
Temat 4: Sortowanie bąbelkowe i przez wstawianie 

 
Sortowanie to porządkowanie elementów rosnąco, malejąco, nierosnąco lub niemalejąco. Chodzi o 
to, by ciąg niemonotoniczny został przekształcony w monotoniczny. 
 
Wyróżnia się metody oparte na porównywaniu elementów ciągu i ich zamianie 
- porządkowanie bąbelkowe; 
- przez wstawianie; 
- przez wybór; 
- przez scalanie; 
- metoda szybka. 
 
Sortowania, w których nie stosuje się porównania elementów ciągu, to takie, które wykorzystują 
porządkowanie realizowane z wykorzystaniem dodatkowej tablicy pomocniczej, w której np. zlicza 
się elementy ciągu:  
- sortowanie kubełkowe. 
 
 
Porządkowanie bąbelkowe 
Porównuje się wszystkie kolejne pary elementów w celu znalezienia elementu największego. Po 
każdym przejściu, największy element ciągu przesuwany jest na koniec. 
W pierwszym kroku przeglądany jest ciąg n-elementowy i wykonywanych jest n-1 porównań. W 
kroku drugim jest już przeglądanych n-1 elementów i jest n-2 porównań. 

 
Jest to tzw. metoda „w miejscu” czyli wykorzystująca bieżącą pojedynczą tablicę. 
 
Przykładowy algorytm działa w następujący sposób:  
 
Krok 1       73291 
  37291 
  32791 
  32719 
________________ 
Krok 2  23719 
  23179 
________________ 
Krok 3  21379 

________________ 
Krok 4  12379 
 
Metoda jest bąbelkowa, bo za każdym razem największa liczba jest wypychana na koniec ciągu. 
 
Wykonaj program, który tą metodą posortuje wprowadzone liczby. 
 
#include <iostream> 
 
void sorting(double T[], int n); 
 
using namespace std; 
 
int main () { 
 int number = 0; 
 double *tab; 
  
 cout << "How many figures do you want to sort? "; 
 cin >> number; 
 cout << "Enter figures (only integer!): "; 
 tab = new double[number]; 
 for (int i=0;i<number;i++) { 
  cin >> tab[i]; 
 } 
 sorting (tab, number); 
 for(int i=0;i<number;i++) 
          cout <<tab[i] <<" "; 



 return 0;  
} 
 
void sorting (double T[], int n) { 
 double helper; 
 for(int j = n-1; j > 0; j--) 
  for(int i = 0; i<j; i++) 
   if (T[i] > T[i+1]) { 
    helper = T[i]; 
    T[i] = T[i+1]; 
    T[i+1] = helper; 
   } 
} 

 
 
Sortowanie przez wstawianie 
Działa tak jak porządkowanie kart, czyli po rozłożeniu wszystkich kolejno pobiera się po jednym 
elemencie i od razu wstawia w odpowiednie miejsce. 
Porównywanie jest wykonywane w momencie wstawiania do już uporządkowanego ciągu. 
 
Chcąc uporządkować ciąg: 73015 trzeba 
wykonać następujące kroki:  
 

  73015  | 
Krok 1    3015  | 7 
Krok 2      015  | 37 
Krok 3        15  | 037 
Krok 4          5  | 0137 
Krok 5    | 01357 
 
Algorytm prezentujący sortowanie przez 

wstawianie:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Porządkowanie przez wybór:  

Metoda polega na wyborze elementu najmniejszego w ciągu, następnie znaleziona liczba jest 
zamieniana z pierszym wyrazem przeglądanego ciągu. W kolejnym kroku analizuje się już ciąg 
krótszy o ten pierwszy element. 
Ten algorytm też realizuje porządkowanie ciągu w miejscu. 
Działanie algorytmu można prześledzić w krokach:  
 
   73291 
______________________ 
Krok 1                    13297 
______________________ 
Krok 2   12397 
______________________ 
Krok 3   12379 
 
Zmodyfikuj odpowiednio funkcję odpowiedzialną za sortowanie w wykonanym wcześniej programie. 
 
#include <iostream> 
 
void sorting(double T[], int n); 
 
using namespace std; 
 
int main () { 
 int numbers = 0; 
 double *tab; 
  
 cout << "How many numbers do you want to sorting? "; 
 cin >> numbers; 
 cout << "Enter the numbers (only integer!): "; 
 tab = new double[numbers]; 
 for (int i=0;i<numbers;i++) { 
  cin >> tab[i]; 
 } 
 sorting (tab, numbers); 
 for(int i=0;i<numbers;i++) 
          cout <<tab[i] <<" "; 
 return 0;  
} 
 
void sorting (double T[], int n) { 
 int k; 
 double helper; 
 for(int i = 0; i < n-1; i++) { 
  k=i; 
  for (int j=i+1;j<n;j++) { 
   if (T[j] < T[k]) { 
    k=j; 
    helper = T[k]; 
    T[k] = T[i]; 
    T[i] = helper; 
   } 
  } 
 } 
} 

 
 
  



Porządkowanie kubełkowe:  

Sortowanie kubełkowe wymaga wykorzystania dodatkowej tablicy, której elementy nazywają się 
kubełkami. 
Do kubełka wrzucane są wszystkie wyrazyu sortowanej tablicy, które mają wartość i. 
Po przejrzeniu całego ciągu, dotablicy wpisywane są wartości zawarte w kubełkach. 
Sortowanie jest więc wykonywane przez gromadzenie elementów porządkowanego ciągu w 
odpowiednich kubełkach reprezentujących ich wartości, a nie z wykorzystaniem porównań. 
 
Dane:  
Liczba naturalna n>0 (liczba elementów tablicy T) 
Liczba naturalna m > 0 (wartość, od której wszystkie elementy tablicy T są mniejsze) 
n-elementowa tablica jednowymiarowa zawierająca liczby całkowite T[0... n-1] gdzie 0<= T[i] < m, 
dla i=0, 1, ..., n-1 (ciąg do posortowania) 
Wynik 
Posortowana niemalejąco n-elementowa tablica jednowymiarowa zawierająca liczby całkowite T[0 ... 
n-1]. 
 
Krok 0  Wczytaj n, T[0...n-1] 
Krok 1  Dla kolejnych wartości i: 0, 1, ..., m-1, wykonuj krok 2, a następnie przejdź do kroku  

3-ciego 
Krok 2  Utwórz listę pustą P[i] 
Krok 3  Dla kolejnych wartości i: n-1, n-2, ..., 0, wykonuj krok 4 
Krok 4  Wstaw T[i] na początek listy P[T[i]] 

Krok 5  Wykonaj scalanie list P[0...m-2] w jedną listę P, łącząc kolejno P[i+1] z P[i] 
Krok 6  Przepisz kolejne elementy listy P do tablicy T[0...n-1] 
Krok 7  Wypisz elementy tablicy T[0...n-1]; zakończ program 
 
 


