bloku warunkowego. Bloczek zawiera warunek zapisany 

w postaci rachunku zdań logicznych. Możliwe jest składanie warunków z użyciem spójników logicznych and (lub 

&&), or (||) oraz zaprzeczenia not (!). Z bloku zawsze wychodzą dwa odgałęzienia, gdy warunek przyjmuje logiczną 

wartość prawda oraz drugie, gdy przyjmuje wartość fałsz. 

  



blok decyzyjny możliwe operatory zapis C zapis BASIC 

 

Równy == = 

Nierówny != <> 

Mniejsze lub równe <= 

Większe lub równe >= 

Logiczna negacja „nie” ! not 

Logiczne „i” (koniunkcja) && and 

Logiczne „lub” (alternatywa) || or 

2.6 Kompletny program 

Ostateczna postać programu uwzględnia kontrolę poprawności danych, komunikat zachęty oraz komunikat dla 

danych niepoprawnych. Korzystając z wbudowanego narzędzia, możemy podglądnąć jak wygląda program 

w wybranym języku programowania. 

 

 

Przykładowy program można pobrać ze strony http://maczek.edu.pl/Tomasz_Bilinski/algorytmy/01_pierwszy.fprg 

http://maczek.edu.pl/Tomasz_Bilinski/algorytmy/01_pierwszy.fprg
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