
Rekurencja 
 

Rekurencja zwana także rekursją jest jedną z najważniejszych 
metod konstruowania rozwiązań i algorytmów. 
 
Zgodnie ze znaczeniem informatycznym algorytm rekurencyjny 
to taki który korzysta z samego siebie, a program rekurencyjny 
to taki który wywołuje sam siebie. 
 
Cechy algorytmów rekurencyjnych: 
 
- zakończenie algorytmu jest jasno określone 
 
- złożony problem zostaje rozłożony na problem elementarny, 

który umiemy rozwiązać, i na problem o mniejszym stopniu 
komplikacji, niż ten z którym mieliśmy do czynienia na 
początku 

 
                              Przeszukiwanie liniowe 
 
Mając tablicę n liczb całkowitych tab[1], tab[2], ... , tab[n] 
stwierdzić czy w tablicy tab występuje liczba x, podana jako 
parametr. 
 
Rozwiązanie: 
 
1) Wziąć pierwszy niezbadany element tablicy n-elementowej 
 
2) Jeśli aktualnie analizowany element tablicy jest równy x to 

wypisać „znaleziono x” i zakończyć 
 
3) W przeciwnym wypadku zbadać pozostałą n-1 elementową 

część tablicy korzystając z tego samego algorytmu 



 
4)  W przypadku zbadania całej tablicy i nie znalezienia 

elementu x  wypisać „nie znaleziono x” 
 
Schematycznie zapisany program, który rekurencyjnie realizuje 
to zadanie: 
 
lewy, prawy – granice obszaru poszukiwań 
tab – przeszukiwana tablica 
x – poszukiwana liczba 
__________________________________________________ 
 
funkcja szukaj (tab, lewy,  prawy, x) 
 
Jeśli (lewy >prawy) to 
         Wypisz „Element x nie został znaleziony” 
w przeciwnym wypadku 
                 Jeśli ( tab[lewy] = x ) to 
                      Wypisz „Znalazłem szukany element x”  
                       KONIEC 
                  w  przeciwnym przypadku 
                       szukaj(tab, lewy+1, prawy, x)  ← wywołanie  
                                                                            programu przez        
                                                                           samego siebie            
_________________________________________________________ 
 
 
Zakończenie powyższego algorytmu/programu jest jasno 
określone: 
- element znaleziony lub 
- przekroczenie zakresu tablicy 
 



Złożony problem zostaje rozbity na problem elementarny i na 
analogiczny problem tylko o mniejszym stopniu 
skomplikowania: 
- z tablicy o rozmiarze n  „schodzimy” do tablicy o rozmiarze 

n-1 
 
Podstawowe błędy przy konstruowaniu programów 
rekurencyjnych: 
- złe określenie warunku zakończenia programu 
- niewłaściwa, nieefektywna metoda rozwiązania problemu 
 
Typowym przykładem zastosowania rekurencji jest liczenie n! 
zdefiniowanej jako: 
               n! = n*(n-1)!     gdy n>=1 
               n! = 1                gdy  n=0 
 
Program rekurencyjny liczący wielkość n! może wyglądać 
następująco: 
________________________________________________________ 
funkcja silnia(n) 
Jeśli (n = 0) to  
                  silnia=1 
w przeciwnym wypadku 
                  silnia=n*silnia(n-1)  ← wywołanie samego siebie 



Schemat obliczeń dla n=3 

 
- pionowe strzałki w dół oznaczają wywołania rekurencyjne, 
tzn. „zagłębianie się” programu z poziomu n na poziom n-1 itd. 
w celu dotarcia do przypadku elementarnego 0!    
 
- poziome strzałki oznaczają obliczanie wyników cząstkowych 
 
- ukośne strzałki prezentują proces przekazywania wyniku 

cząstkowego z poziomu niższego na wyższy 
 
 
 

Schemat Hornera 
 

Schemat Hornera to bardzo powszechna metoda stosowana do 
rozwiązywania wielu zadań min. do znajdowania reprezentacji 
liczby w innych systemach liczenia. 
 
 
 



Rozważmy zadanie liczenia wartości wielomianu stopnia n: 
 
y = Wn(x) = a0*xn + a1*xn-1 + a2*xn-2 + . . . + an-1*x + an 
 
Najprostsze rozwiązanie iteracyjne polega na konstruowaniu 
wyrazów, które następnie dodajemy zgodnie ze wzorem przy 
czym przyjmujemy, że współczynniki tworzą wektor a(0), a(1), . 
. . , a(n). 

 
 
 



Wielomian Wn(x) można też zapisać inaczej zgodnie ze 
schematem Hornera: 
Y = Wn(x) = 

         = (a0*xn-1 + a1*xn-2+ a2*xn-3 + . . . + an-1)*x +an =           

    = Wn-1(x)*x + an = 

         = ((a0*xn-2 + a1*xn-3+ a2*xn-4 + . . . + an-2)*x+ an-1)*x +an = 

    = (Wn-2(x)*x + an-1)*x + an = 

         = (. . .(( a0*x+ a1)*x + a2)*x + . . . + an-1)*x +an = 

         = (. . .(( W1(x)*x + a2)*x + . . . + an-1)*x +an  

Algorytm napisany zgodnie z tym schematem wyglądałby nieco 
inaczej niż poprzednia wersja. 



Algorytm mimo tego, że zawiera wyrażenie y=y*x+a(i) nie jest 
w pełni algorytmem rekurencyjnym. 
 
Pełny zapis rekurencyjny: 
 
               ⎧   a0                        gdy   n=0   
Wn(x) =   ⎢  
               ⎩ Wn-1(x)*x + an       gdy   n ≥ 1 
 
1) Wartość wielomianu stopnia n , Wn(x) jest liczona z 
wyrażenia zawierającego wielomian o jeden stopień mniejszy 
Wn-1(x). 
 
2) Dla n=0 podana jest wartość definiowanej wielkości a0 i jest 
to warunek zakończenia rekurencji, dzięki któremu ciąg 
kolejnych odwołań do wielkości Wk(x) ma swój koniec. 
 
Schemat rekurencji dla wielomianu Wn(x) jest podobny do 
schematu dla silni ( n! ). 



W schemacie rekurencyjnym wyróżniamy dwa etapy: 
 
1) Wywołania rekurencyjne , które kończy skorzystanie z 

warunku zakończenia rekurencji. 
 
2) Powrót do kolejnych wywołań, obejmujący wykonywanie  
    właściwych obliczeń lub tylko wstawianie wyników z  
    niższych poziomów. 
 
Realizacja algorytmu rekurencyjnego wymaga zapisania go w 
postaci procedury, która może wywoływać samą siebie. 
 
Procedura często  zawiera parametr określający poziom 
rekurencji czyli stopień zagłębiania się wywołań. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekurencja 
 
 

Wieże Hanoi 
 
Mamy trzy paliki A,B,C i pewną liczbę ( n ) krążków różnej 
wielkości z otworami. Krążki są nanizane na palik A w 
kolejności od największego do najmniejszego, największy 
znajduje się na dole. 
 
Naszym zadaniem jest przenieść wszystkie krążki z palika A na 
palik B, z wykorzystaniem jeśli to konieczne palika C, w taki 
sposób, że: 
- pojedynczy ruch polega na przeniesieniu jednego krążka 

między dwoma palikami 
- w żadnej chwili większy krążek nie może leżeć na krążku 

mniejszym 
 
Rozwiązania: 
n=1 
Na paliku A znajduje się jeden krążek, który przenosimy 
jednym ruchem na palik B. 



n=2 
Na paliku A są dwa krążki : krążek górny przenosimy na palik 
C, krążek dolny na B i krążek z C przenosimy na B - trzy ruchy. 
 



n=3 
 
Uproszczony zapis rozwiązania: 
 
1. Przenieś n-1 górnych krążków z palika A na palik C, 

używając B. 
 
2. Przenieś największy krążek z palika A na palik B. 
 
3. Przenieś wszystkie krążki z palika C na palik B, używając A. 
 
Krok 2. Jest trywialny, a wykonalność kroków 1. i 3. wynika z 
faktu, że cały czas dysponujemy trzema palikami bo krążkiem 
największym nie należy się przejmować, gdyż dowolny inny 
krążek może być położony na nim. 
 
Zapis rekurencyjny: 
 
Krok 1. Jeśli n = 1 to przenieś krążek z palika początkowego  
               ( A ) na palik docelowy ( B ) i zakończ algorytm dla    
               n = 1. 
 
Krok 2. { Liczba krążków na paliku początkowym ( A ) jest  
                większa od 1 , n>1} 
 
               2a. Stosując ten algorytm przenieś n-1 krążków z   
                     palika początkowego (A)  na palik pośredni (C),  
                     używając palika docelowego (B).   
 
               2b. Przenieś pozostały krążek z palika  
                     początkowego (A) na palik docelowy (B). 
 
 



               2c. Stosując ten algorytm, przenieś n-1 krążków z  
                     palika pośredniego ( C ) na docelowy ( B ),                    
                     używając początkowego ( A ). 
 
 
W krokach 1 i 2b wykonujemy takie samo przeniesienia. 
Dlatego oznaczamy ogólnie przeniesienie  krążka z  palika X na 
palik Y jako (X→Y), a przeniesienie k krążków z X na Y 
oznaczając (k,X,Y,Z). Przy czym X,Y,Z oznaczają paliki: X- 
początkowy, Y – docelowy, Z – pośredni. 
 
Możemy wtedy zapisać najbardziej ogólną wersję rekurencyjną 
dla wież Hanoi (n,A,B,C). 
 
Krok 1. Jeśli n=0, to nic nie rób i zakończ algorytm dla tego  
               przypadku. 
 
Krok 2. { Gdy liczba krążków na paliku A jest większa od 0,  

                 n>0 }. 

           2a. Zastosuj ten algorytm dla (n-1,A,C,B). 

           2b. Przenieś pozostały krążek (A→B). 

           2c. Zastosuj ten algorytm dla (n-1,C,B,A). 

 



 
 
 
 



Liczby Fibonacciego 
 

Zadanie z 1202 roku 
"Mamy parę nowo narodzonych królików i o każdej parze królików 
zakładamy, że : 
- nowa para staje się płodna po miesiącu życia 
- każda płodna para rodzi jedną parę nowych królików w miesiącu 
- króliki nigdy nie umierają 
Ile będzie królików po upływie k miesięcy?  " 
 
Możemy narysować schemat (M- para młodych,  
R- para rozmnażająca się): 
 

 
 
Ze schematu dostajemy ciąg liczb: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 itd. 
 
 
 
 
 



Wniosek: 
 
w kolejnym miesiącu liczba par królików jest równa liczbie par z 
poprzedniego miesiąca plus liczba par nowo narodzonych (tj. tyle ile 
było par dwa miesiące wcześniej. 
 
Zapis rekurencyjny rozwiązania jest postaci: 
 
 
            ⎧  1,    k = 1, 2 
Fk =  ⎨  

⎩ Fk-1  + Fk-2 
 
______________________________________________ 
FUNCTION fib(x:Integer):Integer; 
BEGIN 
  IF x <= 2 THEN fib:=1 
            ELSE fib:= fib(x-1)+fib(x-2); 
END; 
______________________________________________ 
  
Schemat obliczeń dla fib(5): 
 

 
 



Rekurencyjne liczenie ciągu Fibonacciego prowadzi do wielokrotnego 
powtarzania tych samych obliczeń - zacieniowana część schematu.  
 
 
Efektu tego można uniknąć stosując schemat iteracyjny: 
1) Jeśli k=1 lub k=2, to przyjmij Fk = 1 i zakończ 
2) W przeciwnym wypadku: 

a) przyjmij Fib1=1 i Fib2 =1 
b) wykonaj k-2 razy następujące instrukcje 

Fib=Fib1+Fib2 
Fib2=Fib1 
Fib1=Fib 

3) Wynikiem jest Fib  

 
 Wartość liczby Fibonacciego Fk można dostać dużo prościej: 



 

Myślenie rekurencyjne - przykład 1 

Jak narysować rekurencyjnie jednym "pociągnię
 

ciem" schemat: 

zej kolejności lg 

Podstawowe zadania to odnalezienie schematu rekurencyjnego  i 
warunków zakończenia procesu wywołań rekurencyjnych. 
 
Elementarny przypadek rozwiązania: 

 
 
Parametry programu: 

odstęp między liniami równoległymi alpha - 
- długość boku rysowanego w pierws
 



 
 
 

ura w Turbo PaProced scalu realizują

 spirala(lg,x,y:intege

ca zadanie: 

rocedure r); 

+alpha); 

rzykład - pułapka z nieskończoną ilością wywołań: 

   StadDoWiecznosci:= n*StadDoWiecznosci(n-2)            
          ELSE                                   
   StadDoWiecznosci:= n*StadDoWiecznosci(n-1); 
ND; 
______________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 
p
begin 
if(lg>0) then 
           begin 
           Lineto(x+lg,y); 
           Lineto(x+lg,y+lg); 
           Lineto(x+alpha,y+lg); 
           Lineto(x+alpha,y+alpha); 
           spirala(lg-2*alpha,x+alpha,y
           end; 
end; 
______________________________________________________ 
 
 
P
______________________________________________________________ 
FUNCTION StadDoWiecznosci(n:Integer):Integer; 
BEGIN 
 IF (n=1) THEN StadDoWiecznosci:= 1 
          ELSE 
          IF ( (n mod 2) = 0 ) THEN   
 
 
 
E
_
 



Pozornie zapis rekurencyjny jest poprawny, ale dla n ≥ 2 wszystkie 
ywołania rekurencyjne kończą się parzystą wartością n (tym samym 

 
e są nieskończone. 

ą zazwyczaj "pamięciożerne", gdyż z każdym 

ą "zawieszeniu" czego przyczyną 

nielegalne" 

 
ramu 

aksymalny poziom zagłębienia rekurencji często jest łatwy do 

w
nie docieramy do przypadku elementarnego  n=1 ). 
Zatem n = npocz schodzimy stopniowo do n=2, potem n=0, potem n=-2
etc.  -  wywołania rekurencyjn
 
 
 
 
 
 
 

Rekurencja - uwagi końcowe 
 
Programy rekurencyjne s
wywołaniem wiąże się konieczność zachowania pewnych informacji ( 
w strukturze zwanej stosem). 
 
Programy rekurencyjne często ulegaj
może być: 

zachwianie równowagi systemu operacyjnego poprzez "- 
użycie jego zasobów 

ończone pętle" - "niesk
- brak pamięci 
- nieprawidłowe lub niejasne określenie warunków zakończenia

prog
 
M
określenia (silnia), ale nie zawsze przybliżone szacunki dają prosty 
wynik, np.  Funkcja MacCarthy'ego 
 
____________________________________________________ 
 
FUNCTION MacCarthy(x:Integer):Integer; 
BEGIN 
IF x>100 THEN MaCarthy:= x-10 
      ELSE MaCarthy:= MaCarthy(MaCarthy(x+11)); 
END; 



____________________________________________________ 

 wywołań funkcji MacCarthy'ego w zależnoś
łębszej analizy kodu programu: 

 
 
Ilość ci od x jest trudna do 
ustalenia bez g
 

 
 
Cechy programów rekurencyjnych: 
- czytelność i naturalność zapisu 
- zwięzłość pozwalająca na szybkie wykrycie błędów 
- "pamięciożerność" i niemożność oszacowania zajętości    
     pamięci 
 

iN e należy używać algorytmów rekurencyjnych, gdy: 
- w miejsce algorytmu rekurencyjnego można podać czytelny i szybki 

program iteracyjny 
 algorytm jest niestabilny - może się zapętlić lub dawać dziwne 

wyniki 
 występuje rekurencja skośna tzn. A wywołuje B, B wywołuje A, etc.  

 

-

-
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	Wieże Hanoi

