
Zagadnienia przedstawione w tej części kursu:  

- tworzenie i modyfikacja list; 
- definicja oraz wywołanie funkcji, sposobu zapisu i składni; 
- rola 'return' w funkcji; 
- argumenty z wartościami domyślnymi; 
- wywołania z argumentami kluczowymi (keyword arguments, np. play(instrument=”guitar”) ); 
- rola * oraz ** przy podawaniu argumentów np. play(*instruments, **settings); 

- funkcja jako argument. 
- parametr *args, **kwargs w definicji argumentów funkcji. 
  
Istnieje czasem potrzeba zapamiętania sekwencji danych dowolnego typu. W Pythonie do tego celu 
służą krotki i listy. 
Krotka ma z góry ustaloną długość i zmiana wartości poszczególnych jej elementów nie jest 
możliwa. 
Listę można w dowolny sposób skracać i wydłużać, a także zmieniać wartości jej elementów. 
Jest kilka sposobów tworzenia listy: 
lista1 = [] 
lista2 = list() 
Listy mogą zawierać elementy tekstowe, ale muszą być wewnątrz cudzysłowu: 
lista3 = [1, 2, 3, "mama"] 
Aby np. wywołać pierwszy element listy, należy napisać: 
print(lista3[0]) 

Aby dodać element do listy, należy wykonać polecenie: 
lista3.append("element") 
Lista może być pusta. 
Aby zwrócić co drugi element listy, należy wpisać np.: 
lista3[1::2] 
Aby określić długość listy, należy wykorzystać polecenie: 
len(lista3) 

Aby skasować element w liście należy wykorzystać instrukcję del: 
del lista3[3] 
Aby zwrócić w kolejnych wierszach wszystkie elementy listy, można wykorzystać  instrukcję "for": 
for x in lista3: 
     print(x) 
Aby poznać numer aktualnego powtórzenia pętli należy posłużyć się funkcją enumerate: 
for x in enumerate(lista): 
     print(x) 
  
Za pomocą instrukcji for można też powtórzyć wielokrotnie tekst: 
x=input("Wprowadź dowolny tekst, który chcesz powielić: ") 
for i in range(30): 
      print(i+1, x) 
  

Dla lepszego zobrazowania zastosowania listy i wygenerowania jej za pomocą pętli, prezentuję 
program, który liczy liczby pierwsze z podanego przedziału: 
print("Program wskaze liczby pierwsze z podanego zakresu: ") 
od=int(input("Wprowadz dolny zakres poszukiwanych liczb pierwszych: ")) 
do=int(input("Wprowadz gorny zakres poszukiwanych liczb pierwszych: ")) 
def pierwsze(od, do): 
     lista=[] 
     for i in range(od, do): 

          for x in range(2,i): 
               if (i % x) == 0: 
                    break 
          else: 
               lista.append(i) 
          print("Liczby pierwsze: ") 
          for i in (lista): 

               print(i) 
pierwsze(od,do) 
 
Krotki tworzy się używając nawiasów okrągłych, np. 



krotka1=(1, 2, 3, "Czwarty element") 

Krotkę można wydłużyć: 
krotka1=krotka1+(5,) 
W zasadzie nie można modyfikować fragmentów krotki, chyba że wprowadzimy zapis: 
krotka1=krotka1[:2]+(7,)+krotka1[3:] 
  
Innym sposobem przechowywania danych są słowniki. Różnią się od list i krotek tym, że dostęp do 
danego elementu nie uzyskuje się przez podanie jego indeksu tylko klucza. 
Słownik składa się z kluczy i przypisanych im wartości. Do tworzenia słowników używa się nawiasów 
klamrowych. 
Poniżej przedstawiam sposoby na wprowadzanie danych do słownika: 
slow = dict() 
slow2 = {} 
slow3 = {"klucz" : "wartosc", "klucz2" : 2} 
Można do słownika dopisać nowy klucz: 
slow3["klucz3"] = "nowa wartosc" 
Interaktywnie można wywołać wartość dla klucza trzeciego: 
slow3["klucz"] 
lub skasować wybrany klucz: 
del slow3["klucz"] 
  
Przypomnienie sposobu działania instrukcji: 
- instrukcja if: 

if 3 < 4: 
     print("tak") 
else: 
     print("nie") 
 
if 3 in [1,2,3]: 
     print("tak") 
 
- instrukcja for: 
for i in range(7): 
     print(i) 
 
tablica = [1,3,5,7] 
for a in tablica: 

     print(a) 
  
- instrukcja while: 
liczba = 3 
while liczba > 0: 
     print(liczba) 
     liczba -= 1 
  

Zastosowanie operatorów logicznych: 
- sprawdzimy, czy zarówno w pierwszej liście jak i w drugiej jest liczba 3: 
lista_1 = [1,2,3,4] 
lista_2 = [3,4,5,6] 
if 3 in lista_1 and 3 in lista_2: 
     print("tak") 
else: 
     print("nie") 
 
- sprawdzimy, czy przynajmniej w jednej liście jest liczba 3: 
print("Przyklad z operatorami logicznymi") 
lista_1 = [1,2,4] 
lista_2 = [3,4,5,6] 
if 3 in lista_1 or 3 in lista_2: 

     print("tak") 
else: 
     print("nie") 
  



- sprawdzimy, czy to nieprawda, że 3 jest równe 4: 

print("Przyklad z operatorami logicznymi") 
if not 3 == 4: 
     print("tak") 
else: 
     print("nie") 
  
Sposoby na sprawdzenie równości: 
- czy 3 jest równe 4? 
if 3 == 4: 
      print ("równe") 
  
- czy 3 nie jest równe 4 (dwa sposoby)? 
if 3 != 4: 
      print ("rozne") 
 
if not (3 == 4): 
print("tez rozne") 
  
Czas na bardziej zaawansowaną zabawę: 
Wykonaj grę, w której program losuje liczbę z zakresu 0 - 1000, zaś użytkownik zgaduje, jaka to 
liczba. W przypadku, gdy liczba nie zostanie odgadnięta, program informuje, czy gracz podał liczbę 
większą, czy też mniejszą od wylosowanej. Program kończy się po zgadnięciu liczby, generuje listę 

prób użytkownika i wypisuje ją na ekran. 
Oto propozycja kodu w programie: 
print("Wprowadz swoje imie: ") 
imie=input() 
print("Witaj ", imie,"!" "\nZapraszam Cie do zabawy w zgadywanke liczb") 
import random 
a=random.randint(0,1000) 
li=[] 
op = "t" 
while op != "n": 
     print("Wprowadz liczbę od 0 do 1000, a ja porownam ją ze swoja i napisze ci czy sa rowne") 
     b=int(input()) 
     if a<b: 
          print("Twoja jest wieksza") 

          li.append(b) 
          op = input("Sprobujesz jeszcze raz (t/n): ") 
     elif a>b: 
          print("Twoja jest mniejsza") 
          li.append(b) 
          op = input("Sprobujesz jeszcze raz (t/n): ") 
     else: 
          print("Sa rowne") 

          print("Wspaniale, gra ukonczona, a oto Twoje trafienia: ") 
          li.append(b) 
          print(li) 
          op = "n" 
  
Poniżej jeszcze jedna, bardziej profesjonalna propozycja: 
  
import random 
print("Insert the number: ") 
nCoputerNumber = random.randint(0,20) 
#print(nCoputerNumber) #Testing line 
 
nUserNumber = 0 
while (nUserNumber != nCoputerNumber): 

     nUserNumber = int(input()) 
     if nUserNumber>nCoputerNumber: 
          print("Moja liczba jest mniejsza!") 
     elif nUserNumber<nCoputerNumber: 



          print("Moja liczba jest większa!") 

 
print(nUserNumber, " to właśnie moja liczba. Brawo!") 
  
Programujący w Pythonie, oprócz wykorzystania wbudowanych funkcji i dostępnych z poziomu 
różnych modułów, może tworzyć własne. 
Definicja składa się ze słowa def, nazwy funkcji, oraz listy argumentów, które funkcja otrzymuje na 
początku działania programu, oraz z ciała funkcji, które zawiera instrukcje, które zostaną wywołane 
w momencie wywołania, 
  
Przykłady zastosowania definicji: 
- program zwróci wartość bezwzględną z podanej liczby: 
liczba = int(input("Wrowadz liczbe: ")) 
def wartosc_bezwzgledna(liczba): 
     if liczba > 0: 
          return liczba 
     else: 
          return -liczba 
print(wartosc_bezwzgledna(liczba)) 
  
- program zwróci pierwiastek z podanej liczby: 
n=int(input("Wprowadz liczbę, z ktorej chcesz otrzymac pierwiastek: ")) 
def pierw (n): 

     if n>=0: return round(n**0.5,2) 
print(pierw(n)) 
  
- program zwróci wynik i resztę z dzielenia, a następnie uruchomi definicję, która wygeneruje te 
same liczby wg instrukcji: 
dzielna=int(input("Wprowadz dzielna: ")) 
dzielnik=int(input("Wprowadz dzielnik: ")) 
def dzielenie(dzielna, dzielnik): 
     wynik = dzielna // dzielnik 
     reszta = dzielna % dzielnik 
     return wynik, reszta 
wynik_dz, reszta_dz = dzielenie(dzielna, dzielnik) 
print(wynik_dz) 
print(reszta_dz) 

print(dzielenie(dzielna, dzielnik)) 
  
- program zwróci silnię z podanej liczby: 
n=int(input("Z ktorej liczby chcesz otrzymac silnie? ")) 
def silnia(n): 
if n>1: 
return n*silnia(n-1) 
else: 

return 1 
print(silnia(n)) 
  
- program zwróci n-ty wyraz ciągu fibonacci'ego 
def fibo(liczba): 
if liczba==1 or liczba==0: 
     return liczba 
else: 
     return fibo(liczba-1)+fibo(liczba-2) 
n=int(input("Podaj wyraz ciagu: ",)) 
print(fibo(n)) 
  
 


