
Zagadnienia przedstawione w tej części kursu:  

- podstawowe działania w trybie interaktywnym; 
- wykorzystanie instrukcji input(); 
- zastosowanie list, ich dzielenie i łączenie; 
- wykorzystanie definicji i instrukcji while, if i for do tworzenia prostych kalkulatorów; 
- wielokrotne wykonywanie działań; 
- kalkulator graficzny; 
- harmonogram spłat kredytu na podstawie funkcji PMT z arkusza kalkulacyjnego. 
  
Sam fakt, że Pythona można używać w bardzo prosty sposób interaktywnie jako kalkulatora daje 
duże podstawy, żeby udało się nam zrealizować ciekawe zadanie z kalkulatorem: 
W trybie interaktywnym można z powodzeniem wykonywać następujące operacje, po których 
zostanie zwrócony odpowiedni wynik: 
2+2 
2**2 

2/2 pojawia się typ float (liczby rzeczywiste); 

2/0  w programie pojawia się informacja o błędzie; 

2/4 pojawia się kropka, jako znak oddzielający część ułamkową od całości 
2==”2” zwraca False 
2 !=”2” zwraca True 

  
Tworząc program, raczej nie będziemy w nim umieszczać konkretnych wartości liczbowych, tylko 
przygotujemy miejsce do wprowadzenia wartości i przypiszemy ją określonej literze: 
a=input(Wprowadź liczbę: ”) 
b=input(Wprowadź liczbę: ”) 

print(a+b) spowoduje wyświetlenie tych liczb w pozycji dziesiątek i jedności, a nie sumy 

Aby wprowadzony znak był odczytywany jako liczba, należy mu przypisać określony typ, np. int, 
float 
  
Do przygotowania kalkulatora można wykorzystać listy: 

lista=[1, 2, 3] 
lista[1] zwróci drugi element listy 
To co w liście zachowuje się jak liczba, po ujęciu w cudzysłów staje się tekstem (stringiem). 
Tekst piszemy w cudzysłowiu, a jeśli w tekście chcemy użyć cudzysłowia lub pisać w kilku liniach to 
stosujemy potrójny cudzysłów ””’. 
Dzielenie fragmentów tekstu na wiersze można wykonać za pomocą znaku:  \n. 

  

Listę można wykorzystać do zamiany wprowadzonego ciągu znaków z przecinkiem na liczbę 
zmiennoprzecinkową rozumianą przez Pythona, czyli z kropką. 
Przykładowy kod umożliwiający wprowadzanie liczb z przecinkiem: 
  
l1=input("Wprowadz pierwsza liczbe: ") 
lista1=list(l1.split(",")) # dziele tekst na dwie czesci w miejscu przecinka 
a=float(".".join(lista1)) #lacze elementy listy kropka i nadaje typ rzeczywiste 
  
l2=input("Wprowadz druga liczbe: ") 
lista2=list(l2.split(",")) 
b=float(".".join(lista2)) 
print(round(a+b,2)) 

  
Aby wykonać jakieś zadanie z kalkulatorem, nie są potrzebne listy. Poniżej jest przedstawiony 
program obliczający sumę dwóch liczb. Zadanie wykonałem z wykorzystaniem prostych instrukcji 

input(): 
  
imie=input("Podaj swoje imie: ") 
print("Witaj ", imie,"!") 
print("To jest program na obliczenie sumy dwóch liczb") 
a=input("Wprowadz pierwsza liczbe: ") 
b=input("Wprowadz druga liczbe: ") 
print("Suma dwoch liczb" , a, "i", b,"wprowadzonych przez Ciebie wynosi: ", 

int(a)+int(b)) 

  
Bardziej zaawansowany sposób na obliczenie sumy niekoniecznie tylko z dwóch składników można 
już wykonać za pomocą definicji: 



  
def suma(*arg):     #suma dowolnej liczby składników 
      s=0 
      i=0 
      for x in arg: 
            s+=x 
      return s 
  

Wielokrotne sumowanie można też przeprowadzić za pomocą listy i instrukcji for: 

  
lista = [4, 5, 8, 12, 4, 42] 
def my_sum(lista):       # funkcja sumująca elementy listy 
        suma = 0         # zmienna przechowujaca sume 
        for i in lista:  # petla, ktora sumuje po kolei elementy listy 
                suma = suma + i 
  
        return suma # zwracamy zmienna 
  
print (my_sum(lista))  # wyswietlamy dzialanie funkcji na ekran 

  
Chcąc wprowadzić liczby do listy, należy nieco zmienić kod: 
  
lista=[] 

x=int(input("Ile liczb chcesz wprowadzic? ")) 

for i in range(x): 

     a=int(input("Wprowadz liczbe: ")) 

     lista.append(a) 

     print(lista) 

 

def my_sum(lista): 

     suma = 0 

     for i in lista: 

          suma = suma + i 

 

     return suma 

 

print (my_sum(lista)) 

  
  

Tworzenie pierwszego prostego kalkulatora zawierającego możliwość wykonania podstawowych 
funkcji wygląda następująco: 
  
print("Welcome!") 
number1=int(input("Enter your first number: ")) 
function=input("""Select function: "+" or "-" or "*" or "/" : """) 
number2=int(input("Enter your second number: ")) 
  
if function=="+": 
        operation=number1+number2 
        print("Score is: ", operation) 
elif function=="-": 
        operation=number1-number2 
        print("Score is: ", operation) 
elif function=="*": 
        operation=number1*number2 
        print("Score is: ", operation) 
elif function=="/": 
        operation=number1/number2 
        print("Score is: ", operation) 
  

Oczywiście zamiast w każdej linijce pisać: 
        operation=number1+number2 
        print("Score is: ", operation) 

można po prostu wykonać to samo stosując zapis: 
                print("Score is: ", number1+number2) 



Wykonanie kalkulatora zaawansowanego może polegać na wyborze opcji prostej i zaawansowanej, a 

w obrębie zaawansowanej jest już konieczność skorzystania z wbudowanych funkcji 
matematycznych znajdujących się w pakiecie pythona pod nazwą: math. 

Aby je zaimportować należy napisać: import math. 

Chcąc zaimportować określoną funkcję z pakietu math można wprowadzić: 
from math import * gdzie * jest nazwą funkcji 

Wybierając pierwszy sposób i wpisując dir(math) otrzymamy zestawienie wszystkich funkcji w 

pakiecie math. 
Pierwszy sposób wymaga późniejszego używania pełnych nazw funkcji i stałych 
np. math.sin(math.pi). 

Po imporcie drugim sposobem możemy używać krótkich nazw sin(radians(30)). 

Poniżej propozycja programu kalkulatora zaawansowanego. 
  
print("Welcome!") 
choose=input("""Select kind of calculator: simple "s" or advanced "a": """) 
op = "t" 
while op != "n": 
        if choose == "s" or "a": 
                if choose=="s": 
                        number1=float(input("Enter your first number: ")) 
                        function=input("""Select function: "+" or "-" or "*" or "/" : 

""") 
                        number2=float(input("Enter your second number: ")) 
                        if function=="+": 
                                print("Score is: ", number1+number2) 
                        elif function=="-": 
                                print("Score is: ", number1-number2) 
                        elif function=="*": 
                                print("Score is: ", number1*number2) 
                        elif function=="/": 
                                print("Score is: ", number1/number2) 
                elif choose=="a": 
                        from math import *                    
                
                        function=input("""What do you want to do? \n Choose 

operation: "+", "-", "*", "/", sin, cos, 
                        tg,   ctg, rad, degr, sqrt, log10: """) 
                        number1=float(input("Enter your number: ")) 
                        if function=="sin": 
                                print("sin(", number1, ") is: ", sin(number1)) 
                        elif function=="cos": 
                                print("cos(", number1, ") is: ", cos(number1)) 
                        elif function=="tg": 
                                print("tg(", number1, ") is: ", tan(number1)) 
                        elif function=="ctg": 
                                print("ctg(", number1, ") is: ", 1/tan(number1)) 
                        elif function=="rad": 
                                print("radians(", number1, ") is: ", 

radians(number1)) 
                        elif function=="degr": 
                                print("degrees(", number1, ") is: ", 

degrees(number1)) 
                        elif function=="sqrt": 
                                print("sgrt(", number1, ") is: ", sqrt(number1)) 
                        elif function=="log10": 
                                print("log10(", number1, ") is: ", log10(number1)) 
                        else: 
                                number2=float(input("Enter your second number: ")) 
                                if function=="+": 
                                        print("Score is: ", number1+number2) 
                                elif function=="-": 
                                        print("Score is: ", number1-number2) 
                                elif function=="*": 
                                        print("Score is: ", number1*number2) 
                                elif function=="/": 
                                        print("Score is: ", number1/number2) 



                                           
  
                else: 
                        print("""Your choose wasn't good. Try again! Click "s" or 

"a": """)  
        op=input("Do you want to try again or exit? t/n: ") 

  
Python umożliwia również tworzenie kalkulatora graficznego: 
  
from tkinter import * 
  
master = Tk() 
display = Entry(master, width=11, justify='right', bd=0, bg='lightgreen') 
                
master.title("Calculator") 
  
class Calculator: 
  
    def __init__(self): 
                self.var1 = "" 
                self.var2 = "" 
                self.result = 0 
                self.current = 0 
                self.operator = 0 
    def numb_butt(self, index): 
                if self.current is 0: 
                    self.var1 = str(self.var1) + str(index) 
                    display.delete(0, END) 
                    display.insert(0, string=self.var1) 
                else: 
                    self.var2 = str(self.var2) + str(index) 
                    display.delete(0, END) 
                    display.insert(0, string=self.var2) 
    def equate(self): 
        if self.operator is 0: 
            self.result = float(self.var1) + float(self.var2) 
        elif self.operator is 1: 
            self.result = float(self.var1) - float(self.var2) 
        elif self.operator is 2: 
            self.result = float(self.var1) * float(self.var2) 
        elif self.operator is 3: 
            self.result = float(self.var1) / float(self.var2) 
        display.delete(0, END) 
        display.insert(0, string=self.result) 
  
    def set_op(self, op): 
        self.operator = op 
        display.delete(0, END) 
        if self.current is 0: 
            self.current = 1 
        else: 
            self.equate() 
            self.var2 = "" 
  
    def clear(self): 
        self.__init__() 
        display.delete(0, END) 
calc = Calculator() 
  
b0 = Button(master, text="  0  ", command=lambda: calc.numb_butt(0)) 
b1 = Button(master, text="  1  ", command=lambda: calc.numb_butt(1)) 
b2 = Button(master, text="  2  ", command=lambda: calc.numb_butt(2)) 
b3 = Button(master, text="  3  ", command=lambda: calc.numb_butt(3)) 
b4 = Button(master, text="  4  ", command=lambda: calc.numb_butt(4)) 
b5 = Button(master, text="  5  ", command=lambda: calc.numb_butt(5)) 
b6 = Button(master, text="  6  ", command=lambda: calc.numb_butt(6)) 
b7 = Button(master, text="  7  ", command=lambda: calc.numb_butt(7)) 



b8 = Button(master, text="  8  ", command=lambda: calc.numb_butt(8)) 
b9 = Button(master, text="  9  ", command=lambda: calc.numb_butt(9)) 
b_dot = Button(master, text="  .  ", command=lambda:calc.numb_butt(".")) 
  
plus = Button(master, text="  + ", command=lambda: calc.set_op(0)) 
minus = Button(master, text="  -  ", command=lambda: calc.set_op(1)) 
times = Button(master, text="  *  ", command=lambda: calc.set_op(2)) 
dives = Button(master, text="  /  ", command=lambda: calc.set_op(3)) 
  
equals = Button(master, text="  =", command=calc.equate) 
clear = Button(master, text="  C  ", command=calc.clear) 
  
# Positioning 
  
display.place(x=0, y=2) 
b7.grid(row=1, column=0) 
b8.grid(row=1, column=1) 
b9.grid(row=1, column=2) 
b4.grid(row=2, column=0) 
b5.grid(row=2, column=1) 
b6.grid(row=2, column=2) 
b1.grid(row=3, column=0) 
b2.grid(row=3, column=1) 
b3.grid(row=3, column=2) 
b0.grid(row=4, column=0) 
  
b_dot.grid(row=4, column=1) 
clear.grid(row=4, column=2) 
  
plus.grid(row=0, column=3) 
minus.grid(row=1, column=3) 
times.grid(row=2, column=3) 
dives.grid(row=3, column=3) 
equals.grid(row=4, column=3) 
  
master.mainloop() 

  
Znalazłem w internecie jeszcze całkiem ciekawą propozycję programu, gdzie autor zwraca uwagę na 
poprawność wprowadzonych znaków. Same działania przeprowadza z wykorzystaniem utworzonych 
przez siebie definicji: 
  
thelist = ["Add", "add", "Multiply", "multiply", "Divide", "divide","Subtract", 

"subtract"] 

  
def Multiply(x,y): 
    z = x * y 
    print(z) 

  
def Divide(x,y): 
    x = float(x) 

    y = float(y) 

    z = x / y 
    print(z) 

  
def Add(x,y): 
    z = x + y 
    print(z) 

  
def Subtract(x,y): 
    z = x - y 
    print(z) 

  
while True: 
    operation = input("What would you like to do? Multiply/Divide/Add/Subtract ") 

    if operation in thelist: 

        break 

    else: 



        print("That was not an option..") 

  
if operation == "Multiply" or operation == "multiply": 
    while True: 

        try: 

            x = int(input("First number: ")) 

            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number.") 

    while True: 

        try: 
            y = int(input("Second number: ")) 

            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number...") 

    Multiply(x,y) 

elif operation == "subtract" or operation == "Subtract": 

    while True: 

        try: 

            x = int(input("First number: ")) 

            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number.") 
    while True: 

        try: 

            y = int(input("Second number: ")) 

            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number.") 

    Subtract(x,y) 

elif operation == "Add" or operation == "add": 

    while True: 

        try: 

            x = int(input("First number: ")) 
            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number..") 

    while True: 

        try: 

            y = int(input("Second number: ")) 

            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number.") 

    Add(x,y) 

elif operation == "Divide" or operation == "divide": 

    while True: 
        try: 

            x = int(input("First number: ")) 
            break 

        except ValueError: 
            print("Make sure to enter a number.") 

    while True: 

        try: 

            y = int(input("Second number: ")) 
            break 

        except ValueError: 

            print("Make sure to enter a number.") 

    Divide(x,y) 

else: 
    pass 

  
Na koniec proponuję jeszcze zastanowić się, jaki mógłby być kod, który pozwalałby nam wykonywać 

różne działania do momentu, aż zatrzymamy program. Do tego celu można użyć list, oraz 
wszystkich podstawowych instrukcji: while,  if i for: 
  
lista1=[] 



lista2=[] 
d="" 
while d!="n": 
    a=float(input("Wprowadz liczbe: ")) 
    lista1.append(a) 
    d=input("Wprowadz dzialanie: +, -, *, / lub naciśnij n: ") 
    lista2.append(d) 
  
w=0    
m=0 
if lista2[m]=="+": 
    w=lista1[m] + lista1[m+1] 
elif lista2[m]=="-": 
    w=lista1[m] - lista1[m+1] 
elif lista2[m]=="*": 
    w=lista1[m] * lista1[m+1] 
elif lista2[m]=="/": 
    w=lista1[m] / lista1[m+1] 
d=len(lista2)-1 
for x in range(d): 
    m +=1 
    if lista2[m]=="+": 
        w = w + lista1[m+1] 
    elif lista2[m]=="-": 
        w = w - lista1[m+1] 
    elif lista2[m]=="*": 
        w = w * lista1[m+1] 
    elif lista2[m]=="/": 
        w = w / lista1[m+1] 
    elif lista2[m]=="n": 
        print("Ostateczny wynik to: ", w) 
  

Szczególnym rodzajem kalkulatora jest program obliczający wszystkie raty spłaty kredytu z 
wykorzystaniem znanej funkcji PMT w arkuszu kalkulacyjnym. Pomysł na wykonanie takiego 
programu zrodził się u mnie, gdy nie mogłem znaleźć sposobu na obliczenie raty kredytu, a wzór 
jest dość skomplikowany: 
  

 
gdzie: 
S – kwota kredytu 

n – ilość rat 

q – współczynnik równy , gdzie: 
r – oprocentowanie kredytu 
m – ilość rat w okresie których obowiązuje oprocentowanie r. 
Program został przeze mnie tak skonstruowany, że wystarczy tylko wprowadzić kwotę kredytu, 
odsetki i ilość rat, by sam obliczył ratę kredytu, raty spłaty i odsetki, a następnie aby wyliczył łączny 
koszt kredytu. 
  
print("Ten program obliczy ratę stałą dla Twojego kredytu. Będą potrzebne następujące 

dane: ") 
k=int(input("Kwota kredytu: ")) 
o=input("""Odsetki w stosunku rocznym "w procentach": """) 
r=int(input("Ilość rat: ")) 
x=int(r) 
o=int(o)/100 
c=0 
q=1+(o/12) 
z=k*q**r*(q-1)/(q**r-1)     #rata spłaty kredytu uwzględniająca odsetki 
print("Rata spłaty kredytu wynosi: ", round(z,2)) 
a=k*o/12                    #odsetki 
b=z-a                       #rata podstawowa 
s=k-b                       #saldo końcowe 
print ("%3s%15s%10s%14s%15s" %("Lp", "Saldo przed", "Odsetki", "Rata podst.","Saldo 

po")) 
print ("%3i%15i%10i%14i%15i" %(1, k, a, b, s)) 
for i in range(1,r): 



    c+=a                    #sumujące się odsetki jako koszt kredytu 
    a=s*o/12 
    b=z-a 
    print ("%3i%15i%10i%14i%15i" %(i+1, s, a, b, s-b)) 
    s=s-b 
print("Całkowity koszt kredytu wynosi: ", round(c,2)) 

 


