
Zagadnienia przedstawione w tym kursie:  

- podstawowe struktury danych w języku Python; 
- działania arytmetyczne; 
- wprowadzanie ciągu znaków i operacje na łańcuchach znaków; 
- tworzenie i modyfikowanie słowników; 
- instrukcje sterujące w języku Python; 
- znaczenie wcięć w języku Python; 
- tworzenie prostych programów wykorzystujących podstawowe polecenia języka. 
 
Do pisania kodu wykorzystywano platformę: https://coderpad.io/, która udostępnia edytor oraz 
interaktywną powłokę m.in. do Pythona 3. 
Można też pobrać wersję instalacyjną Pythona ze strony: https://www.python.org/downloads/,  
 
Python jest interpreterem skryptów, które można uruchomić z linii poleceń, a także jest 
interaktywną powłoką, dzięki której można sprawdzać działanie potrzebnych funkcji czy możliwości 
Pythona. 
Python to język dynamicznie typowany, w którym typy zmiennych są nadawane podczas działania 
programu (przypisania do zmiennej wartości): 
- zmienne można przypisać wprowadzając np. x=4; y=5, program zrozumie, że to liczby; 
- kiedy wprowadzimy następnie zapis x+y otrzymamy wynik 9. 
Przykłady działań w Pythonie: 
- może być prostym kalkulatorem (wpisując w interaktywnej powłoce 2 + 2 po zatwierdzeniu 
otrzymamy wynik; 

- potęgowanie oznaczamy gwiazdkami - chcąc uzyskać 23 musimy wprowadzić kod: 2**3; 
- chcąc otrzymać resztę z dzielenia, musimy wprowadzić zapis ze znakiem %, np.: 10%3; 
- int(x) - to liczba całkowita 
- float(y) - to liczba rzeczywista - jest przedstawiana w formie ułamka dziesiętnego (z kropką! nie z 
przecinkiem); 
 
Operacje na tekście w Pythonie: 
- zmienna tekstowa jest ograniczona "..." lub '...', albo """...""" - ten ostatni przykład służy do 
tworzenia ciągu, który może zajmować wiele linii; 
- wyrazy po zdefiniowaniu też można dodawać: 
a="Laczenie " 
b="wyrazow" 
print(a+b) 
 

Tworzenie funkcji w Pythonie: 
- w Pythonie można stworzyć funkcję i od razu ją zdeklarować, np. def silnia (x) 
- w języku programowania unikamy słów w języku polskim, dlatego lepiej byłoby napisać: def 
factorial (x); 
- funkcje w Pythonie nie posiadają sprecyzowanych początków i końców oraz żadnych nawiasów 
służących do zaznaczania, gdzie funkcja się zaczyna, a gdzie kończy. Jedynym separatorem jest 
dwukropek ":"   
def silnia(x): 

print ('x =', x) 
if x > 1: 
return x * silnia(x - 1) 
else: 
print ('end') 
return 1 
Należy pamiętać aby wcięcia były identyczne. 
 
Definiowanie słowników w Pythonie: 
(słownik jest zmienny (modyfikowalny), nieposortowany zestaw par - klucz: wartość 
Dict = {klucz1:wartosc1, klucz2=wartosc2, klucz3=wartosc3} 
najpierw przypisujemy słownik do zmiennej np dict. Każdy element w słowniku jest parą klucz-
wartość, a zbiór elementów jest ograniczony nawiasem klamrowym), przykład: 
tel = {"policja":997, "straz":998, "pogotowie":999} 

uczniowie = {"staszek":"karpiel", "franek":"dziadkowiec", "patryk":"kosinski"} 
print (tel) 
print (uczniowie) 
Można sprawdzić ilość kluczy pamiętanych w słowniku: 



len(tel) 

By dopisać klucz do słownika, należy użyć nawiasu kwadratowego: 
tel["TOPR"]=985 
Modyfikację klucza w słowniku przeprowadza się tak jak dopisywanie (powyżej) 
Aby otrzymać wartości z klucza, należy wprowadzić polecenie: 
tel["TOPR"] 
Kasowanie klucza w słowniku można wykonać za pomocą składni: 
del tel["TOPR"] Należy pamiętać, że w przypadku kasowania pojawia się nawias kwadratowy. 
  
Tworzenie prostych programów w Pythonie: 
Zarówno program z funkcją silnia (powyżej) jak i poniższy program, którego celem jest zliczanie 
sumy po wprowadzeniu liczb można wykonać w IDLE Python (wybierając z menu: File/New file) i 
uruchomić (F5 lub menu: Run/Run module) 
 
Zliczanie sumy na podstawie podanych dwóch liczb: 
x = input("Podaj pierwszą liczbe:") 
y = input("Podaj drugą liczbe:") 
print("Suma liczb ",x,"i",y,"wynosi:",int(x)+int(y)) 
 
Sprawdź, czy możesz wziąć udział w wyborach (zastosowano tu instrukcję if ... else): 
print('To jest program, który pomoże Ci sprawdzić, czy możesz brać udział w wyborach') 
lata = input ('Ile masz lat? ') 
a = int(lata) 

if a > int(18): 
print ('Możesz brać udział w głosowaniu w wyborach') 
else: 
print ('Niestety jesteś jeszcze za młody, cierpliwości!') 
 
Wypisanie liczb podzielnych przez 5 lub przez 7 w zakresie od 1 do 10000 
for i in range (10000): 
if i%5==0 or i%7==0: 
print (i) 
 
Wprowadzanie kluczy do słownika (program wpisuje nazwisko i numer telefonu do książki 
telefonicznej, a następnie drukuje tę książkę): 
c=dict() 
for x in range(5): 

print("Podaj imie:") 
n=input() 
print("Podaj numer") 
b=int(input()) 
c[n]=b 
print(c) 
 
Drukowanie liczb parzystych od 0 do 20 (zastosowano tu instrukcję iteracyjną "for", tzw. pętlę) 

if i%2==0: 
print (i) 
 
Obliczanie ceny wprowadzonych produktóww import sys 
products = { 
"czekolada": 2, 
"mleko": 1 
} 
cena = 0 
for i in range(3): 
product = input() 
cena += products[product] 
print(cena) 
 

Obliczanie ceny wybranych produktów do momentu wprowadzenia słowa "koniec": 
import sys 
products = { 
"czekolada":6, 



"mleko":3, 

"bulka":2, 
"sok":4, 
"szampon":20 
} 
cost=0 
item=input("Podaj produkt: ") 
while item !="koniec": 
cost+=products[item] 
item=input("Podajprodukt: ") 
print("Koszt:", cost) 
 
 
Kolejne zajęcia będą poświęcone przede wszystkim umiejętności pisania i używania funkcji w języku 
Python, w szczególności: 
- definicji oraz wywołaniu funkcji, sposobu zapisu i składni; 
- roli 'return' w funkcji; 
- argumentom z wartościami domyślnymi; 
- wywołaniu z argumentami kluczowymi (keyword arguments, np. play(instrument=”guitar”) ); 
- roli * oraz ** przy podawaniu argumentów np. play(*instruments, **settings); 
- funkcjom jako argumentom. 
- parametrom *args, **kwargs w definicji argumentów funkcji. 


