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1.	 Z�g�d������ p��g����w�Z�g�d������	p��g����w�	

Zgodnie z podstawą programową, logarytm i funkcja logarytmiczna pojawiają się w szkole na lek-
cjach matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. 

M�����������,	�V	����p	�du��c����	

�AKRES P�DSTAW�WY �AKRES R��S�ER��NY

1.  Liczby rzeczywiste

6) Wykorzystuje definicję logarytmu  
i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm 
iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm  
potęgi o wykładniku naturalnym. 

wymagania  określone dla zakresu 
podstawowego,  a ponadto:  

2) wykorzystuje definicję logarytmu  
i stosuje w obliczeniach wzory na 
logarytm iloczynu, logarytm ilorazu, 
logarytm potęgi oraz wzór na zamianę 
podstawy logarytmu.

4.  Funkcje

14) szkicuje wykresy funkcji wykładniczych dla 
różnych podstaw;

15) posługuje się funkcjami wykładniczymi do 
opisu zjawisk fizycznych, chemicznych,  
a także w zagadnieniach osadzonych  
w kontekście praktycznym.

wymagania określone dla zakresu podstawo-
wego, a ponadto:  

2) szkicuje wykresy funkcji logarytmicz-szkicuje wykresy funkcji logarytmicz-
nych dla różnych podstaw; 

3) posługuje się funkcjami logarytmicz-posługuje się funkcjami logarytmicz-
nymi do opisu zjawisk fizycznych, 
chemicznych, a także w zagadnieniach 
osadzonych w kontekście praktycznym;

Jak widać w tabeli, uczeń powinien umieć posługiwać się funkcjami logarytmicznymi w wybranych 
zastosowaniach i sytuacjach praktycznych. Informatyka nie jest niestety wymieniona wśród możliwych 
zastosowań, chociaż, jak ilustrujemy, logarytm pojawia się w zagadnieniach informatycznych w sposób 
bardzo naturalny. Niniejsza propozycja zajęć ma uzupełnić ten brak. 
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Ani logarytm, ani funkcja logarytmiczna nie występują jawnie w zapisach podstawy programowej 
dla przedmiotu informatyka. Uwzględniając jednak, że uczniowie powinni znać te pojęcia z lekcji 
matematyki, na zajęciach z informatyki powinny pojawić się w tych zagadnieniach, w których mogą 
poszerzyć zrozumienie przedmiotu. Poniżej wymieniamy te zagadnienia z podstawy programowej, 
których dotyczą nasze propozycje wykorzystania logarytmu i funkcji logarytmicznych. 

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie 
podejścia algorytmicznego. Uczeń:

8) posługuje się metodą „dziel i zwyciężaj” w rozwiązywaniu problemów; 
9) stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych;
11) opisuje podstawowe algorytmy i stosuje:

a. algorytmy na liczbach całkowitych, np.:
− reprezentacja liczb w dowolnym systemie pozycyjnym, w tym, w dwójkowym  

i szesnastkowym,
− iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa, 

b. algorytmy wyszukiwania i porządkowania (sortowania), np.:
− algorytmy sortowania ciągu liczb: … przez wstawianie binarne, przez scalanie, 

c. algorytmy numeryczne, np.:
− obliczanie wartości wielomianu za pomocą schematu Hornera,
− zastosowania schematu Hornera: reprezentacja liczb w różnych systemach 

liczbowych, szybkie podnoszenie do potęgi, 
e. algorytmy kompresji i szyfrowania, np.:

− szyfr z kluczem jawnym (RSA),
18) oblicza liczbę operacji wykonywanych przez algorytm;

Uwaga. Przedstawiony scenariusz zajęć wybiega poza zagadnienia programowe. Zagadnienia do-
datkowe powinny być omawiane z uczniami z lepszym przygotowaniem matematycznym i informa-
tycznym i wykazującymi większe zainteresowania pogłębieniem znajomości metod rozwiązywania 
problemów z ich własności, w szczególności złożoności obliczeniowej. 

2.	 t����� z��ęćt�����	z��ęć

Logarytm w informatyce �� jego występowanie i znaczenie
Zajęcia te mają na celu zwrócenie uwagi uczniów na złożoność (pracochłonność) algorytmów, czyli 
liczbę wykonywanych działań, a także wielkość zajmowanej przez dane pamięci. Przedstawione zagad-
nienia ilustrują m.in., że szybkość działania efektywnych algorytmów komputerowych jest związana  
z występowaniem funkcji logarytmicznej we wzorach na liczbę wykonywanych przez algorytm operacji. 

Dodatkowym celem tych zajęć jest praktyczne wykorzystanie logarytmów w zagadnieniach algoryt-
micznych1. Faktycznie, to wykorzystanie logarytmów może stanowić inny sposób ich wprowadzenia, 
bardziej intuicyjny, podparty praktycznym wykorzystaniem. 
1 Ciekawe spostrzeżenie – słowo algorytm jest anagramem słowa logarytm. Podobnie jest w języku angielskim. Te 
obiekty pojawiły się jednak niezależnie od siebie, chociaż logarytm został wprowadzony, by ułatwić wykonywanie 
rachunków (algorytmów) na dużych liczbach. 
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Przedstawione własności logarytmów i sytuacje algorytmiczne, w których się pojawiają, powinny 
wzbogacić nieraz suche wprowadzenie i stosowanie logarytmów na lekcjach matematyki. 

Komentarz�� uwagi historyczne

Funkcje nie są obiektami matematycznymi lubianymi przez uczniów zwłaszcza, gdy są wprowadza-
ne w sposób formalny jako przekształcenia (odwzorowania). Wśród nich, „najgorszą sławą” cieszy się 
logarytm i funkcja logarytmiczna, bo nie dość, że jest to funkcja, to jeszcze jest to funkcja odwrotna. 
Odwołanie się na informatyce do funkcji logarytmicznej, wprowadzonej na matematyce „na sucho”, 
na ogół nie poprawia tej sytuacji. 

W przeszłości, uzasadnieniem dla posługiwania się logarytmem, były jego własności, które legły  
u podstaw jego wprowadzenia do matematyki, a dokładniej – do obliczeń. Logarytm ułatwia wyko-
nywanie złożonych obliczeń, na przykład dzięki zastąpieniu działań multiplikatywnych, takich jak 
mnożenie i dzielenie, przez dodawanie i odejmowanie. Nie tak dawno jeszcze, w szkołach posłu-
giwano się tablicami logarytmicznymi, a w uczelniach i w pracy przyszli i zawodowi inżynierowie 
korzystali z suwaków logarytmicznych.  

Za odkrywcę logarytmu uznaje się matematyka szkockiego Johna Napiera (1550-1617), a suwak lo-
garytmiczny wynalazł William Oughtred (1575-1660) w 1632 roku. Na Rysunku 1 są pokazane różne 
typy suwaków: prosty, cylindryczny (model Otis King), na walcu (model Fullera) i okrągły. Różnią się 
one długością skali, od czego zależy dokładność obliczeń – prosty ma skalę o długości 30 cm, cylin-
dryczny – 1,5 metra, a na walcu – ponad 12 metrów. 

Rysunek 1. Suwaki logarytmiczne: prosty, cylindryczny, na walcu i okrągły 

Rok 1972 to początek agonii suwaków – zaczęły je wypierać stworzone z pomocą suwaków kalkula-
tory elektroniczne. Ponad 40 milionów wcześniej wyprodukowanych suwaków stało się nagle bezu-
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żytecznych i obecnie stanowią głównie eksponaty kolekcjonerskie, jak te na ilustracjach (należą one 
do kolekcji autora). 

Dzisiaj jednak nie można wyobrazić sobie zajmowania się informatyką, nawet na najniższym pozio-
mie  w szkole, bez przynajmniej „otarcia” się o logarytmy, pośredni kontakt. 

Przedstawione propozycje tematów zajęć i ich realizacji służyć mogą wyjaśnieniu, co wspólnego 
mają ze sobą rozważania następujących pytań i odpowiedzi na nie: 

ile należy przejrzeć kartek w słowniku, aby znaleźć poszukiwane hasło? 
ile miejsca w komputerze, a dokładniej – bitów, zajmuje w komputerze liczba naturalna? 
jak szybko można wykonywać potęgowanie dla dużych potęg? 
Ile trwa obliczanie największego wspólnego dzielnika dwóch liczb za pomocą algorytmu 
Euklidesa? 
a ogólniej – ile kroków wykonuje algorytm typu dziel i zwyciężaj, zastosowany do danych 
o n elementach? 

Wspólną cechą odpowiedzi na te pytania jest to, że nie można ich udzielić, by nie dotknąć logarytmu. 

Wydaje się jednak, że właśnie praktyczne wykorzystanie funkcji logarytmicznej w zajęciach infor-
matycznych może stanowić motywację dla zrozumienia, co to jest logarytm i funkcja logarytmiczna,  
i jakie może mieć praktyczne zastosowanie w obliczeniach komputerowych. 

3.	 ��l� z��ęć��l�	z��ęć	

W wyniku tych zajęć uczeń powinien umieć:
wykazać się pogłębionym zrozumieniem pojęć logarytm i funkcja logarytmiczna; 
określić długość reprezentacji liczb w systemie pozycyjnym, w szczególności w systemie 
binarnym; 
oszacować liczbę operacji w algorytmach typu dziel i zwyciężaj; 
uzasadnić złożoność algorytmu Euklidesa; 
wykonywać szybkie potęgowanie; 
wskazać efektywne metody porządkowania liczb;
a przede wszystkim wykształcić intuicję, która powinna podpowiadać mu, że jeśli algorytm 
polega na sukcesywnym podziale zbioru danych na przynajmniej dwie prawie równe czę-
ści, to liczba powtórzeń (iteracji) w takim algorytmie jest w przybliżeniu równa logarytmo-
wi przy podstawie 2 (lub większej) z liczby danych. 

4.	 p�z�g����w���� ucz��ówp�z�g����w����	ucz��ów

Uczniowie przystępujący do tych zajęć powinni: 
wcześniej poznać metodę rozwiązywania problemów z pomocą komputera, składającą się 
z sześciu etapów; 
znać podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i algorytmiki, takie jak: porządkowanie, 
reprezentacja liczb przy różnych podstawach, iteracja, pracochłonność (złożoność) algo-
rytmu; 
umieć przedstawić podstawowe problemy i ich algorytmy, takie jak: zamiana reprezentacji 
liczb przy równych podstawach, wyznaczanie największego wspólnego dzielnika dwóch 
liczb i algorytm Euklidesa, obliczanie wartości wielomianu i schemat Hornera, sortowanie  
i wybrane algorytmy sortowania; 

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•
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opisywać algorytmy w wybranej postaci: listy kroków, schematu blokowego, w pseudoję-
zyku programowania; 
umieć programować w wybranym, algorytmicznym języku programowania (np. Pascal, 
C++);
z zakresu matematyki – znać pojęcie logarytmu i funkcji logarytmicznej.

Ten ostatni wymóg może nie być spełniony. Jednym z celów tej propozycji zajęć jest przybliżenie 
uczniom pojęcia logarytm, mogą więc poznać to pojęcie od strony praktycznej, a później dopiero 
sprecyzować je na gruncie matematyki. 

5.	 M����d� p��c�M����d�	p��c�	

W zajęciach są stosowane następujące metody pracy: 
generalnie, jeśli na zajęciach pojawia się problem, który ma być rozwiązany z pomocą 
komputera, to proces jego rozwiązywania powinien się składać z następujących sześciu 
etapów: 
− opis, dyskusja i zrozumienie sytuacji problemowej;opis, dyskusja i zrozumienie sytuacji problemowej; 
− podanie specyfikacji problemów do rozwiązania;podanie specyfikacji problemów do rozwiązania; 
− zaprojektowanie rozwiązania (algorytmu);zaprojektowanie rozwiązania (algorytmu); 
− implementacja (realizacja) rozwiązania w postaci programu komputerowego;implementacja (realizacja) rozwiązania w postaci programu komputerowego; 
− testowanie i ewaluacja rozwiązania komputerowego;testowanie i ewaluacja rozwiązania komputerowego; 
− prezentacja sposobu otrzymania rozwiązania i samego rozwiązania.prezentacja sposobu otrzymania rozwiązania i samego rozwiązania. 
posłużenie się przez nauczyciela i uczniów objaśnieniami, demonstracjami i przykładami 
obliczeń i algorytmów, które służą wprowadzeniu i objaśnieniu pojęć; 
samodzielne sporządzenie przez uczniów opisów algorytmów; 
zapisanie algorytmów w wybranym języku programowania i uruchomienie odpowiednich 
programów na komputerze;
samodzielna analiza pracochłonności wybranych algorytmów; 
prezentacja otrzymanych rezultatów i rozwiązań problemów. 

6.	 F���� p��c�F����	p��c�

Założone cele są realizowane za pomocą następujących form pracy:
podczas burzy mózgów prowadzonej przez całą klasę lub w grupach uczniów – ma to do-
prowadzić do sformułowania odpowiedzi na stawiane pytania lub algorytmicznego roz-
wiązania rozważanego problemu; 
przygotowywanie opisów algorytmów może odbywać się indywidualnie lub w parach 
uczniów; 
programy dla komputerów uczniowie piszą samodzielnie; 
końcowym efektem pracy nad danym pytaniem lub problemem jest prezentacja opisu roz-
wiązania i uzasadnienie jego poprawności oraz wyznaczenie pracochłonności. 

7.	 M�������ł� p���c��cz�M�������ł�	p���c��cz�	

Nauczyciel i uczniowie korzystają z tablicy lub z tablicy z kartkami papieru, gdzie zapisują pytania 
lub specyfikacje problemów, proponowane odpowiedzi lub opisy algorytmów, schematy działania 
algorytmów, fragmenty programów, obliczenia pracochłonności algorytmów. 

•

•

•
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•
•
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8.	 Ś��d�� d�d�����cz��Ś��d��	d�d�����cz��	

Uczniowie (a także nauczyciel) wykorzystują w czasie tych zajęć: 
podręcznik E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, Informatyka, 
zakres rozszerzony, WSiP, Warszawa 2004. 
publikacje uzupełniające, np.: 
− M. M. SysłoM. M. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; kolejne wydanie z zadaniami maturalny-

mi z algorytmiki. 
− M. M. Sysło,M. M. Sysło, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998;  

w tej książce zawarto opisy wielu sytuacji praktycznych prowadzących do sytuacji pro-
blemowych, dla których rekurencyjne metody rozwiązywania są najbardziej natural-
ne; tę książkę można pobrać ze strony WSiP; 

materiały dotyczące algorytmiki, opracowane w projekcie Informatyka +;
programy edukacyjne służące do demonstracji działania algorytmów – wiele takich pro-
gramów jest dostępnych w sieci Internet; 
komputer i jego podstawowe oprogramowanie, w tym kompilatory algorytmicznych języ-
ków programowania. 

9.	 p�z�b��gu z��ęć (��l����c� l��c��)p�z�b��gu	z��ęć	(��l����c�	l��c��)	

Zajęcia, których celem jest przybliżenie z punktu widzenia informatyki pojęcia logarytm i funkcja 
logarytmiczna, mogą być rozłożone na kilka lekcji, niekoniecznie kolejnych. Najlepszym wyborem 
jest uzupełnienie przedstawionymi rozważaniami zajęć, które są poświęcone opisanym tutaj zagad-
nieniom. W niniejszej propozycji przyjęliśmy następujący tryb realizacji omawianego tematu: 

na początku, z zastrzeżeniem podanym na końcu punktu 4, dobrze jest przypomnieć poję-
cie logarytmu i jego użycie w obliczeniach; warto również uzmysłowić uczniom, jak wolno 
rośnie funkcja logarytm (Lekcja 1); 
pojęcie logarytmu przy podstawie 2 można wprowadzić nieformalnie posługując się algo-
rytmem poszukiwania przez połowienie (Lekcja 2); 
kolejnym zagadnieniem jest określenie, ile miejsca (bitów) w komputerze zajmuje liczba 
naturalna – te rozważania można łatwo rozszerzyć na system pozycyjny przy innej niż 2 
podstawie (Lekcja 3); 
jednym z ważniejszych miejsc, w których pojawia się logarytm jest określenie, jak szybko 
można podnosić do potęgi przy dużych wykładnikach (Lekcja 4); 
bardzo ciekawe dla uczniów może być bliższe przyjrzenie się, jak działa algorytm Euklidesa, 
i wyciagnięcie konkluzji co do jego związków z logarytmem (Lekcja 5); 
na koniec proponujemy krótkie spojrzenie na inne algorytmy typu dziel i zwyciężaj i okre-
ślenie ich pracochłonności (Lekcja 6). 

Szczegółowe materiały dotyczące analizy pracochłonności algorytmów, uzupełniające ten materiał, 
znajdują się w wymienionym powyżej podręczniku i książkach. 

L��c��	1.	��	���	�����	l�g������.	�z��:	30	���.	

Nie musi to być osobna lekcja. Chcemy jedynie przypomnieć co to jest logarytm i funkcje logaryt-
miczne tym uczniom, którzy poznali te pojęcia na lekcjach matematyki. Można w tym celu poprosić 
nauczyciela matematyki, by przedstawił, jak i w jakim zakresie wprowadził te pojęcia, by rzeczywiście 
było to przypomnieniem. 
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Ważne jest, by uczeń rozumiał, że log jest oznaczeniem operacji (funkcji) odwrotnej do potęgowania. 
Dobrze jest zacząć od oczywistych przykładów, np.:

24 = 16, więc log2 16 = 4,

210 = 1024, więc log2 1024 = 10,

podobnie 33 = 81, więc log3 81 = 3.

Praktycznie, drugie równości w tych wierszach można traktować, jako „wzięcie logarytmu”  
z obu stron tych pierwszych równości, przy czym podstawa logarytmu powinna być równa liczbie 
potęgowanej. Korzysta się przy tym z własności logarytmów: 

logp nb = b logpn        i        logp p = 1.

Te przykłady można podsumować stwierdzeniem, że: 

wartość logp n jest równa takiej liczbie x, że px = n. 

O znaczeniu i „potędze” logarytmów i funkcji logarytmicznej w informatyce, a ogólniej – w oblicze-
niach decyduje szybkość wzrostu jej wartości, nieporównywalnie mała względem szybkości wzro-
stu jej argumentu, co ilustrujemy w Tabeli 1. 

Tabela 1. Wartości funkcji logarytm dla przykładowych argumentów

n log2 n

128 7
1 024 10

65 536 16
1 048 576 20

1010 ok. 34
1020 ok. 67
1030 ok. 100 
1050 ok. 167 

10100 ok. 333

A zatem, dla liczb, które mają ok. sto cyfr, wartość logarytmu wynosi tylko ok. 333. 

Można poprosić uczniów o sporządzenie podobnej tabeli. Mogą posłużyć się kalkulatorem w syste-
mie Windows. Ponieważ jednak nie zawiera on funkcji logarytm przy podstawie 2, to ćwiczenie może 
być okazją do przypomnienia sobie (lub wprowadzenia) wzoru na zamianę podstawy logarytmu. 

Dalsze tematy zajęć służą głównie pogłębieniu rozumienia pojęcia logarytm na przykładach prak-
tycznych sytuacji algorytmicznych. 

L��c��	2.	J��	�z�b��	�����	z��l�źć	���ł�	w	p�p����w��	��c��l�p�d��.	
�z��:	30	���.	

Nadal wydawane są na papierze słowniki, encyklopedie, książki telefoniczne i wiele innych książek, 
w których informacje są uporządkowane, na ogół alfabetycznie. Można rozpocząć realizację tego 
tematu od dyskusji z uczniami o ich doświadczeniach w korzystaniu z takich książek – czy mają  
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w domu, czy zaglądają do nich, a jeśli tak – to jak często, w jaki sposób znajdują poszukiwane hasła, 
jaką widzą przyszłość przed takimi książkami. 

Można również zadać uczniom prowokujące pytanie: jeśli masz przed sobą komputer, a za sobą 
na półce papierową encyklopedię, to w jakich przypadkach korzystasz z encyklopedii papierowej,  
a w jakich z tej w komputerze lub na płycie? Od swojego Syna usłyszałem, że do papierowej encyklope-
dii lub słownika sięga, gdy chce coś szybko znaleźć, a do komputerowej – gdy chce … skopiować! 

Dalsza dyskusja powinna dotyczyć strategii poszukiwań w encyklopedii, w słowniku lub w książce 
telefonicznej. Załóżmy, że jest to książka telefoniczna prywatnych posiadaczy telefonów, zawierająca 
1200 stron. 

Strategia poszukiwania numeru telefonu osoby o danym nazwisku zależy, od jakiej litery zaczyna się 
nazwisko. Jeśli jest to początkowa litera alfabetu, to sięgamy do kartek bliżej początku książki, a jeśli 
środkowa – to blisko środka. Aby nie uzależniać się od danych, proponujemy uczniom, by podali me-
todę, która nie zależy od miejsca w książce nazwiska osoby, której numer telefonu chcemy znaleźć. 

Aby naprowadzić uczniów na oczekiwane przez nas rozwiązanie, zamiast poszukiwania informacji 
w zbiorach uporządkowanych można posłużyć się grą w zgadywanie liczby2: jedna osoba ukrywa 
liczbę w zadanym przedziale, a druga ma ją odgadnąć. Na podany przez osobę odgadującą wybór 
liczby, osoba, która ukryła liczbę, może odpowiadać tylko Tak, Za mała, Za duża. 

Wydaje się, że we wszystkich przypadkach, strategia podziału zbioru na dwie połowy (lub prawie 
równe części) jest najlepszą strategią. Czyli na każdym kroku sprawdzamy w książce telefonicznej, 
jakie nazwisko jest na stronie leżącej w połowie pozostałej do przeszukania części książki i albo 
znajdujemy poszukiwane nazwisko na odkrytej stronie, albo pozostawiamy tylko tę część (połowę),  
w której może znajdować się poszukiwane nazwisko. W najgorszym razie musimy tak długo prowa-
dzić poszukiwania odpowiedniej strony, aż pozostanie tylko jedna strona, i albo jest na niej poszu-
kiwane nazwisko, albo nie ma. Jest to tak zwane poszukiwanie przez połowienie, zwane również 
przeszukiwaniem binarnym. 

Teraz zadajemy uczniom pytanie, ile należało przejrzeć stron książki w najgorszym przypadku, tzn. 
gdy na końcu zostaje nam jedna strona. Pomocą w odpowiedzi może być prześledzenie ciągu liczby 
stron pozostałych do przeszukania w kolejnych krokach poszukiwania, na przykład dla 1200 stron. 
Jest to ciąg (wybieramy „większą połowę”, jeśli liczba pozostałych stron jest nieparzysta):

1200, 600, 300, 150, 75, 38, 19, 10, 5, 3, 2, 1.

A więc należało zajrzeć na 11 stron. Jaki jest związek tych dwóch liczb – 1200 i 11? 

Proponujemy najpierw prostsze ćwiczenie. Przypuśćmy, że książka ma n = 32 strony. Wtedy jedna 
strona pozostaje po pięciu podziałach kolejnych liczb poczynając od liczby 32. a jeśli mamy książkę 
o 16 stronach, to po czterech podziałach. Stąd można wywnioskować, że jeśli mamy książkę o liczbie 
stron między 16 a 32, to wykonamy nie więcej niż pięć porównań. Jeśli n = 1200, to liczba porównań 
stron w poszukiwaniu przez połowienie wyniesie 11, gdyż: 

210 < 1200 ≤ 211,
co już zaobserwowaliśmy. 

2 Ta gra jest dość szczegółowo opisana w książce Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne. 
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Jeśli uczniowie znają już funkcję logarytm, to można przeprowadzić nieco inne rozumowanie. Naj-
pierw powinni zauważyć, że dzielenie kolejno przez 2 jest w rzeczywistości dzieleniem liczby n przez 
potęgę liczby 2. W przypadku, gdy n = 1200, pytanie o liczbę kroków w poszukiwaniu przez połowie-
nie jest więc pytaniem o wartość liczby k takiej, że: 

1200/2k = 1.

Mnożymy obie strony przez 2k i otrzymujemy:

1200 = 2k.

Stąd na podstawie definicji logarytmu (patrz lekcja 1) mamy:

k = log2 1200.

Ponieważ k ma być liczbą całkowitą, więc przyjmujemy za prawą stronę najmniejszą potęgę  
liczby 2, która jest większa lub równa 1200. Wiemy, że 210 = 1024 i 211 = 2048, a zatem k = 11 i tyle 
kroków wykonaliśmy w naszym przykładowym przeszukiwaniu binarnym. Pojawia się więc tutaj  
w naturalny sposób funkcja odwrotna do potęgowania – logarytm. Można nawet przyjąć �infor-
matyczną� de��nicję tej funkcji: 

log2 n jest równy liczbie kroków prowadzących od n do 1�� w których bieżąca liczba jest 
zastępowana przez zaokrąglenie w górę jej połowy 
lub 

logarytm z liczby n przy podstawie 2 wynosi tyle�� ile razy trzeba podzielić n�� aby otrzy-
mać 1.

Jednym z celów tych zajęć jest wykształcenie intuicji, która powinna podpowiadać, że jeśli pewien 
proces polega na sukcesywnym podziale zbioru danych na przynajmniej dwie prawie równe części, 
to liczba powtórzeń takiego procesu jest równa logarytmowi przy podstawie 2 z liczby danych. 

Innym celem tej lekcji jest przekonanie uczniów, że:

integralną częścią informacji jest jej uporządkowanie��

gdyż w przeciwnym razie ... nie jest to informacja. To stwierdzenie nie jest naukowym określeniem 
informacji3, ale odnosi się do informacji w potocznym znaczeniu. Aby to zilustrować dobitniej, prosi-
my uczniów, by porównali: 

w alfabetycznym spisie telefonów na 1200 stronach wystarczy przejrzeć co najwyżej 11 
stron, by znaleźć numer telefonu danej osoby; 
a jeśli trzeba znaleźć osobę, która ma telefon o numerze 1234567, to w najgorszym przy-
padku musimy przejrzeć wszystkie 1200 stron. 

Czy to porównanie nie świadczy o potędze uporządkowania i o sile algorytmu zastosowanego do 
uporządkowanego wykazu? 

Przedstawiony sposób poszukiwania przez połowienie w zbiorze uporządkowanym jest przykładem 
zastosowania zasady dziel i zwyciężaj, o której będzie jeszcze dalej mowa. 

3 W teorii informacji, informacja jest definiowana jako „miara niepewności zajścia pewnego zdarzenia spośród 
skończonego zbioru zdarzeń możliwych” – na podstawie Nowej encyklopedii powszechnej PWN.

•

•
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Poszukiwanie interpolacyjne�� czyli poszukiwania w słownikach

Czy rzeczywiście przeszukiwanie binarne jest najszybszą metodą znajdowania elementu w ciągu 
uporządkowanym? Wyobraźmy sobie, że mamy znaleźć w książce telefonicznej numer telefonu 
Pana Bogusza Alfreda. Wtedy zapewne skorzystamy z tego, że litera B jest blisko początku alfabetu 
i, owszem, zastosujemy metodę podziału, ale w pierwszej próbie nie będziemy jednak dzielić książ-
ki na dwie połowy, ale raczej spróbujemy trafić blisko tych stron, na których znajdują się nazwiska 
zaczynające się na literę B. W dalszych krokach będziemy postępować podobnie. Tę obserwację 
można wykorzystać w algorytmie poszukiwania. Zauważmy najpierw, że w algorytmach binarnych 
jest sprawdzana jedynie relacja, czy dana liczba jest większa (lub mniejsza lub równa) od wybranej  
z ciągu, natomiast nie sprawdzamy i nie wykorzystujemy tego, jak bardzo jest większa. Podczas od-
najdywania wyrazów w encyklopediach korzystamy natomiast z informacji, w jakim miejscu alfabetu 
znajduje się litera, którą rozpoczyna się poszukiwany wyraz, i w zależności od tego wybieramy odpo-
wiednią porcję kartek. Strategia ta nazywa się interpolacyjnym poszukiwaniem, gdyż uwzględnia 
nie tylko położeniu szukanej liczby względem środka ciągu, ale uwzględnia jej wartość względem 
rozpiętości krańcowych wartości w ciągu. Szczegółowe informacje na temat interpolacyjnego po-
szukiwania można znaleźć w książce Algorytmy. 

L��c��	3.	�l�	�����c�	z���u��	l�czb�	w	���pu����z�.	�z��:	60	���.	

Uczniowie zapewne znają sposób otrzymywania binarnej reprezentacji liczby. Na wszelki wypadek 
nie zaszkodzi, jeśli jeden z nich przypomni wszystkim, jak jest generowany ciąg bitów w binarnym 
rozwinięciu liczby. Tradycyjnie, algorytm generowania kolejnych bitów liczby przedstawia się w po-
staci słupka, jak ilustrujemy to w Tabeli 2. 

Tabela 2. Przykład wyznaczania reprezentacji binarnej liczby
Dana liczba  

i kolejne ilorazy
Podstawa systemu

dzielnik Reszta

57 2 1
28 2 0
14 2 0
7 2 1
3 2 1
1 2 1
0

Otrzymaliśmy więc: 57 = (111001)2. Ważne, by uczniowie zauważyli, że rozwinięcie binarne liczby 
otrzymane tą metodą jest generowane od najmniej znaczącego bitu. 

Sposób generowania binarnej reprezentacji liczby przypomina algorytm z poprzedniej lekcji – dzie-
limy daną liczbę przez 2 tak długo, aż otrzymamy iloraz 0. A zatem długość binarnej reprezentacji 
liczby n wynosi około log2 n. Można to policzyć dokładniej w trochę inny sposób. Zapytajmy uczniów,  
jaka jest największa liczba, jaką można zapisać na k bitach? Ta liczba ma oczywiście k bitów, każdy 
równy 1, a zatem taka liczba ma wartość: 

(111…1)2 = 2k–1 + 2k–2 + … + 22 + 21 + 20,
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gdyż kolejne bity odpowiadają kolejnej potędze liczby 2 i tych potęg jest k, od 0 do k – 1. Aby ob-
liczyć wartość po prawej stronie wystarczy zauważyć, że ta liczba jest o 1 mniejsza od następnej 
potęgi liczby 2, A zatem otrzymujemy, że największa liczba zapisana na k bitach ma wartość: 

(111…1)2 = 2k – 1. 

A zatem inne liczby n zapisane na k bitach spełniają nierówności: 

2k–1 – 1 < n ≤ 2k – 1,

gdzie ta nierówność z lewej strony wynika z faktu, że liczba ma zajmować k bitów a nie mniej. Stąd 
otrzymujemy, że liczba bitów potrzebnych do zapisania liczby n, jest najmniejszą liczbą k spełniającą 
nierówność:

log2 (n + 1) ≤ k. 

Jako ćwiczenie można zapytać uczniów, ile pozycji będzie miała liczba dziesiętna n zapisana w syste-
mie pozycyjnym o podstawie p, dla p spełniającego nierówności 2 ≤ p ≤ 10. 

Innym ćwiczeniem może być napisanie programu, który generuje kolejne cyfry rozwinięcia danej 
liczby n w systemie pozycyjnym o podstawie p, 2 ≤ p ≤ 10. Nieco większym wyzwaniem jest napi-
sanie takiego programu, który generuje kolejne cyfry, ale od najbardziej znaczącej. Piszemy o tym  
w innym scenariuszu zajęć, poświęconym rekurencji. 

L��c��	4.	J��	�z�b��	�����	p�d����ć	d�	p���ęg�.	�z��:	60	���.	

Podnoszenie do potęgi jest bardzo prostym, szkolnym zadaniem. Na przykład, aby obliczyć 34, wyko-
nujemy trzy mnożenia 3•3•3•3. A zatem w ogólności, aby obliczyć wartość potęgi  xn tym sposobem 
należy wykonać n – 1 mnożeń, o jedno mniej niż wynosi wykładnik potęgi – ten algorytm będziemy 
nazywali algorytmem szkolnym. Czy ten algorytm jest na tyle szybki, by obliczyć na przykład war-
tość następującej potęgi: 

x12345678912345678912345678912345

która może pojawić się przy szyfrowaniu metodą RSA informacji przesyłanych w Internecie? 

Spróbujmy obliczyć, ile czasu będzie trwało obliczanie powyższej potęgi stosując szkolny algorytm, 
czyli ile czasu zabierze wykonanie 12345678912345678912345678912344 mnożeń. Przypuśćmy, że 
dysponujemy superkomputerem, czyli obecnie najszybszym komputerem. Taki komputer w 2010 
roku miał szybkość ok. 1 PFlops, czyli wykonywał 1015 operacji na sekundę. A zatem, obliczenie po-
wyższej potęgi będzie trwało (poniższe obliczenia powinni wykonać uczniowie, posługując się np. 
kalkulatorem w systemie Windows): 

12345678912345678,912345678912344 sekund

12345678912345678,912345678912344/60 = 205761315205761,31520576131520567 minut

205761315205761,31520576131520567/60 = 3429355253429,3552534293552534278 godzin

3429355253429,3552534293552534278/24 = 142889802226,22313555955646889282 dób

142889802226,22313555955646889282/365 = 391478910,20883050838234649011733 lat,
czyli około 4•108 lat. Jeśli taki algorytm byłby stosowany do szyfrowania naszej poczty w Internecie, 
to nigdy nie otrzymalibyśmy żadnego listu. Tutaj trzeba dodać, że w praktycznych sytuacjach muszą 
być obliczane potęgi o wykładnikach, które maja kilkaset cyfr. 
Ta lekcja jest poświęcona algorytmom, które służą do szybkiego obliczania wartości potęg.  
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Rozkład wykładnika na sumę potęg liczby 2
Przypuśćmy, że chcemy obliczyć wartość potęgi x22. Proste wymnożenie podstawy przez siebie  
x22 = x•x•...•x to 21 mnożeń. Uczniowie powinni zauważyć, że gdyby wykładnik był potęgą liczby 2, 
na przykład x16, to wartość tej potęgi można obliczyć przez kolejne podnoszenie do potęgi jako 
x16 = (((x2)2)2)2, a zatem zamiast 15 mnożeń szkolną metodą są wykonywane tylko 4 mnożenia – pod-
noszenie do kwadratu to jedno mnożenie. Jeśli wykładnik nie jest potęgę liczby 2, to możemy go 
rozłożyć na sumę potęg liczby 2, czyli sprowadzić do postaci binarnej. Dla wykładnika potęgi 22 
mamy – obliczenia, które następują uczniowie powinni wykonać samodzielnie: 

22 = 2 + 4 + 16 = 21 + 22 + 24,

wtedy nasza potęga przyjmuje postać x22 = x2+4+16 = x2•x4•x16 i możemy ją obliczyć wielokrotnie pod-
nosząc do kwadratu podstawę x i mnożąc przez siebie odpowiednie czynniki. A zatem w tym przy-
padku obliczanie potęgi przebiega następująco: 

x2, x4 = (x2)2, x8 = (x4)2, x16 = (x8)2 i mnożymy przez siebie x2•x4•x16, co jest równe x22.

Wykonaliśmy 6 mnożeń. 

Wykorzystanie postaci binarnej wykładnika i schematu Hornera
Inny sposób potęgowania wykorzystuje przedstawienie wykładnika w postaci binarnej 22 = (10110)2 
i posłużenie się schematem Hornera do zapisania wykładnika. W naszym przypadku mamy: 

22 = 1•24 + 0•23 + 1•22 + 1•21 + 0•20 = (((2 + 0)2 +1)2 + 1)2 + 0 

i po wstawieniu tego wykładnika do potęgi i skorzystaniu z własności potęgowania otrzymujemy 
kolejno – te obliczenia uczniowie powinni również wykonać samodzielnie: 

x(((2 + 0)2 +1)2 + 1)2 + 0 = (x((2 + 0)2 +1)2 + 1)2  = (x((2 + 0)2 +1)2x)2 = (x(2 + 0)2 +1)2x)2 

    = (x(2 + 0)2x)2x)2 = (x(2 + 0))2x)2x)2 = (((x2)2x)2x)2. 

Korzystając z tego zapisu, wartość potęgi x22 obliczamy wykonując kolejno następujące mnożenia: 

x2, x4 = (x2)2, x5 = x4•x, x10 = (x5)2, x11 = x10•x, x22 = (x11)2. 

Wykonujemy również 6 mnożeń, ale obliczane są inne potęgi niż w poprzednim algorytmie. 

Jako ćwiczenie, prosimy uczniów o podanie kolejności wykonywania mnożeń podczas obliczania 
wartości potęgi x313 oraz obliczenie, ile mnożeń jest wykonywanych w tym przypadku.  

Posłużenie się rekurencją
Ta część zajęć może być przeprowadzona, gdy uczniowie znają już rekurencję. Może również posłu-
żyć do wprowadzenia rekurencji. 

Zauważmy, że jeśli n jest liczbą parzystą, to zamiast obliczać wartość potęgi xn, wystarczy obliczyć  
y = xn/2 a następnie ponieść y do kwadratu. Jeśli n jest liczbą nieparzystą, to n – 1 jest liczbą parzystą. 
A zatem mamy następującą zależność: 
                  1   jeśli n = 0, 
    xn =       (xn/2)2   jeśli n jest liczbą parzystą, 
                   (xn–1)x  jeśli n jest liczbą nieparzystą. 

która ma charakter rekurencyjny – po prawej stronie równości są odwołania do potęgowania, czy-
li do tej samej operacji, której wartości liczymy, ale dla mniejszych wykładników. Pierwszy wiersz  
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w powyższej równości to tzw. warunek początkowy – służy do zakończenia odwołań rekurencyj-
nych dla coraz mniejszych wykładników, aby cały proces obliczeń zakończył się. 

Prosimy uczniów, by przedstawili obliczenia potęgi x22 tą metodą. Powinni otrzymać następujący 
ciąg przekształceń: 

x22 = (x11)2 = ((x5)2x)2 = (((x2)2x)2x)2 

a zatem z tego wzoru wynika, że wartość potęgi x22 jest obliczana w następujący sposób: 

x2, x4 = (x2)2, x5 = x4•x, x10 = (x5)2, x11 = x10•x, x22 = (x11)2,

czyli tak samo, jak w metodzie, polegającej na rozkładzie wykładnika 22 na postać binarną. 

Można poprosić uczniów, by zaprogramowali przedstawione algorytmy – szczegółowe opisy tych 
algorytmów w postaci listy kroków znajdują się w książce Algorytmy. Koniecznie powinna pojawić 
się również komputerowa realizacja algorytmu rekurencyjnego, gdyż jest ilustracją, jak zwięzły może 
być zapis algorytmu rekurencyjnego. Realizacja algorytmu rekurencyjnego może mieć postać: 

function potega(n:integer):real;
 begin
   if n = 0 then potega:=1
   else if n mod 2 = 0 then potega:=potega(n div 2)̂ 2
   else potega:=potega(n-1)*x

Wracamy teraz do obliczania wartości potęgi xn dla dużych wartości wykładnika n. Z przedstawio-
nych przykładów wynika, że proponowane algorytm wykonują znacznie mniej mnożeń, niż szkolny 
algorytm. Czy można określi dokładniej, ile? To nie jest specjalnie trudne. Przeprowadzimy odpo-
wiednie rozumowanie dla algorytmu rekurencyjnego, będzie więc ono poprawne również dla algo-
rytmu, który korzysta z rozkładu wykładnika na postać binarną. 

Najpierw należy zwrócić uwagę uczniów, że w dwóch ostatnich algorytmach liczba mnożeń zależy 
od liczby bitów w przedstawieniu wykładnika n w postaci binarnej. Z poprzedniej lekcji wiadomo, że 
liczba bitów w binarnej reprezentacji liczby n wynosi około log2 n. W przedstawionych algorytmach, 
podnosimy do kwadratu tyle razy, ile jest pozycji w reprezentacji binarnej i dodatkowo mnożymy 
przez x, gdy w rozwinięciu pojawia się bit 1. Bit równy 1 może pojawić się na każdej pozycji, a zatem 
w sumie jest wykonywanych nie więcej niż 2 log2 n mnożeń. Dla naszej potęgi mamy więc: 

2 log2 n = 2 log212345678912345678912345678912345 = 2•103,28 = 206,56,

a zatem obliczenie przykładowej wartości potęgi, której wykładnik ma 32 cyfry wymaga wykonania 
nie więcej niż 206 mnożeń, co nawet na zwykłym komputerze osobistym potrwa niezauważalny 
ułamek sekundy. 

Z Tabeli 1 wynika, że obliczenie wartości potęgi dla wykładnika o stu cyfrach wymaga wykonania 
nie więcej niż 670 mnożeń, a dla wykładnika o 500 cyfrach – nie więcej niż 3000 mnożeń, co także 
potrwa na komputerze osobistym ułamek sekundy. 

Problem i algorytmy potęgowania są najlepszą ilustracją słów Ralfa Gomory’ego, naukowego szefa 
firmy IBM: 

Najlepszym sposobem przyspieszania pracy komputerów
jest obarczanie ich mniejszą liczba działań.

czyli prawdziwe przyspieszanie obliczeń osiągamy dzięki efektywnym algorytmom, a nie szybszym 
komputerom.  
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Algorytm Euklidesa jest najstarszym znanym algorytmem, został podany ok. 300 lat p.n.e. Służy 
on do znajdowania największego wspólnego dzielnika (w skrócie NWD) dwóch liczb. Ten algorytm 
można uzasadnić w następujący sposób. Przypuśćmy, że chcemy obliczyć, ile wynosi NWD(n, m) dla 
dwóch liczb naturalnych n i m, gdzie możemy przyjąć, że n > m.  Skorzystajmy z oczywistej równości. 
Jeśli n dzielimy w sposób całkowity przez m, to otrzymujemy całkowity iloraz q oraz resztę r, która 
jest mniejsza od dzielnej, czyli od m. A zatem zachodzi równość: 

n = qm + r,       gdzie 0 ≤ r < m.

Z tej równości wynika, że jeśli jakaś liczba dzieli n i m, to dzieli również m i r. Także na odwrót, liczba, 
która dzieli m i r dzieli także n i m. Stąd otrzymujemy zależność rekurencyjną: 

NWD(n, m) = NWD(m, r).

Zatem, NWD dzielnej i dzielnika jest równy NWD dzielnika i reszty. Tę zależność można kontynuować, 
aż dojdziemy do reszty r równej 0, a wtedy NWD(m, 0) = m, bo 0 jest podzielne przez każda liczbę. 

Prosimy uczniów o wykonanie obliczeń dla np. NWD(70, 25). Powinni otrzymać: 

NWD(70, 25) = NWD(25, 20) = NWD(20, 5) = NWD(5, 0) = 5,

gdyż obliczenia mają postać:

70=2•25 +20 

25=1•20+5

20 = 4•5

W tym przykładzie pojawia się ciąg liczb: n = 70, m = 25, r = 20, 5. Prosimy uczniów o wykonanie obli-
czeń np. dla liczb: 34 i 21. Wtedy powinien pojawić się ciąg liczb: 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, czyli NWD(34, 
21) = 1, a więc te liczby są względnie pierwsze. Na tych ciągach trudno jest zauważyć pewną regular-
ność, wyjaśnimy ją więc pomagając sobie rysunkami. Chcemy pokazać, że 

reszta r z dzielenia n przez m nie jest większa od połowy liczby n. 

Rozważmy dwa przypadki, gdy m jest mniejsze od połowy n i większe od połowy n. 
Przypadek I. m ≤ n/2. 

n: 

m: 

Jeśli teraz n dzielimy przez m, to może pozostać reszta r, ale nie jest ona większa niż m, a ponieważ 
założyliśmy, że m ≤ n/2, więc mamy również r ≤ n/2. 

Przypadek II. m > n/2. 
n: 
m:  

Jeśli teraz n dzielimy przez m, to w tym przypadku resztą r jest równa n – m, a ponieważ m > n/2, więc 
pozostanie mniej niż n/2, czyli mamy również r ≤ n/2.
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Z tego rozumowania wynika, że każda liczba w ciągu generowanym w algorytmie Euklidesa jest 
przynajmniej dwa razy mniejsza, niż liczba w tym ciągu stojąca o dwie pozycje wcześniej. Przypo-
mina to naszą intuicyjną definicję logarytmu z lekcji 2 z tą różnicą, że tam każda liczba była połową 
poprzedniej, a tutaj jest nie większa niż połowa drugiej poprzedniej. To jednak ma tylko taki wpływ, 
że musimy wykonać co najwyżej dwa razy więcej kroków, by osiągnąć koniec ciągu. Stąd mamy 
wniosek: 

W algorytmie Euklidesa dla obliczenia NWD�n�� m���� gdzie n > m�� jest wykonywanych nie więcej 
niż 2•log2 n iteracji �czyli dzieleń��. 

Nasuwa się tutaj dygresja, że Euklides był bardzo blisko wynalezienia logarytmu, co zrobiono dopie-
ro prawie dwa tysiąclecia po nim! 

Ciekawym wyzwaniem dla uczniów może być znalezienie liczb, dla których algorytm Euklidesa wy-
konuje możliwie najwięcej operacji (iteracji) i sprawdzenie, jak ta liczba iteracji ma się do jej teore-
tycznego oszacowania.  

L��c��	6.	Rzu��	���	��	����	�lg�������.	�z��:	120	���.	

Przy każdym innym algorytmie, w którym jest stosowana metoda dziel i zwyciężaj, można ilustro-
wać wspólną cechę tych metod polegającą na tym, że na każdym kroku algorytmu ciąg danych jest 
dzielony na dwie, prawie równe części. To z kolei prowadzi do wniosku, ze takie algorytmy wykonują 
liczbę operacji określaną za pomocą logarytmu przy podstawie 2. 

Przykładami takich algorytmów są: 
1. przeszukiwanie ciągu uporządkowanego przez połowienie (patrz lekcja 2);przeszukiwanie ciągu uporządkowanego przez połowienie (patrz lekcja 2); 
2. sortowanie przez binarne umieszczanie;sortowanie przez binarne umieszczanie; 
3. sortowanie przez scalanie.sortowanie przez scalanie. 

Te zagadnienia są szczegółowo omówione w książce Algorytmy. 


