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

Rekurencja pojawia się w szkole na lekcjach matematyki i informatyki. 

M�����������,	�V	����p	�du��c����,	z�����	��z�z��z���

W piątym dziale Ciągi, od ucznia oczekuje się, że: 1) wyznacza wyrazy ciągu [arytmetycznego lub 
geometrycznego – dopisek M. M. Syslo] określonego wzorem rekurencyjnym. 

Komentarz. Powyższa umiejętność wymaga, by uczeń wiedział, co to jest wzór rekurencyjny – wyraz 
ciągu jest określony przez odwołanie do innych wyrazów tego ciągu; na ogół są to odwołania do 
wcześniejszych wyrazów, czasem tylko do jednego. 

������������,	�V	����p	�du��c����,	z�����	��z�z��z���	

Rekurencja pojawia się w trzech miejscach jako: metoda rozwiązywania problemów, realizacja algo-
rytmów oraz ich implementacja w języku programowania. 

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

9) stosuje rekurencję w prostych sytuacjach problemowych;
11) opisuje podstawowe algorytmy i stosuje:

a. algorytmy na liczbach całkowitych, np.:
− iteracyjna i rekurencyjna realizacja algorytmu Euklidesa,
− iteracyjne i rekurencyjne obliczanie wartości liczb Fibonacciego,

f. algorytmy badające własności geometryczne, np.:
− konstrukcje rekurencyjne: drzewo binarne, dywan Sierpińskiego, płatek Kocha;

23. stosuje podstawowe konstrukcje programistyczne w wybranym języku programowania, in-
strukcje iteracyjne i warunkowe, rekurencję, funkcje i procedury, instrukcje wejścia i wyjścia, 
poprawnie tworzy strukturę programu; 

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 wykorzystaniem podejścia rekurencyjnego. 
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2.	 t�����	z��ęć

Rekurencja �� jakie to proste!

Łagodne wprowadzenie myślenia rekurencyjnego, które: 
ułatwia rozwiązywanie problemów, 
skraca formułowanie rozwiązań (programów) dla komputerów, 
umożliwia lepsze wykorzystanie możliwości komputera. 

Komentarz. Jest to dość trudny temat, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela, gdyż zrozumie-
nie rekurencji, a zwłaszcza stosowanie rekurencji wymaga osiągnięcia wcześniej pewnego poziomu 
abstrakcyjnego myślenia, jak i doświadczenia w rozwiązywaniu problemów oraz w programowaniu. 
Proponowane ujęcie tego tematu w tym scenariuszu zajęć uwzględnia wszystkie te aspekty i stara 
się łagodnie poprowadzić ucznia przez trudności, które mogą wystąpić. 

3.	 ��l�	z��ęć	

W wyniku tych zajęć uczeń powinien umieć:

wykazać się zrozumieniem pojęcia rekurencji, objaśniając je na przykładzie opisu rozwiąza-
nia wybranego problemu, w którym wykorzystuje się rekurencję; 
zapisać w postaci rekurencyjnej typowe algorytmy, takie jak: obliczanie wartości funkcji sil-
nia, generowanie kolejnych cyfr liczby przy ustalonej podstawie, algorytm Euklidesa, Wieże 
Hanoi, schemat Hornera, generowanie liczb Fibonacciego, porządkowanie metodą przez 
scalanie; 
zapisać w postaci rekurencyjnej wybrane algorytmy służące do generowania obiektów 
geometrycznych o rekurencyjnym charakterze (fraktale); 
zapisać algorytmy rekurencyjne w wybranym języku programowania; 
objaśnić, w jaki sposób procedura rekurencyjna jest wykonywana przez komputer; 
porównać dwie realizacje algorytmu wykonującego to samo zadanie, iteracyjną z rekuren-
cyjną, pod względem: przejrzystości i elegancji zapisu oraz efektywności obliczeń. 

Komentarz. Cele tych zajęć wykraczają poza podstawę programową. 

4.	 p�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, funkcja silnia, liczby Fibonacciego, 
pracochłonność (złożoność) algorytmu; 
umieć przedstawić podstawowe problemy i ich algorytmy, takie jak: wyznaczanie najwięk-
szego wspólnego dzielnika dwóch liczb i algorytm Euklidesa, obliczanie wartości wielo-
mianu i schemat Hornera, Wieże Hanoi, sortowanie i wybrane algorytmy sortowania oraz 
podać ich iteracyjne realizacje; 
opisywać algorytmy w wybranej postaci: listy kroków, schematu blokowego, w pseudoję-
zyku programowania; 
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umieć programować w wybranym, algorytmicznym języku programowania (np. Pascal, C++), 
w szczególności zapisywać algorytmy zawierające iteracje. 

5.	 M����d�	p��c�	

W zajęciach są stosowane następujące metody pracy: 
generalnie, rozwiązywanie każdego rozważanego zagadnienia (problemu) składa się z sze- 
ściu etapów, które stanowią metodę rozwiązywania problemów z pomocą komputera;  
te etapy, to: 
− opis, dyskusja i zrozumienie sytuacji problemowej, 
− podanie specyfikacji problemów do rozwiązania, 
− zaprojektowanie rozwiązanie (algorytmu),
− implementacja (realizacja) rozwiązania w postaci programu komputerowego, 
− testowanie i ewaluacja rozwiązania komputerowego, 
− prezentacja sposobu otrzymania rozwiązania i samego rozwiązania; 
posłużenie się przez nauczyciela i uczniów objaśnieniami i demonstracjami przykładowych 
algorytmów rekurencyjnych za pomocą schematów geometrycznych oraz w edukacyj-
nych programach komputerowych; 
przygotowanie przez uczniów schematów działania wybranych algorytmów, w tym w po-
staci rekurencyjnej; 
samodzielne sporządzenie przez uczniów rekurencyjnych opisów algorytmów; 
zapisanie algorytmów rekurencyjnych w postaci procedur i funkcji rekurencyjnych  
w wybranym języku programowania i uruchomienie odpowiednich programów na kom-
puterze;
samodzielne testowanie poprawności programów dla odpowiednio dobranych danych; 
prezentacja otrzymanych rozwiązań. 

6.	 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 algorytmu dla przedstawionego problemu; 
przygotowywanie opisów algorytmów może odbywać się indywidualnie lub w parach 
uczniów; 
programy dla komputerów uczniowie piszą samodzielnie; 
testowanie programów może odbywać się w grupach uczniów – uczniowie wspólnie po-
prawiają błędy w programach, dobierają dane i porównują wyniki działania swoich pro-
gramów; 
końcowym efektem pracy nad danym problemem jest prezentacja opisu algorytmu, pro-
gramu komputerowego oraz wyników działania programu. 

7.	 M�������ł�	p���c��cz�	

Nauczyciel i uczniowie korzystają z tablicy lub z tablicy z kartkami papieru, gdzie zapisują specy-
fikacje problemów, opisy algorytmów, schematy działania algorytmów, fragmenty programów.  
Przydatne mogą być także nośniki informacji do przenoszenia danych między komputerami. 
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8.	 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. Sysło, Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; kolejne wydanie z zadaniami maturalny-

mi z algorytmiki. 
− 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 rekurencyjnych 
– wiele takich programów 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��)	

Zajęcia, których celem jest wprowadzenie i omówienie rekurencji, mogą być rozłożone na kilka lekcji, 
niekoniecznie kolejnych. W niniejszej propozycji przyjęliśmy następujący tryb realizacji omawianego 
tematu: 

na początku, nauczyciel objaśnia rekurencję na przykładach czynności wziętych z życia 
(Lekcja 1); 
następnie uwaga zostaje skupiona na znanych uczniom problemach i ich rozwiązaniach  
iteracyjnych, które zostają przedstawione jako rozwiązania rekurencyjne (Lekcja 2); 
na kolejnym etapie uczniowie zajmują się problemami, które mają naturę rekurencyjną  
w tym sensie, że ich sformułowania i wynikające z nich algorytmy są rekurencyjne (Lekcja 3); 
kolejnymi etapami, które mogą następować w pewnych odstępach czasu, jest wprowa-
dzanie rekurencyjnych rozwiązań dla problemów pojawiających się przy okazji omawiania 
różnych zagadnień;
przy powyższym wprowadzaniu i rozszerzaniu zakresu tematu, wiele zagadnień jest oma-
wianych w kontekście problemów i ich algorytmów, najbardziej do nich pasujących; 
proces rozwiązywania każdego z zagadnień powinien składać się z sześciu etapów, wyżej 
wymienionych (w Metodach pracy). 

Szczegółowe materiały, dotyczące rekurencji, uzupełniające ten konspekt, znajdują się w wymienio-
nym powyżej podręczniku i książkach. 

L��c��	1.	�lu�����c��	���u���c��	z�	p���c�	p�z��ł�dów	wz�ę���c�	z	��c��.		
�z��:	30	���.	

Ta część zajęć zapewne nie wypełni całej lekcji, ale może stanowić dobre, bardzo luźne wprowa-
dzenie do tematu. Proponujemy przedstawienie w postaci „programów” w pseudojęzyku programo-
wania dwóch czynności, których wykonywanie ma charakter ciągły do pewnego momentu, a więc 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•



��

M. M. Sysło, Rekurencja – jakie to proste!

iteracyjny, i może być przedstawione w postaci procedur, które odwołują się do siebie�� a to właśnie 
jest rekurencją. 

Pierwszy przykład z życia – pochodzi od radzieckiego informatyka Andrieja Jerszowa – a dotyczy 
jedzenia kaszki z talerza. Czynność tę możemy opisać w następujący sposób: 

procedure Jedz kaszkę;
 if talerz jest pusty then koniec jedzenia
 else begin
   weź łyżkę kaszki;

    Jedz kaszkę
  end

Drugi przykład z życia to taniec towarzyski do muzyki, który można zapisać podobnie: 

procedure Tańcz;
	  if nie gra muzyka then koniec tańczenia
  else begin
	    zrób krok;
    Tańcz
	  end

Objaśniając te dwa przykłady i dyskutując o nich z uczniami wskazujemy, po pierwsze – że program 
będący zapisem rekurencji ma postać procedury (lub funkcji), aby mógł odwoływać się do siebie, 
a po drugie – każda taka procedura zawiera tzw. warunek zakończenia rekurencji (zwany także 
warunkiem początkowym) oraz przynajmniej jedno miejsce, w którym procedura wywołuje samą 
siebie. 

Można poprosić uczniów, by postarali się wskazać i zapisać jakąś inną czynność życiową w postaci 
procedury rekurencyjnej. Nie powinni mieć z tym specjalnego kłopotu. 

Z tych przykładów powinna wypłynąć konkluzja, iż rekurencja jest zapisem czynności powtarzają-
cych, które kończą się po spełnieniu pewnego warunku, warunku zakończenia rekurencji, a dokład-
niej – warunku zakończenia wywołań rekurencyjnych. 

L��c��	2.	R��u���c��	����	����	���l�z�c��	������c��.	�z��:	60-90	���.	

Celem tej lekcji jest zilustrowanie, w jaki sposób znane algorytmy, w których występuje iteracja, moż-
na zapisać z wykorzystaniem rekurencji. 

Pierwszy przykład �� funkcja silnia
Wybrany uczeń przypomina, jak jest definiowana funkcja silnia. Zapewne na tablicy pojawi się 
wzór: 

  n! = 1*2*…*(n – 1)*n

Dodatkowo pytamy, jaką wartość mają 1! i 0! – w obu przypadkach przyjmujemy, że: 1! = 1  
i 0! = 1. Zwracamy uwagę, że te wartości nie wynikają z powyższego wzoru, trzeba je określić dodat-
kowo. 



��

Przykładowe scenariusze     Moduł: Algorytmika i programowanie

Prosimy teraz uczniów o napisanie programu, który będzie służył do obliczania wartości funkcji silnia 
według powyższego wzoru, i o wykonanie obliczeń dla kilku wartości n = 5, 10, 15, 25, 30. Uczniowie 
powinni zauważyć, jak wartości tej funkcji bardzo szybko rosną. Może to spowodować uwzględnie-
nie w programie odpowiednich typów danych dla przechowywania długich liczb naturalnych. 

Staramy się teraz naprowadzić uczniów na rekurencyjną definicję funkcji silnia. Prosimy więc innego 
ucznia, by napisał, jaką ma postać wzór na (n – 1)! – powinien podać:

  (n – 1)! = 1*2*…*(n – 2)*(n – 1). 

Stąd już łatwo powinien zauważyć, że 

	 	 n! = (n – 1)!*n

a zatem wartość n! wyraża się przez wartość (n – 1)!. Aby lepiej zrozumieć ten wzór prosimy kolejne-
go ucznia o zapisanie na podstawie tego wzoru, jakie wartości funkcji silnia będą obliczane, dla na 
przykład n = 6. Uczeń powinien zacząć wypisywać wartości: 5!, 4!, 3!, 2!, 1!, 0!. Wypisywanie dalszych 
wartości nie ma już sensu, a więc na tym kończymy, przy czym za 0! przyjmujemy 1, jak ustaliliśmy 
powyżej. Na ogół ten ciąg wywołań kończy się na 1!. Dochodzimy w ten sposób do następującej, 
rekurencyjnej definicji funkcji silnia: 

	 	 	 1   dla n = 1,
       n! =  
	 	 	 (n – 1)!*n   dla n > 1.

Wartość tej funkcji dla n = 1 nazywa się warunkiem początkowym, który, ze względu na swoją rolę 
w ciągu wywołań rekurencyjnych, nosi też nazwę warunku zakończenia rekurencji.    

Prosimy teraz uczniów o napisanie programu, który będzie służył do obliczania wartości funkcji sil-
nia według wzoru rekurencyjnego podanego powyżej. Zwracamy uwagę, że aby program mógł od-
woływać się do siebie, musi mieć postać funkcji lub procedury rekurencyjnej. Ponownie, uczniowie 
wykonują obliczenia testowe ze swoimi programami i porównują wyniki z otrzymanymi za pomocą 
programów nie korzystających z rekurencji. 

Na zakończenie tej części zajęć prosimy dwóch uczniów o zapisanie na tablicy obok siebie progra-
mów, będących realizacjami obu sposobów obliczania wartości funkcji silnia, bez użycia rekurencji 
i z użyciem rekurencji, oraz ich porównanie. Zwracamy uwagę na zwartość i przejrzystość zapisu 
rekurencyjnego.   

Drugi przykład �� schemat Hornera
Zajęcia można zacząć od komentarza-uzasadnienia, że wartości wszystkich funkcji, takich jak sin, 
cos, log są obliczane w komputerze w sposób przybliżony jako wartości pewnych wielomianów lub  

ilorazów wielomianów, bo dzięki temu do ich obliczania mogą być użyte tylko podstawowe działania 
arytmetyczne: dodawanie/odejmowanie, mnożenie i dzielenie, które „potrafi” wykonywać kompu-
ter. 

Przyjmujemy dalej, że uczniowie wcześniej poznali schemat Hornera, służący do obliczania wartości 
wielomianu, a celem tych zajęć jest zapisanie tego algorytmu w postaci rekurencyjnej. 
Wielomian stopnia n ma postać:

wn(x) = a0xn + a1xn–1 + ... + an–1x + an
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i po wielokrotnym grupowaniu wyrazów i wyłączaniu x, otrzymujemy następującą postać: 

wn(x) = a0xn + a1xn–1 + ... + an–1x + an = (a0xn–1 + a1xn–2+ ... + an–1)x + an 

= ((a0xn–2 + a1xn–3 + ... + an–2)x+ an–1)x + an 

= ((...((a0x + a1)x+ a2)x +... ++ an–2)x+ an–1)x + an

z której wynika schemat Hornera dla obliczania wartości wielomiany wn(x) w punkcie z, czyli wn(z): 
   y := a0

   y: = yz + ai  dla  i = 1, 2, ..., n.  

Wynika stąd, że aby obliczyć wartość wielomianu stopnia n wystarczy wykonać n mnożeń i n dodawań. 

Tyle przypomnienia. Przystępujemy do wprowadzenia rekurencji w schemacie Hornera. Zwracamy 
uwagę uczniów na pierwszy krok w wyprowadzeniu schematu: 

wn(x) = a0xn + a1xn – 1 + ... + an – 1x + an = (a0xn – 1 + a1xn – 2+ ... + an – 1)x + an 

i pytamy, jak inaczej można zapisać ten wielomian korzystając z ostatniej postaci. Kierujemy  
w tym celu uwagę uczniów na wyrażenie w nawiasie – czym ono jest? Przypomina ten sam wielo-
mian, ale o stopniu o 1 mniejszym. A zatem możemy zapisać: 

wn(x) = wn – 1(x)x + an 

gdzie wn – 1(x) = a0xn – 1 + a1xn – 2+ ... + an – 1. A zatem, wartość wielomianu stopnia n może być ob-
liczona, gdy tylko znamy wartość odpowiedniego wielomianu stopnia n – 1 dla tego same-
go argumentu. Zachodzi to dla każdego n, spełniającego nierówność n ≥ 1. Dla n = 1 mamy 
w1(x) = w0(x)x + a1, gdzie w0(x) = a0, czyli poprawnie. Powyższy wzór nie może być jednak użyty dla  
n = 0, czyli do znalezienia wartości wielomianu stopnia 0, gdyż po prawej stronie otrzymuje-
my wielomian stopnia – 1, a takich wielomianów nie ma. Musimy więc przyjąć w tym przypadku,  
że w0(x) = a0. Z tej dyskusji wynika, że wielomian stopnia n, dla n ≥ 0, można zapisać następująco: 

      a0   n = 0,
    wn(x) =    

     wn – 1(x)x + an  n ≥ 1.≥ 1. 1.

Otrzymaliśmy zależność rekurencyjną, w której wielkość definiowana (czyli wielomian stopnia n, 
dla n ≥ 1) jest równa wyrażeniu, w którym występuje ta sama wielkość, ale dla parametru mniejszego 
(wielomian stopnia n – 1), dla tego samego argumentu. Dla n = 0 wielkość definiowana jest określona 
wprost – jest to tzw. warunek początkowy,czyli warunek zakończenia rekurencji, dzięki któremu 
każdy ciąg odwołań rekurencyjnych jest skończony. 

Teraz zadaniem uczniów jest zaprogramowanie rekurencyjnej wersji schematu Hornera i porówna-
nie jej z postacią iteracyjną na przykładowych danych. 

Dla pogłębienia rozumienia rekurencji, warto zilustrować, w jaki sposób przebiega wykonywanie 
algorytmu rekurencyjnego przez komputer. Odpowiednia ilustracja znajduje się w podręczniku  
i w książce Algorytmy. W obliczeniach na podstawie zależności rekurencyjnej można wyróżnić dwa 
etapy:

1. Ciąg wywołań rekurencyjnych, kończący się skorzystaniem z warunku zakończenia reku-
rencji.

2. Powrót z kolejnych wywołań, stanowiący właściwe obliczenia. 
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Uczniowie powinni zauważyć, że ten drugi etap w przypadku schematu Hornera jest realizacją ite-
racyjnego algorytmu Hornera. Potwierdza to naszą zapowiedź, że rekurencja jest innym sposobem 
wykonania iteracji i do tego bardziej „rozrzutnym”, gdyż dodatkowo jest wykonywany pierwszy etap, 
który nie ma swojego odpowiednika w algorytmie iteracyjnym. 

Dalsze lekcje w ramach zajęć poświęconych rekurencji omawiamy tutaj skrótowo – szczegółowe 
konspekty powinny być przedmiotem innych dokumentów. Przy poszczególnych tematach zwraca-
my głownie uwagę na te elementy, które są charakterystyczne dla danego tematu i nie pojawiają się 
przy innych tematach. Szczegółowe rozważania można znaleźć w podanych wyżej podręcznikach  
i opracowaniach książkowych. 

L��c��	3.		p��bl���	�	���u���c�����	����u�z�.	�z��:	90	���.	

Liczby Fibonacciego
Jest to temat dość naturalny ze względu na stojącą za nim historią i od opisu tej sytuacji problemowej 
należy rozpocząć zajęcia, chociaż wydaje się, że bardziej naturalną sytuacją jest na przykład chaotyczne 
chodzenie po schodach (również prowadzące do liczb Fibonacciego), opisane w podręczniku. 

Na podstawie opisu sytuacji problemowej uczniowie powinni poradzić sobie z zapisaniem zależno-
ści, jakie spełniają liczby Fibonacciego, iteracyjnej i rekurencyjnej, oraz ze sporządzeniem odpowied-
nich programów służących do obliczania wartości liczb Fibonacciego według tych zależności. 

Polecamy również ćwiczenia polegające na znalezieniu liczb Fibonacciego w różnych obiektach 
przyrody: szyszkach, słonecznikach, pędach dębu itp. Pewną trudnością (dla nauczyciela) w tych 
ćwiczeniach jest brak wyjaśnienia, dlaczego te liczby pojawiają się w oglądanych obiektach (patrz 
książka Piramidy, szyszki, … a uczniów można poprosić, by znaleźli w Internecie stronę poświęconą 
występowaniu liczb Fibonacciego, nie tylko w przyrodzie). 

Algorytm Euklidesa

Jest to najstarszy znany algorytm (podany 300 lat p.n.e). Służy on do znajdowania największego 
wspólnego dzielnika (w skrócie NWD) dwóch liczb. Postać rekurencyjna tego algorytmu jest chyba 
najbardziej naturalnym sposobem jego przedstawienia. Warto uzasadnić tę postać. Można to zrobić 
korzystając z oczywistej równości. Jeśli n dzielimy w sposób całkowity przez m (zakładamy, że n > 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. 

Zanim uczniowie przestąpią do programowania algorytmu Euklidesa warto, by posłużyli się tym al-
gorytmem w obliczeniach dla wybranych liczb n i m. W szczególności polecamy wykonanie algoryt-
mu Euklidesa dla dwóch sąsiednich liczb Fibonacciego. 



��

M. M. Sysło, Rekurencja – jakie to proste!

Wieże Hanoi

To kolejny problem z pogranicza matematyki i rozrywki. Dla zaznajomienia się z tą zagadką, poleca-
my uczniom demonstrację w sieci: http://wipos.p.lodz.pl/zylla/games/hanoi5p.html. Po jakimś czasie 
zabawy prosimy o sformułowanie strategii – naprowadzamy uzmysławiając, że w każdym momencie 
najmniejszy krążek jest na górze i można go przenieść na każdy inny palik, dostępny jest również inny 
krążek, ale można go przenieść tylko na jeden palik, bo nie można położyć go na najmniejszym krąż-
ku. Stąd pojawia się strategia iteracyjna. Strategia rekurencyjna jest pewnym ułatwieniem w opisie, 
chociaż jej wykonanie stwarza kłopoty. Strategię rekurencyjną polecamy uczniom zaprogramować. 
Program powinien drukować kolejno wykonywane przeniesienia pojedynczych krążków. Wypisane 
przez program ruchy uczniowie powinni wykonać w programie demonstracyjnym. 

Ciekawym zadaniem jest obliczenie, ile w tej grze jest wykonywanych pojedynczych przeniesień 
krążków. Można posłużyć się odpowiednią zależnością, wynikającą z algorytmu rekurencyjnego  
i rozwiązać ją metodą  przez wstawianie. Szczegóły można znaleźć w książce Algorytmy. 

L��c��	4.	������c��	�	���u���c��	–	p��ów�����	�������w��śc�	��zw��z�ń.		
�z��:	30	���.	

Przy okazji omawiania schematu Hornera, przyjrzenie się, jak jest wykonywana jego rekurencyjna 
wersja, prowadzi do wniosku, że drugi etap rekurencyjnego algorytmu jest algorytm iteracyjny Hor-
nera. Można więc sądzić, że rekurencja jest zbędna w tym przypadku. Do pewnego stopnia tak – czę-
sto płacimy większą cenę za wykonanie rekurencyjnego algorytmu w porównaniu z algorytmem 
iteracyjnym. 

Dobitniej ilustruje to rekurencyjna realizacja wzoru na liczby Fibonacciego. By się o tym przekonać, 
prosimy uczniów o naszkicowanie drzewa wywołań rekurencyjnej funkcji obliczającej wartości liczb 
Fibonacciego, np. dla n = 5, 6. Powinni zauważyć, że te same wartości są wielokrotnie obliczane nie-
zależnie. 

L��c��	5.	D�l�z�	p��bl���	�	����u��l��	p���w�����	��ę	���u���c��		
w	�c�	��zw��z����c�.	�z��:	120	���.	

�enerowanie kolejnych cyfr liczby
Jest to typowe zadanie informatyczne (programistyczne): dla danej liczby naturalnej n i dla podsta-
wy systemu liczenia p (2 ≤ p ≤ 10), należy napisać program, który będzie drukował kolejne, od najbar-
dziej znaczącej, cyfry liczby n w systemie o podstawie p. Dzięki rekurencji odpowiednia procedura 
ma bardzo prostą postać – podajemy ją tutaj: 

procedure KolejnaCyfra(n,p:integer); 
	   if n < p then write(n) 
   else begin 
 �o�e�na�y�ra�n di�� �);   �o�e�na�y�ra�n di�� �);
    write (m mod p)

  end  
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Ciekawym pytaniem do uczniów jest: jak zmodyfikować tę procedurę, by drukowane były cyfry od 
najmniej znaczącej – podpowiedź: zamienić kolejność dwóch ostatnich instrukcji. 

Sortowanie przez scalanie
Rekurencja jest stosowana w wielu algorytmach sortujących ciąg danych liczb. Klasycznym przykła-
dem jest sortowanie przez scalanie. Sama procedura jest dość prosta. Zanim jednak uczniowie sią-
dą do programowania, proponujemy, by wykonali tę procedurę na danym ciągu liczb (ilość liczb nie 
powinna być potęgą liczby 2) i przedstawili, w jakiej kolejności są wykonywane kroki podziału ciągu 
na dwie prawie równe części oraz scalania podciągów uporządkowanych. Odpowiednia procedura 
jest również przykładem, jak prosty może być rekurencyjny zapis algorytmu. 

Dziel i zwyciężaj
Sortowanie przez scalanie może posłużyć do wyjaśnić idei metody dziel i zwyciężaj – na każdym 
kroku algorytmu ciąg jest dzielony na dwie części, każda z nich jest osobno porządkowane a tak upo-
rządkowane podciągi są później scalane. Ta ilustracja powinna posłużyć również do zobrazowania, 
że do wykonania obliczeń na podciągach danych jest stosowany … ten sam algorytm, dlatego więc 
możemy zastosować rekurencję w komputerowym opisie algorytmu. 

Algorytmy geometryczne �� fraktale
Fraktale są często określane jako obiekty, w których każda część wygląda podobnie jak całość.  
A zatem, te obiekty mają budowę rekurencyjną. Zadania związane z programowaniem i rysowaniem 
fraktali są bardzo ciekawe dla uczniów, gdyż efektem otrzymanych programów są obiekty geome-
tryczne. Bardzo naturalnie programuje się rysowanie fraktali w języku Logo. Wiele demonstracji po-
wstawania fraktali można znaleźć w sieci – prosimy uczniów, by odnaleźli odpowiednie programy, 
które służą do demonstracji powstawania fraktali. 


