
Przed tymi zajęciami należało przygotować środowisko Python3. Należy zainstalować Anacondę (link 

do strony pobierania) oraz IDE PyCharm (link do strony pobierania). 

Sam proces instalacji przebiega bezproblemowo, choć jest dość długotrwały, zważywszy na wagę 
plików instalacyjnych. 
By PyCharm dobrze zadziałał, należy go odpowiednio skonfigurować, udostępniając odpowiednią 
bibliotekę z Anacondy. Można to zrobić, wykorzystując ścieżkę: File/Settings/Project/Project 
Interpreter, a następnie wybierając, Narzędzia/Add local/Virtualenv Environment i wprowadzając 

odpowiednią ścieżkę do python.exe w katalogu Anaconda 3. 
  
Kiedy już uda się przygotować odpowiednie środowisko, to można się zapoznać z podstawowym 
kodem wykorzystywanym do tworzenia pola gry: 
  
Na początku konieczne jest zaimportowanie odpowiednich bibliotek oraz zainicjowanie 
modułu pygame służącego do tworzenia prostych gier: 

  
import pygame 

import sys 

from pygame.locals import * 

pygame.init() 

  

Kolejna czynność obejmuje wykonanie okna, w którym zamierzamy prezentować naszą grę. Powinno 
się uwzględnić m.in. takie cechy jak szerokość i wysokość, kolor tła, a także można nazwać okno 

gry: 
 

size = width, height = 800, 600 

background_color = 200, 200, 200 

screen = pygame.display.set_mode(size) 

pygame.display.set_caption("Okno gry") 

  
Dalej to już czas na główną pętlę programu, a w niej umieścimy w przyszłości m.in. naszą grę, 

reagującą na działanie użytkownika, takie jak ruchy czy kliknięcia myszą, 
aktualizację stanu gry, czyli obliczanie przesunięć elementów: 
  
while True: 

     for event in pygame.event.get():                 #obsługa zdarzeń generowanych 

przez gracza 

          if event.type == pygame.QUIT: sys.exit()    #przechwycenie zamknięcia okna 

 

     screen.fill(background_color) 

     screen.blit(textsurface, rect) 

     pygame.display.flip() 

  

  
Oto prosty program, gdzie po ekranie przemieszcza się dowolny napis: 
 

from time import sleep 

import sys, pygame 

 

class Hero: 

    def __init__(self, image, x, y, size): 

        self.x, self.y = x, y 

        self.image = pygame.image.load(image) 

        self.image = pygame.transform.scale(self.image, (size[0] // 3, size[1] // 3)) 

        self.size = size 

 

    def show(self): 

        screen.blit(self.image, (self.x, self.y)) 

 

    def move(self, speed): 

        self.x += speed[0] 

        self.y += speed[1] 

        if self.x < 0: 

            self.x = 0 

        if self.y < 0: 
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            self.y = 0 

        if self.x > self.size[0]: 

            self.x = self.size[0] 

        if self.y > self.size[1]: 

            self.y = self.size[1] 

 

 

pygame.init() 

 

myfont = pygame.font.SysFont('Comic Sans MS', 97) 

textsurface = myfont.render('Tekst', True, (10, 10, 10)) 

rect = textsurface.get_rect() 

 

size = width, height = 320, 240 

speed = [1, 1] 

 

background_color = 200, 200, 200 

 

screen = pygame.display.set_mode(size) 

 

 

while 1: 

    for event in pygame.event.get(): 

        if event.type == pygame.QUIT: sys.exit() 

 

    rect = rect.move(speed) 

    if rect.left < 0 or rect.right > width: 

        speed[0] = -speed[0] 

    if rect.top < 0 or rect.bottom > height: 

        speed[1] = -speed[1] 

 

    screen.fill(background_color) 

    screen.blit(textsurface, rect) 

    pygame.display.flip() 

    sleep(0.01) 

  
  
A tutaj przygotowałem dla Was trochę zmodyfikowaną wersję, gdzie obrazek możecie poruszyć w 
dowolne miejsce klikając i poruszając myszkę: 
  
import os,sys 
import pygame as pg 

 

class Character: 

     def __init__(self,image, rect): 

          self.rect = pg.Rect(rect) 

          self.click = False 

          self.image = pg.image.load(image) 

 

     def update(self,surface): 

          if self.click: 

               self.rect.center = pg.mouse.get_pos() 

          surface.blit(self.image,self.rect) 

 

def main(Surface,Player): 

     game_event_loop(Player) 

     Surface.fill(50) 

     Player.update(Surface) 

 

 

def game_event_loop(Player): 

     for event in pg.event.get(): 

          if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN: 

               if Player.rect.collidepoint(event.pos): 

                    Player.click = True 

               elif event.type == pg.MOUSEBUTTONUP: 

                    Player.click = False 



               elif event.type == pg.QUIT: 

                    pg.quit(); sys.exit() 

 

if __name__ == "__main__": 

     os.environ['SDL_VIDEO_CENTERED'] = '1' 

     pg.init() 

     Screen = pg.display.set_mode((800,600)) 

     MyClock = pg.time.Clock() 

     MyPlayer = Character("hero.jpg", (0,0,150,150)) 

     MyPlayer.rect.center = Screen.get_rect().center 

     while 1: 

          main(Screen,MyPlayer) 

          pg.display.update() 

          MyClock.tick(60) 

 


