
Lekcja 3. Metoda połowienia 

 
Uczeń:  
- zna metodę połowienia 
- oblicza wartość pierwiastka z danej liczby wykorzystując metodę połowienia 
- wykonuje obliczenia z zadanym przybliżeniem 
- stosuje algorytm Newtona-Raphsona do obliczania pierwiastka 
 
Metodę połowienia, czyli taką, która prowadzi do rozwiązania poprzez sekwencję kolejnych 
przybliżeń, można  wykorzystać do obliczenia  przybliżonej wartości pierwiastka kwadratowego z 
liczby rzeczywistej. Metoda jest obarczona pewnym błędem, ale w przypadku liczby niewymiernej 
zapis w postaci dziesiętnej jest nieskończony i często jest podejmowana decyzja o zaokrągleniu. 
 

Jeśli mamy np. liczbę √10, to można łatwo odgadnąć, że liczba, której szukamy jest w przedziale 

pomiędzy 3, a 4, gdyż 32 = 9, a 42 = 16. 

W kolejnym kroku szukamy już liczby z przedziału pomiędzy 3, a średnią arytmetyczną z 3 i 4, czyli 
3,5, wtedy 32 = 9, a (3,5)2 = 12,25 
Poszukujemy teraz rozwiązania w przedziale pomiędzy 3,a 3,5 lub 3,5, a 4,w zależności od tego, czy 
średnia arytmetyczna obliczona w poprzednim kroku była większa, czy mniejsza od oczekiwanego 
wyniku. 
Zauważamy, że średnia była większa, dlatego badamy kolejny przedział między 3, a 3,25, wtedy 32 
= 9, a (3,25)2 = 10,5625 
Dalej kroki są powtarzalne. Jeśli wynik był wyższy od oczekiwanej liczby, to poszukujemy teraz 

rozwiązania w przedziale pomiędzy 3, a 3,125, wtedy 32 = 9, a (3,125)2 = 9,765625. 
Teraz średnia podniesiona do kwadratu jest mniejsza od oczekiwanego wyniku, dlatego wybieramy 
przedział pomiędzy 3,125, a 3,25, wtedy: (3,125)2 = 9,765625, a (3,25)2 = 10,5625 
Kolejny krok, to poszukiwanie liczby w przedziale między: 3,125, a 3,1875, wtedy: (3,125)2 = 
9,765625, a (3,1875)2 = 10,16015625 

Otrzymujemy wynik coraz bliższy 10, dla której √10 = 3,162277660. 
 
Powyższy słowny opis, to metoda wyznaczania przybliżonej wartości pierwiastka kwadratowego z 
liczby nieujemnej zwana algorytmem Newtona – Raphsona. 
Algorytm można też zastosować do przekształcenia prostokąta o określonym polu w kwadrat o takim 
samym polu. Jeśli długość jednego z boków wynosi a i pole wynosi p, to długość drugiego boku b 
wynosi b = p/a. 
Długość nowego boku można wyznaczyć jako średnią arytmetyczną długości boków poprzedniego 

prostokąta, czyli 𝑎 =
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Algorytm jest ograniczony parametrami typu dokładność i ilość iteracji. 
Dokładność można policzyć jako wartość bezwzględną różnicy dwóch kolejnych przybliżeń. 
 
Zadanie 
Przedstaw algorytm Newtona – Raphsona w postaci programu w języku C++ 
  


