
Pierwsze kroki 

W tej części dowiesz się, jak pobrać i zainstalować Python na swoim komputerze, uruchomić jego 

wbudowane środowisko programistyczne i stworzyć swój pierwszy program w języku Python. W 

procesie uczenia się tych rzeczy dowiesz się również o uruchamianiu programu z wiersza poleceń i 

korzystaniu z powłoki Pythona do kodowania interaktywnych programów. Pod koniec tego rozdziału 

będziesz miał ćwiczenie kodowania, w którym zastosujesz koncepcje pisania, uruchamiania i 

debugowania programów w języku Python. Zanim rozpoczniesz swoją podróż kodowania, powinieneś 

już zainstalować Python na swoim komputerze. Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego Pythona, 

najpierw przejdź do następnej sekcji. Jeśli masz już zainstalowany Python, możesz przejść do następnej 

sekcji. 

Pobieranie i instalowanie Pythona 

Najprostszym sposobem zainstalowania Pythona jest pobranie instalatora na komputer z oficjalnej 

strony Pythona, https://www.python.org. Python 3.6.3 jest najnowszą wersją, od grudnia 2017 r. W 

ćwiczeniach kodowania ,założymy, że używasz tej wersji lub przynajmniej wersji blisko niej. Zaleca się, 

aby początkujący w języku, lub innego języka programowania, rozpocząć naukę z najnowszą wersją, 

aby uniknąć problemów ze starszymi, starszymi wersjami. Python ma oficjalne wydania dla systemów 

Windows, Linux / Unix i Mac OS X, a także innych platform, w tym iOS (tak, możesz pisać skrypty w 

języku Python na swoim ulubionym iPadzie lub iPhonie). Jeśli korzystasz z systemu Linux lub Unix, 

Python prawdopodobnie jest już dostępny w twoim ulubionym menedżerze pakietów, gotowym do 

instalacji w dowolnym momencie. Możesz także spróbować skompilować Pythona ze źródeł archiwum, 

które są również dostępne do pobrania na stronie internetowej / Instalacja Pythona jest stosunkowo 

łatwa i powinna przebiegać bez żadnych problemów. Krótka notka przed rozpoczęciem kodowania: 

Python jest popularnym językiem. Ma solidną, aktywną społeczność użytkowników, do której możesz 

dołączyć. Wspierająca społeczność składająca się zarówno z początkujących, jak i doświadczonych 

programistów jest zawsze pożądanym sojusznikiem, gdy maszerujesz w kierunku opanowania Pythona. 

Niezależnie od platformy, z której korzystasz, nadal możesz postępować zgodnie z instrukcjami. 

Uruchomienie IDLE 

Dowolny edytor tekstu powinien wystarczyć do pisania programów w języku Python. Jednak w tej 

książce użyjesz zintegrowanego edytora tekstów Pythona o nazwie IDLE, dla zintegrowanego 

środowiska programowania i uczenia się. 

Aby uruchomić IDLE: 

1. Naciśnij  na klawiaturze i wprowadź frazę "Python". 

2. Wybierz IDLE (Python 3.x 32- / 64-bit) spośród wyników, a następnie kliknij lub naciśnij klawisz Enter 

na klawiaturze. IDLE powinien zostać uruchomiony wkrótce po. Zauważysz, że powłoka Pythona IDLE 

jest podobna do twojej linii poleceń Windows, lub twojego terminalu Linux i Mac OS, przynajmniej w 

wyglądzie. Działa również w podobny sposób. 

Pisanie swojego pierwszego programu w języku Python 

Zgodnie z tradycją wśród początkujących programistów Twój pierwszy program wypisze na twoim 

komputerze frazę "Hello World". Aby to zrobić, program używa polecenia Print (). Po otwarciu 

programu IDLE nadszedł czas, aby zacząć pisać swój pierwszy program w języku Python. 

1. Kliknij Plik, a następnie Nowy plik. Możesz też nacisnąć Ctrl + N na klawiaturze. 



2. Otwiera się puste okno edytora. Tutaj napiszesz swój kod. Wprowadź następujące polecenia w 

osobnych liniach: 

print ("Hello World") 

print ("Witamy w Pythonie dla początkujących 2017 roku!") 

3. Aby zapisać plik, kliknij Plik, a następnie Zapisz lub naciśnij Ctrl + S na klawiaturze. 

4. W oknie Zapisz jako wpisz Hello jako nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Plik można 

zapisać w dowolnym miejscu na komputerze. Na przykład cały kod w tej książce jest zapisywany w 

folderze Python 2017 na naszym pulpicie. 

Właśnie stworzyłeś program, który wydrukuje lub wypisze linie Hello World i Witamy w Python dla 

początkujących 2017 na Twoim ekranie. 

Uruchomienie programu 

Istnieją dwa sposoby uruchomienia programu w języku Python. Pierwszy polega na otwarciu wiersza 

polecenia (lub terminala, na systemach Linux i Mac), a następnie uruchomieniu programu. Drugi polega 

na uruchomieniu programu z IDLE. 

Spróbujmy pierwszej metody. 

Wiersz polecenia. 

2. W wierszu polecenia przejdź do folderu, w którym został zapisany plik. 

3. Wprowadź następujące polecenie, aby wywołać program: 

python hello.py 

4. Następnie program wyświetla w wierszu polecenia następujące pozycje. 

Witaj świecie 

Witamy w Pythonie dla początkujących 2017! 

Polecenie wywołania programów w języku Python to python, a następnie pełna nazwa pliku, w tym 

przypadku hello.py. Tak więc, aby uruchomić program, należy wprowadzić python hello.py w wierszu 

polecenia. Wszystkie programy w języku Python mają przyrostek .py. Należy dodać przyrostek przy 

każdym uruchomieniu programu w ten sposób. W przeciwnym razie pojawi się błąd. Wyniki programu, 

Hello World i Welcome to Python for Beginners 2017, w dwóch osobnych wierszach, odpowiadają 

dwóm wierszom zamkniętym w nawiasach, o które poprosiliśmy nasz program Hello World w celu 

wydrukowania lub wydrukowania na ekranie. 

Drugi, bardziej bezpośredni sposób uruchomienia programu wymaga użycia IDLE. 

1. Kliknij Plik, a następnie Otwórz i przejdź do folderu, w którym zapisałeś program, aby otworzyć plik 

w nowym oknie. 

2. Kliknij Uruchom, a następnie Uruchom moduł lub naciśnij klawisz F5 na klawiaturze. 

3. Powłoka Python uruchamia program, drukując frazy "Hello World" i "Witamy w Pythonie dla 

początkujących 2017". 



Edytujesz swój pierwszy program 

Zobaczmy, co się stanie, jeśli dodasz kolejny wiersz kodu do swojego programu. 

1. Kliknij Plik, a następnie Otwórz, a następnie przejdź do folderu, w którym zapisałeś program, aby 

otworzyć plik w nowym oknie. 

2. Dodaj następujący wiersz do swojego programu: 

print ("Jestem Mario Bross, twój instruktor") 

3. Kliknij Uruchom, następnie Uruchom moduł lub naciśnij klawisz F5 na klawiaturze, aby ponownie 

uruchomić program, którego wynik pokazano poniżej. 

Witaj świecie 

Witamy w Pythonie dla początkujących 2017! 

Jestem Mario Bross, twój instruktor 

To wszystko na swój pierwszy program! Zaczynałeś z zaledwie kilkoma liniami, a na koniec dodałeś 

kolejną linię. Końcowy wynik może mieć długość tylko trzech linii. Jest to jednak twój pierwszy program 

w języku Python, więc klaskaj się z tyłu i pogratuluj sobie swojego osiągnięcia. 

Korzystanie z okna powłoki 

W następnej sekcji dowiesz się, jak korzystać z powłoki Python. Nauczysz się dostosowywać swój 

wygląd do własnych upodobań, a następnie poznasz inne jego funkcje. Nauczy Cię również 

interaktywnego kodowania za pomocą powłoki. Oznacza to, że wpisujesz kod na powłoce, a następnie 

uruchamiasz go bezpośrednio z poziomu powłoki. Jest to świetny sposób na naukę Pythona, ponieważ 

pozwala przetestować kod bez pisania formalnego programu. Przynajmniej jeszcze nie. Następnie 

możesz wypróbować ten sam kod w kontekście programu, dowiedziawszy się, jak zachowuje się kod 

za pomocą okna powłoki. Po uruchomieniu narzędzia IDLE na wierzchu powłoki znajduje się wiersz 

informujący o wprowadzeniu funkcji copyright (), credits () lub license (), aby uzyskać więcej informacji 

na temat oprogramowania. Jeśli wpiszesz praw autorskich () w powłoce, zobaczysz, że na ekranie 

pojawiają się terminy dotyczące praw autorskich do Pythona. Po wpisaniu kredytów () zostaną 

wyświetlone organizacje, którym przypisano rozwój Pythona, a license () wyświetli licencję open source 

Pythona. Spójrzmy teraz na okno Shell. W szczególności przyjrzyjmy się, w jaki sposób można zmienić 

czcionkę, rozmiar i kolor podświetlonego kodu w edytorze. 

Aby zmienić różne funkcje edytora związane z czcionką 

3.x 32- / 64-bit) w wynikach wyszukiwania. 

2. Kliknij opcję IDLE (Python 3.x 32- / 64-bit) lub naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić powłokę Python. 

3. Po wyświetleniu okna powłoki kliknij Opcje, a następnie Konfiguruj IDLE. 

4. W oknie Ustawienia zakładka Czcionki / zakładki jest domyślnie wybrana. Aby dostosować czcionkę 

używaną do zaznaczonego tekstu w Edytorze, wybierz inny z listy. 

5. Aby zwiększyć rozmiar czcionki dla większej czytelności i domyślnie ustawić czcionkę pogrubioną, 

wybierz inny rozmiar z listy i zaznacz pole Odważne. 



6. Aby zwiększyć szerokość wcięcia ze standardowych czterech (4) spacji, przeciągnij suwak w dół do 

minimalnego rozmiaru 2 lub do rozmiaru szóstego i wyższego. Zaleca się jednak pozostać w 

standardowym rozmiarze. 

7. Po zakończeniu dostosowywania czcionek używanych w IDLE, kliknij przycisk Zastosuj, aby 

wprowadzić zmiany IDLE. 

Aby zmienić podświetlone kolory tekstu w edytorze 

1. W oknie Ustawienia kliknij kartę Najciekawsze. 

2. Aby zmienić kolory pierwszego planu i tła używane do wyróżniania tekstu w powłoce, wybierz typ 

tekstu, najpierw klikając przycisk Normalny tekst i wybierając inny typ tekstu, na przykład słowa 

kluczowe Python, z listy lub klikając przykładowy tekst w pudełku. 

3. Po wybraniu typu tekstu zmień kolor pierwszego planu, klikając przycisk Wybierz kolor dla:, a 

następnie wybierając inny kolor z palety. 

4. Aby zmienić motyw podświetlania, wybierz inny motyw z trzech dostępnych na liście. 

5. Po zakończeniu dostosowywania kolorów tekstu używanych w IDLE, kliknij przycisk Zastosuj, aby 

wprowadzić zmiany IDLE 

Istnieją trzy inne zakładki w oknie Ustawienia. Karta Klucze służy do zmiany wbudowanego zestawu 

kluczy dostępnego dla systemu operacyjnego (OS). Jest to użyteczne, jeśli przychodzisz lub jesteś 

bardziej zaznajomiony z innym systemem operacyjnym. Zakładka Ogólne umożliwia ustawienie 

różnych innych preferencji okna i edytora, a także ustawienie innego źródła pomocy dla używanego 

edytora. Na przykład możesz ustawić tę książkę jako odniesienie, wskazując powłokę na kopię PDF na 

swoim komputerze. Karta Rozszerzenia pokazuje rozszerzenia IDLE, a jedyne aktualne rozszerzenie to 

zzdummy. Zzdummy służy do testowania. 

Aby użyć powłoki w trybie interakcyjnym 

Przyjrzyjmy się teraz interaktywnemu uruchomieniu kodu w powłoce. 

1. Uruchom IDLE. 

W powłoce, gdzie >>, wpisz następujące polecenie: 

print ("Jestem Mario Bross, twój instruktor") 

2. Naciśnij Enter. To drukuje Mario Bross, twojego instruktora w następnej linii. Jak widać z powyższego 

przykładu, Python przetworzył kod wprowadzony w oknie powłoki. 

Wypróbujmy inne polecenia. 

Wpisz 2 + 2 na powłoce, a następnie naciśnij Enter. 

Odpowiedź na nasz krótki, prosty problem dodawania, 4, pojawia się na następnej lini. 

Wprowadźmy bardziej złożone wyrażenie. 

Wpisz 26874 / 2.5 * 8-.076 + 3, a następnie naciśnij Enter. 

Python rozwiązuje problem dla nas, pokazując odpowiedź w następnej linii. 



Jak dotąd wykazaliśmy, że wyrażenia matematyczne, proste i złożone, są przetwarzane interaktywnie 

przez powłokę. 

Załóżmy, że powłoka rozwiąże kolejne warianty. 

Wprowadź następujący kod na powłoce, naciśnij klawisz Enter po każdym wierszu. 

x = 10 

drukuj (x) 

Co się dzieje? Tak, odpowiedź, 0, pojawia się w następnej linii. Kod przypisuje 10 do x, a następnie 

wypisuje wartość x na ekranie. 

Spróbujmy innego przykładu. 

Wpisz następujący kod: 

name = "Mario Bross, twój instruktor" 

print (name) 

Naciśnięcie klawisza Enter wyświetla następujące polecenie w następnej linii: 

Mario Bross, twój instruktor 

Niech Python ponownie rozwiąże problem x. 

print (x) 

Co się dzieje? 10, wartość, którą podaliśmy x poprzednio, pojawia się na ekranie. Jak dotąd widziałeś, 

że Python interpretuje to, co wchodzimy na powłokę interaktywnie. Python zachowuje to wszystko w 

pamięci, przynajmniej do momentu ponownego uruchomienia powłoki. 

Spróbujmy tego dalej. 

Zrestartuj powłokę, klikając Shell, a następnie Restart Shell lub naciskając Ctrl + F6. 

Następnie wprowadź: 

print (x) 

Tym razem wystąpił błąd. Z ostatniego wiersza tego technicznego żargonu widzimy przyczynę błędu: 

nazwa "x" nie jest zdefiniowana. Spróbujmy tego samego ze zmienną nazwy, którą zdefiniowaliśmy 

wcześniej. 

print (name) 

Występuje ten sam rodzaj błędu. Jak widać z powyższych przykładów, ponowne uruchomienie powłoki 

mówi Pythonowi, aby zaczął od zera, usuwając z pamięci wartości, które wcześniej skojarzyłeś ze 

zmiennymi x i name. Z powyższego przykładu widać, jak łatwo jest bawić się kodem w powłoce. Ucząc 

się kodowania, możesz przyjąć powłokę jako narzędzie szkoleniowe, eksperymentując z segmentami 

kodu, których możesz używać w swoich programach. 

Pisanie kodu w oknie edytora 

Przyjrzyjmy się bliżej, jak działa Redaktor w tej sekcji. 

1. Uruchom IDLE. 



2. Kliknij Plik, a następnie Nowy plik lub naciśnij Ctrl + N, aby otworzyć nowe okno edytora. 

3. Zdefiniuj następujące zmienne: 

name = "Python dla początkujących 2017" 

age = 42 

instructor = "Mario Bross" 

4. Dodaj następujące polecenia: 

print (name) 

print (age) 

print (instructor) 

Zwróć uwagę, że podczas pisania edytor wyświetla podpowiedzi, które będą Cię prowadzić podczas 

pisania programu. 

5. Przed zapisaniem programu dodaj na górze następujące komentarze. 

#Python Course 

#Mario Bross 

#LearnToProgram.tv 

Komentarze są poprzedzane znakami ampersand i nie są interpretowane lub są ignorowane przez 

Python podczas uruchamiania programu. Wyjaśniają, o co chodzi w programie, jako przewodnik dla 

czytelników lub innych programistów, którzy mogą potrzebować późniejszego studiowania programu. 

Komentarze będą niezbędne, ponieważ nauczysz się kodować bardziej złożone programy. Ułatwiają ci 

życie i służą do dokumentowania twojego kodu. 

6. Dodaj oddzielne komentarze do zmiennych i poleceń. Twój kod wygląda teraz tak: 

#Python Course 

#Mark Lassoff 

#LearnToProgram.tv 

#Set Variables 

name = "Python for Beginners 2017" 

age = 42 

instructor = "Mark Lassoff" 

#Output 

print (name) 

print (age) 

print (instructor) 



7. Przed zapisaniem możesz wypróbować eksperymenty z formatowaniem kodu, klikając opcję 

Formatuj, a następnie przechodząc do dostępnych opcji w tym menu. Na przykład, aby wprowadzić 

wcięcie kodu, podświetl kod, który ma zostać wcięty, a następnie kliknij przycisk Formatuj, a następnie 

Wcięcie regionu. Komentowanie bloków kodu to kolejna opcja. Ułatwia komentowanie, ponieważ 

możesz jednocześnie komentować kilka linii kodu, zamiast dołączać znak ampersand na początku 

każdego wiersza, który ma być komentowany po jednym na raz. 

8. Kliknij Plik, a następnie Zapisz lub naciśnij Ctrl + S, aby zapisać program. 

9. Uruchom program, klikając polecenie Uruchom, a następnie Uruchom moduł lub naciskając klawisz 

F5. Dane wyjściowe będą wyglądały następująco: 
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Mario Bross 

W tej sekcji napisałeś dłuższy program, jednocześnie dowiadując się więcej o edytorze, w tym o jego 

funkcjach formatowania. W miarę, jak twoje programy staną się bardziej skomplikowane, przekonasz 

się, że odpowiednie formatowanie sprawi, że twoje kody staną się bardziej czytelne. 

Wykonywanie Pythona w wierszu poleceń 

Do tej pory korzystałeś z powłoki Pythona i okna edytora IDLE do uruchamiania i tworzenia programów. 

Zauważ, że nadal możesz używać Pythona, nawet poza powłoką i oknem edytora. Wynika to z faktu, że 

Python znajduje się w systemie operacyjnym i nie wymaga uruchamiania powłoki Pythona. Zobaczysz, 

jak to działa w tej sekcji. Ponadto, jak pokazuje ta sekcja, możesz użyć innego edytora tekstu, aby 

zakodować swój program w języku Python, zanim uruchomisz go w wierszu poleceń. Jeśli korzystasz z 

systemu Windows, możesz skorzystać z Notatnika. Jeśli korzystasz z systemu Linux lub Mac, możesz 

użyć swojego preferowanego edytora tekstu, aby zakodować swój program. 

Przejdźmy dalej. 

1. Otwórz Notatnik. Jak wspomniano, możesz użyć dowolnego edytora tekstu, który preferujesz 

2. Wprowadź następujące linie w Notatniku: 

x = 45 

y = 115 

print ("X razy Y to:") 

print (x * y) 

3. Zapisz plik w dowolnym folderze na komputerze. 

 wyrażenie Wiersz 

polecenia. 

5. W wierszu polecenia, jeśli wprowadzisz Python, interaktywny Python otwiera się okno. Jednak nie 

uruchomisz programu interaktywnie, przejdź do folderu, w którym zapisałeś plik, następnie wprowadź 

następujące polecenie: 

python commandline.py 



6. Następnie program wyświetla w wierszu polecenia następujące pozycje. 

X razy Y to: 

5175 

7. Zmodyfikujmy program, zmieniając wartości x i y. 

x = 2015.55 

y = 8,79 

8. Zapisz plik, a następnie uruchom go ponownie. Tym razem uzyskasz inny wynik, ze względu na 

zmiany w x i y. 

X razy Y to: 

17716.6845 

To jest do wykonywania Pythona w linii poleceń. Chociaż nie jest to typowe sposobu, w jaki programiści 

używają Pythona, pokazaliśmy ci to, abyś mógł zobaczyć że Python może zostać uruchomiony w linii 

poleceń, jeśli to konieczne. 

Ćwiczenie z kodowaniem: pisanie, uruchamianie i debugowanie 

W tym ćwiczeniu przejrzysz proces pisania i wykonywania pełnego programu. Spowoduje to również 

błąd w programie, poprawi go i wykona poprawiony kod. 

Otwórz IDLE, a następnie kliknij Plik, a następnie Nowy, aby otworzyć nowe okno edytora. Wprowadź 

następujący kod w oknie edytora. Jak widać, kod używa polecenia print (), przypisuje wartości do 

zmiennych, wieku, pasma, żywności i stanu, a następnie wyświetla łańcuchy i wartości zmiennych. 

#Code Exercise 1 

#Python dla początkujących 2017  

print("Mario Bross") 

print("Born: February 21") 

age=42 

print("jestem", wiek, "lata") 

band="Journey" 

food="Spaghetti" 

state="Connecticut" 

print("Mój ulubiony zespół to", band) 

print(""Lubię jeść", food) 

print("Mój ulubiony stan to", state) 

1. Uruchom kod za pomocą opcji Uruchom moduł w oknie edytora. Zobaczysz, że Python prosi o 

zapisanie pliku przed uruchomieniem. Sprawdź dane wyjściowe i upewnij się, że kod działa zgodnie z 



oczekiwaniami. W przeciwnym razie poszukaj błędów w kodzie i popraw je. Przejdź lub przejdź przez 

każdą linię, jeśli nie możesz znaleźć błędu. 

2. Teraz wygeneruj błąd podczas uruchamiania naszego kodu. Edytuj ostatni wiersz, aby wyglądał 

następująco: 

print "Mój ulubiony stan jest", stan 

3. Ponownie kliknij przycisk Uruchom moduł lub naciśnij klawisz F5. Jak widać, edytor zwraca uwagę 

na błąd składni w kodzie. Jest tak, ponieważ Python oczekuje nawiasu za pomocą polecenia print 

4. Popraw swój kod z powrotem do tego, co było przedtem, z wyjątkiem tego, że należy wyrazić słowo 

liczba w liczbie mnogiej, aby Twój kod brzmiał następująco: 

print ("Mój ulubiony stan to", states) 

5. Ponownie kliknij przycisk Uruchom moduł lub naciśnij klawisz F5. Tym razem Twój kod działa i 

drukuje pierwsze dwie linie na ekranie. Jednak nie drukuje ostatniego wiersza w twoim programie. 

Dzieje się tak dlatego, że kod jest logicznie niepoprawny, ponieważ stany zmiennych nie istnieją. Błąd, 

podświetlony na czerwono, mówi NameError: nazwa "states" nie jest zdefiniowana. 

6. Popraw kod tak, aby kompilował i działał poprawnie po raz ostatni. Uruchom kod w powłoce, aby 

upewnić się, że wszystko jest poprawne. 



Dane wyjściowe 

W tej części dowiesz się  o wynikach lub o tym, co użytkownik widzi w twoim programie. Pamiętasz z 

części 1, kiedy zakodowałeś swój pierwszy program w Pythonie i pracowałeś nad ćwiczeniem 

kodowania, które pokazywało wyjście twojego programu na ekranie? W obu przypadkach użyłeś 

funkcji print() do wyprowadzenia danych wejściowych twojego programu. Jak można się domyślić, 

funkcja print () jest podstawową funkcją używaną do wyświetlania wyników. W tej części dowiesz się 

więcej o funkcji print(). Dowiesz się również o nowych znakach i separatorach, znakach, które pełnią 

rolę narzędzi formatujących dane wyjściowe na ekranie. Za pomocą tych znaków możesz pokazać 

dokładnie, jak chcesz wyglądać na ekranie. Pod koniec wykonasz również inne ćwiczenie kodowania, 

które ma na celu wzmocnienie koncepcji, których się nauczyłeś, przechodząc przez sekcje 

Funkcja print () 

Nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej funkcji. Aby lepiej zrozumieć tę funkcję, postępuj zgodnie z 

poniższymi instrukcjami. 

Przed wszystkim innym uruchom IDLE. 

Wprowadź następujące polecenie w wierszu poleceń: 

print "Mario" 

Co się dzieje? 

Powłoka wyświetla błąd składniowy dotyczący brakującego nawiasu w komendzie. Dzieje się tak, 

ponieważ musisz zawrzeć wszystko, co chcesz wydrukować w nawiasach. 

Jeśli zmienisz swój program tak, aby zawierał nawiasy: 

print ("Mario") 

błąd zniknął. 

Dodaj "Bross" do oczekiwanego wyniku: 

print ("Mark Bross”) 

Pamiętaj, że wszystko, co znajduje się pomiędzy cudzysłowem a nawiasem, zostanie wyświetlone. W 

ten sposób zobaczysz: 

Mario Bross 

pojawiające się na ekranie. 

Następnie wprowadź: 

print ("Mario Bross ", "instruktor") 

Spowoduje to wyświetlenie na ekranie: 

Instruktor Mario Bross 

Ten przykład pokazuje, że jeśli chcesz wyprowadzać różne wartości w jednym wierszu, możesz również 

wprowadzić je osobno, każdy ujęty w cudzysłów, z przecinkiem oddzielającym każdą wartość. Poprawia 

to czytelność. Następnie wprowadź następujące polecenia: 

course = "Python dla początkujących (2017)" 



 

print ("course") 

Tutaj definiujesz zmienną łańcuchową course z wartością = Python dla początkujących (2017), a 

następnie wyprowadzasz wartość zmiennej course na ekran. 

Tak więc na ekranie drukowany jest następujący ciąg znaków: 

Python dla początkujących (2017) 

Teraz połącz zmienną course z innym ciągiem, używając przecinka do oddzielenia wartości. 

print (course, "Mario Brossf") 

Daje to następujące wyniki: 

Python dla początkujących (2017) Mario Bross 

Spróbujmy teraz liczb całkowitych. Wpisujemy 

print(17) 

daje ci następujące: 

17 

Jeśli wpiszesz liczbę zmiennoprzecinkowy, a następnie naciśniesz  klawisz Enter: 

print (255.6987) 

Python wypisze 

255,6987 

na ekranie. 

Jak dotąd widziałeś, jak Python obsługuje łańcuchy, liczby i zmiennoprzecinkowe 

liczby. Spróbujmy teraz wyrażeń matematycznych. 

Wpisz  

print (255/76 * 2 + 9-18) 

W przypadku wyrażeń matematycznych Python szacuje wyrażenie i wyświetla wynik. 

-2.2894736842105274 

Jeśli przyjrzysz się bliżej, jak te wartości są wyświetlane na ekranie, zauważysz różnicę w sposobie, w 

jaki Python traktuje łańcuchy i liczby przy użyciu funkcji print (). Czy możesz powiedzieć, co to jest? 

Liczby, bez względu na to, czy są liczbami całkowitymi, czy zmiennoprzecinkowymi, można wprowadzić 

bez cudzysłowów. W przeciwieństwie do tego, możesz użyć funkcji print () tylko w łańcuchu bez 

cudzysłowów, jeśli ciąg jest zmienną. Tak jest, jeśli wcześniej przypisałeś wartość do łańcucha znaków. 

Nauczyłeś się teraz korzystać z funkcji print () z łańcuchami, zmiennymi, liczbami całkowitymi, liczbami 

zmiennoprzecinkowymi i wyrażeniami matematycznymi. W następnej sekcji dowiesz się, jak używać 

znaków nowej linii i separatorów za pomocą funkcji print () do formatowania wyników wyświetlanych 

na ekranie. 



Separatory i Newlines 

W poprzedniej sekcji użyłeś przecinka do oddzielenia zmiennej od innego ciągu, używając funkcji print 

(). 

print (course, "Mark Lassoff") 

To było po zdefiniowaniu kursu zmiennego jako: 

course = Python dla początkujących (2017) 

Powyższe polecenia spowodowały następujące wyniki: 

Python dla początkujących (2017) Mario Bross 

Dowiesz się więcej o separatorach, a także nowych liniach w tej sekcji. Pokażmy to poprzez kolejną 

rundę przykładów. 

Najpierw otwórz IDLE, następnie w powłoce Pythona, wybierz Plik, a następnie Nowy plik. 

Wprowadź następujące polecenia, a następnie zapisz i uruchom plik. 

print ("Mark", "Brett", "Joan", "Rick", "Kerri", sep = "|") 

Zamiast przecinka, powyższe polecenie używa znaku potoku | oddzielić wartości wyświetlane na 

ekranie. 

Dane wyjściowe będą: 

Mark | Brett | Joan | Rick | Kerri 

Możesz użyć dowolnego znaku, a nawet żadnego, aby oddzielić wartości wydrukowane na ekranie. 

Pokażmy to za pomocą innego przykładu. Jeśli użyjemy czterech gwiazdek, ****, zamiast tego na 

ekranie wyświetli się poniższy tekst. 

Mark **** Brett **** Joan **** Rick **** Kerri 

UWAGA: Aby móc wygenerować wymagane dane wyjściowe, należy zapisać plik przed uruchomieniem 

każdego polecenia w tej sekcji. Możesz także nie mieć separatora między wartościami. Aby to zrobić, 

wprowadź: 

print ("Mark", "Brett", "Joan", "Rick", "Kerri", sep = "") 

Spowoduje to wydrukowanie następujących informacji na ekranie: 

MarkBrettJoanRickKerri 

Ta sama zasada dotyczy liczb. Jeśli wpiszesz: 

print (10,15,20,25, sep = "***") 

wyjście będzie: 

10 *** 15 *** 20 *** 25 

Teraz, kiedy nauczyłeś się już, czym są separatory, nadszedł czas, aby przejść do nowych linii. Encja 

znakowa dla nowej linii to \ n. Jeśli użyjesz \ n pomiędzy wartościami w poleceniu drukowania, wartości 

będą wyświetlane w oddzielnych wierszach. Aby to zilustrować, wprowadź następujące polecenie, aby 

wyświetlić nazwy trzech zespołów rockowych w osobnych liniach na ekranie: 



print ("Journey", "\ n", "REO Speedwagon", "\ n", "Foreigner", "\ n") 

Po zapisaniu i uruchomieniu pliku otrzymasz wynik pokazany na rysunku   

 

Jeśli przyjrzymy się bliżej, chociaż trzy prążki pojawiają się w osobnych liniach, zobaczysz, że w ostatnich 

dwóch liniach każda była spacją po lewej. W takim przypadku Python zinterpretował przecinek między 

trzema wartościami. Chociaż nie ma nic niewłaściwego w syntaktyce z twoim kodem, aby uniknąć 

pojawiania się spacji w wynikach, musisz zdefiniować \ n jako separator tylko raz w kodzie, tak jak w 

poprzednich przykładach. 

print ("Journey", "REO Speedwagon", "Foreigner", sep = "\ n") 

Powoduje to następujące wyniki: 

Journey 

REO Speedwagon 

Foreigner 

Jak widać na rysunku 

 

 dane wyjściowe są wyrównane do lewej i znacznie czystsze w porównaniu do dwie ostatnie linie, z ich 

spacjami na rysunku powyżej . To koniec linii dla separatorów i znaków nowej linii. Będziesz miał 

zabawne ćwiczenie w następnej sekcji, aby sprawdzić swoją nową wiedzę. 

Ćwiczenie z kodowaniem: Korzystanie z funkcji print () 

Będziesz więcej pracował z funkcją print () w tym ćwiczeniu. 

1. Otwórz IDLE, następnie użyj trybu interaktywnego, aby wyświetlić: 



a. Wynik 2 * 5 

b. Ciąg zawierający twoje imię i wiek 

c. Nazwa tekstu 

 

Zwróć uwagę, że nazwisko i wiek instruktora są wyświetlane dwa razy. Spróbuj użyć obu stylów z 

własnym imieniem i wiekiem. Twój kod powinien wyglądać jak poniższe linie. 

print ("Mario Bross, 42") 

print ("Mario Bross", 42) 

Oba wiersze kodu działają, ale dają nieco inne wyniki. Jak myślisz, dlaczego tak jest? 

2. Jednostka znakowa \t służy do wyprowadzenia karty do wiersza poleceń. Używając \t jako 

separatora, wypisz następujące nazwy z zakładką pomiędzy każdą nazwą. 

Bob, March, Larry, Lynda, Natalia, Woody, Wendy, Brett, Connie 

Rysunek 3.6 pokazuje oczekiwane wyjście z twojego kodu. 

 

3. Spójrz na rysunek poniżej. Dokonaj niewielkiej zmiany w kodzie, aby w ten sposób wyświetlić listę 

nazw w kroku 2. 

 

4. Przepisz poniższy kod, aby wiersz w łańcuchu był wyświetlany  czterech osobnych wierszach. Dane 

wyjściowe powinny wyglądać tak, jak pokazano poniżej 

 

 

 



Zmienne 

Ta część nauczy Cię o zmiennych w programowaniu w Pythonie. Możesz zapamiętać zmienne z algebry, 

kiedy kazano ci rozwiązywać x i y, oraz tematy z poprzednich części, w których je spotkałeś. W tej sekcji 

dowiesz się o przypisaniach zmiennych i różnych typach zmiennych, w tym liczbach i łańcuchach. Inne 

tematy omówione to: liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i złożone zmienne liczbowe. Omówi 

również zmienne, które zawierają wartości ciągu, a także podciągi i konkatenacja. Dowiesz się również 

o zmiennych na listach, krotkach i słownikach. Pod koniec rozdziału musisz ukończyć ćwiczenie 

programistyczne, które pozwoli ci zastosować zasady, których nauczyłeś się o zmiennych podczas 

przechodzenia przez tą sekcję. 

Przypisanie zmiennych 

Zanim przejdziesz do głównego tematu dyskusji w tej sekcji, musisz mieć jasny obraz tego, jakie są 

zmienne. Najłatwiej jest myśleć o zmiennych jak o skrzynkach, które przechowują wartości znajdujące 

się w pamięci twojego komputera. Na przykład pole x z liczbą 5 w nim. Przetłumaczone pod względem 

naszego tematu, oznacza to, że przypisujemy liczbę całkowitą od 5 do x. Podejmijmy powyższą 

koncepcję nieco dalej. Jeśli potrzebujesz znać wartość x, ponieważ musisz dodać ją do innej liczby, na 

przykład, po prostu pobierz ją z miejsca, w którym jest przechowywana w pamięci. Zmienne są szeroko 

stosowane w programowaniu. Na przykład możesz przypisać zmienne do śledzenia wyników gry i 

rejestrowania pozycji w meczach szachowych. W tej sekcji najpierw przyjrzymy się prostym 

przypisaniom zmiennych, a następnie przejdziemy do coraz bardziej złożonych. Podobnie jak w 

przypadku poprzednich tematów, aby naprawdę zrozumieć przypisania zmiennych, musisz mieć 

otwarty edytor Python i postępować zgodnie z poniższymi przykładami. Zacznijmy od otwarcia IDLE, a 

następnie okna edytora przez kliknięcie Plik, a następnie Nowy plik w menu lub naciśnięcie CTRL + N 

na klawiaturze. 

W oknie edytora wpisz: 

name = "Mario Bross" 

company = "ABC.tv" 

age = 42 

Jeśli pamiętasz  z dyskusji w poprzednich częściach, oznacza to, że przypisujemy zmienną name do 

Mario Bross, zmienną company do ABC.tv, a zmienną age do 42. W tym przypadku znak równości (=) 

działa jako operator przypisania. Przypisuje wartości do zmiennych. Kiedy przypisujesz wartości do 

zmiennych, oznacza to, że masz przydzielone spacje dla tych zmiennych w pamięci twojego komputera. 

Łatwo je odzyskać w dowolnym momencie, ponieważ są one już przechowywane gdzieś w pamięci 

systemowej. Wykonałeś ten proces pobierania w poprzednim rozdziale, kiedy drukowałeś zmienne na 

ekranie. Python może mieć kilka zmiennych wskazujących na to samo miejsce zapisu w pamięci 

komputera, co jest rzadką cechą wśród języków programowania. Pozwól nam pokaż przykład. W oknie 

edytora wpisz: 

x = 2 

y = 2 

z = 2 

print (x, y, z) 



Zapisz i uruchom plik, aby umożliwić plikowi wydrukowanie wartości x, y, z na ekranie. Jak można się 

było spodziewać, wyjście z powyższego jest: 

2, 2, 2 

Wróć i sprawdź, co napisałeś na edytorze. 

name = "Mark Lassoff" 

company = "LearnToProgram.tv" 

age = 42 

x = 2 

y = 2 

z = 2 

drukuj (x, y, z) 

W oknie powłoki, wynik ostatniej linii kodu w oknie edytora, instrukcja drukowania, powinna być 

wyświetlona. 

2 2 2 

Pierwsze trzy zmienne w kodzie programu nie zostały wydrukowane na ekranie, ponieważ, jak być 

może wiesz, zostały pominięte w instrukcji wyświetlania. Skorygujmy przypisania zmiennych dla x, y i 

z. Usuń linie 4-6 kodu w oknie edytora i zastąp je pojedynczym wierszem kodu poniżej.  

x = y = z = 5 

Jeśli używałeś wcześniej innego języka programowania, linia ta może wydawać się dziwna (jest bardzo 

mało języków, które mają taką samą zdolność). Zapisz, a następnie ponownie uruchom plik, aby 

zobaczyć, jak wygląda zmienione przypisanie zmiennej. 

5 5 5 

Na pierwszy rzut oka powyższe dane wyjściowe wydają się być takie same jak nasze wcześniejsze 

wyniki. Jest jednak inaczej, ponieważ trzy zmienne wskazują na to samo miejsce w pamięci komputera. 

Dlaczego ważne jest, aby o tym wiedzieć? Z dodatkowych przykładów dowiesz się poniżej. W oknie 

edytora wpisz następujący wiersz tuż poniżej zmiennej przypisania x = y = z = 5. 

x = x + 2 

Uruchom, a następnie zapisz plik, a powinieneś zobaczyć następujący wynik w oknie powłoki: 

7 5 5 

Z wyniku zobaczysz, że dodanie nowej linii x = x + 2 przesuwa lokalizację pamięci x, zachowując 

jednocześnie istniejące lokalizacje pamięci dla y i z. 

Wracając do naszej wcześniejszej analogii dotyczącej postrzegania zmiennych przypisań do pamięci , 

oznacza to, że x ma teraz własne pole 7, podczas gdy y i z nadal wskazują to samo pole 5. Możesz także 

przypisać wartości do różnych zmiennych w tym samym czasie. Spróbujmy tego dalej. W oknie edytora 

wpisz: 

age, weight, height = 42, 200, 70 



Ponadto skomentuj pierwsze trzy linijki swojego programu. Zauważ, że trzecia linia przypisuje również 

42 różnym wiekowi. Aby skomentować linie, zaznacz je, a następnie kliknij Format> Skomentuj region 

lub naciśnij ALT + 3. Na koniec wydrukuj zarówno wagę, jak i wzrost w oddzielnych liniach na ekranie. 

Aby to zrobić, wprowadź następujące informacje u dołu programu: 

print (weight) 

print (height)  

Zapisz, a następnie uruchom ponownie program. Jak można się było spodziewać, 200 i 70 są następnie 

wyświetlane w oknie powłoki. Aby zwiększyć wydajność i wagę oraz wysokość, możesz to zrobić 

również oznacz je etykietą. Popraw kod w następujący sposób: 

print ("Weight:", weight) 

print ("Height", height) 

Kiedy zaczniesz kodować bardziej złożone programy, przypisując zmienne do tej samej lokalizacji 

pamięci i wyniki etykietowania to zasady, o których powinieneś pamiętać. Do tej pory przypisałeś 

zarówno ciągi, jak i liczby do zmiennych. W następnej sekcji przyjrzymy się różnym zmiennym 

liczbowym - liczbom całkowitym, zmiennoprzecinkowym i liczbom zespolonym.  

Zmienne liczbowe (int, float i complex) 

Łatwość, z jaką Python wykonuje obliczenia numeryczne, jest reklamowana przez wielu, jako jedna z 

głównych mocnych stron języka. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak działają zmienne numeryczne 

w Pythonie. W tej sekcji dowiesz się o trzech typach zmiennych liczbowych w Pythonie, które są: 

Liczby całkowite lub po prostu int 

float 

complex 

Jak widać, Python ma w przeciwieństwie do innych języków ograniczony zestaw zmiennych liczbowych. 

To sprawia, że Python jest znacznie prostszym językiem i przyczynia się do jego popularności w 

programowaniu matematycznym. Zanim przejdziesz do dalszej części sekcji, uruchom ponownie 

narzędzie IDLE, kliknij Plik, Nowy plik lub naciśnij CTRL + N. Będziesz potrzebował ponownie okna 

edytora dla tej sekcji. Liczby całkowite służą do przechowywania wartości, które nie mają żadnych 

znaków dziesiętnych. Liczby całkowite mogą być duże lub małe, a także dodatnie lub ujemne. W 

przypadku tego ostatniego należy dołączyć znak minus - przed numerem, aby był ujemny. Jeśli szukasz 

odpowiedniej zmiennej do przechowywania wyniku gry, liczba całkowita byłaby idealna. Spróbujmy 

teraz. W oknie edytora wpisz: 

#Integers 

score = 1000 

time = -42 

Punkty zmiennoprzecinkowe lub po prostu zmiennoprzecinkowe są następnym typem zmiennej 

liczbowej lub liczbami z kropkami dziesiętnymi. Liczby zaczynające się od zera są liczbami 

zmiennoprzecinkowymi. Dodajmy kilka przykładów liczb zmiennoprzecinkowych lub po prostu float. 

gpa = 3,44 



battingAverage = 0,375 

Złożone liczby lub liczby naukowe są używane dla dużych liczb. Metoda cmath Pythona zapewnia 

dostęp do funkcji matematycznych, które można wykorzystać do obliczeń obejmujących liczby 

zespolone. Nie będziesz teraz dodawać liczb zespolonych, chociaż powinieneś pamiętać, że każda 

liczba, która nie jest liczbą całkowitą ani zmiennoprzecinkową, jest liczbą zespoloną. Wyświetl liczby 

całkowite. Dodaj do swojego kodu: 

print(score) 

print(time) 

Zapisz, a następnie uruchom plik. Wynik i czas są następnie wyśweitlane w oknie powłoki. Zauważ, że 

dane wyjściowe zawierają znak ujemny w czasie zmiennym. Zobaczmy, co się stanie, jeśli wydrukujemy 

różne typy zmiennych, np. Usuń ostatnią instrukcję print w kodzie, a następnie dodaj gpa do 

pierwszego polecenia print. Twoja funkcja drukowania powinna teraz wyglądać tak: 

print (score, gpa) Zapisz, a następnie ponownie uruchom plik. Wynik powinien być: 

1000 3,44 

Dodajmy kolejną funkcję drukowania, tym razem umożliwiającą matematyczną interakcję liczb 

całkowitych i zmiennoprzecinkowych. 

print (score * gpa) 

Zapisz, a następnie uruchom plik. Obserwuj, co się dzieje. Wykonaj kolejną operację matematyczną, 

tym razem dodając liczbę całkowitą i liczbę zmiennoprzecinkową. 

print (score + gpa) 

Zapisz, a następnie uruchom ponownie plik. W obu tych operacjach matematycznych odpowiedzi, 

3440.0 i 1003.44, są liczbami zmiennoprzecinkowymi. Przyczyna leży w szacunku Pythona dla precyzji. 

Liczby zmiennoprzecinkowe są dokładniejsze niż liczby całkowite. Dlatego wynik operacji 

matematycznej obejmującej kombinację liczb całkowitych i liczb zmiennoprzecinkowych w niemal 

wszystkich przypadkach będzie liczbą zmiennoprzecinkową. Jest to pokazane w przykładach powyżej. 

Możesz także przypisać wiele typów wartości do różnych zmiennych. Na przykład dodaj do swojego 

programu: 

a = c = 1000,45 

a = a - .45 

W pierwszym wierszu powyżej najpierw przypisujesz tę samą liczbę zmiennoprzecinkową 1000.45 do 

zmiennych a i c, a następnie przypisz inną wartość, a-.45, do a. Dodaj kolejną linię, która wypisze 

wartość a. Po zapisaniu, a następnie uruchomieniu pliku, otrzymasz odpowiedź. Otworzy się sekcja 

dotycząca zmiennych liczbowych. Dowiesz się więcej o zmiennych łańcuchowych. 

Zmienne łańcuchowe 

Kolejną siłą Pythona jest unikalny sposób przetwarzania łańcuchów. Aby zademonstrować, otwórz 

IDLE. Nie otwieraj jeszcze okna edytora, ponieważ będziesz go używał IDLE w trybie interaktywnym na 

chwilę. Napisz: 

greeting = "Hello World" 



activity = "Programowanie w Pythonie" 

W tych liniach, używając operatora przypisania =, przypisujemy wartości Hello World i Python 

Programming do powitania zmiennych i aktywności. Następnie wyświetl zmienne. 

print (pozdrowienia, aktywność) 

Jak widać, połączone wartości zmiennych łańcuchowych, Hello World Python Programming, są 

wyświetlane na ekranie. Zatrzymajmy się na chwilę i przeanalizujmy sposób, w jaki Python interpretuje 

zmienne łańcuchowe. Python traktuje zmienne łańcuchowe jako oddzielne znaki, które są ze sobą 

powiązane. Każdemu znakowi w ciągu przypisuje się liczbę, zwaną indeksem lub pozycją. Na przykład 

w powitaniu łańcuchowym każda postać w Hello Word ma odpowiedni indeks. Zilustrowano to w tabeli   

poniżej. 

 

Przykładowy kod sprawi, że będzie to bardziej przejrzyste. Napisz następujący wiersz w oknie powłoki: 

print (greeting [0]) 

Zwraca H, znak w pozycji 0 w powitaniu łańcuchowym. Spróbujmy innego. 

print (greeting [1]) 

Tym razem odpowiedzią jest e, znak na pozycji 1 w powitaniu ciągiem znaków. Aby uzyskać dostęp do 

dowolnego znaku w ciągu znaków, należy wydrukować nazwę zmiennej i dołączyć konkretną liczbę 

odpowiadającą znakowi, który ma zostać wydrukowany w nawiasie. Aby sformatować ciągi, przejrzyj 

naszą poprzednią dyskusję na temat znaków nowej linii i innych separatorów, w szczególności znaku 

nowej linii lub znaku \ n, tabulatora lub znaku \ t. Wprowadź następujące linie jeden po drugim w oknie 

powłoki: 

print greeting, "\ n", aktywność) 

print (greeting, "t", aktywność) 

print ("Journey \ nReo Speedwagon \ nForeigner") 

print ("Journey \ tReo Speedwagon \ tForeigner") 

Jeśli pamiętasz, \ n jest znakiem nowego wiersza, a \ t jest znakiem tabulacji w Pythonie. W tej sekcji 

nauczyłeś się, jak Python interpretuje zmienne łańcuchowe. Przejrzano również znaki, których można 

używać do formatowania ciągów znaków, w taki sposób, w jaki mają być wyświetlane na ekranie. W 

następnej sekcji dowiesz się więcej o podciągach i konkatenacjach. 

Podciągi i konkatenacja 

W tej sekcji dowiesz się o podciągach, lub biorąc udział w łańcuchu i łączeniu, lub łącząc dwa ciągi w 

jeden. Ta sekcja opiera się na tym, co omówiono w poprzedniej sekcji na temat zmiennych 

łańcuchowych. Ponownie użyjesz funkcji IDLE w trybie interaktywnym w tej sekcji. Po odpaleniu IDLE, 

wprowadź w oknie powłoki: 

name = "Mario Bross" 

course = "Python dla początkujących (2017)" 



W poprzedniej sekcji dowiedziałeś się o wywoływaniu znaków według ich indeksu lub pozycji w ciągu 

znaków. Spróbujemy czegoś podobnego w następnej linii. 

print (name [6]) 

Po naciśnięciu enter, zwraca a, znak odpowiadający szóstemu indeksowi w nazwie ciągu. W następnym 

wierszu wprowadź: 

print ("name [0: 3]):", name [0: 3]) 

Po naciśnięciu klawisza enter instrukcja print zwraca podciąg MAR, który odpowiada znakom z zakresu 

od 0 do 3 w nazwie ciągu znaków. Jeśli zmienimy wcześniejszą funkcję drukowania z drukowania 

("name [0: 3]:" name [0: 3]) do wydrukowania ("name [0: 4]:" name [0: 4]), znacznik substring to 

zamiast tego zwracane. Spróbujmy użyć tego przy kursie ciągu. Wprowadź następujące informacje: 

print ("course [4:12]:", course [4:12]) 

Wynik to: 

course [4:12]: włączony dla B 

Te przykłady to wszystkie podłańcuchy. Spójrzmy teraz na konkatenację. Wejdź udo następujący: 

total = name + course 

print (total) 

W pierwszym wierszu użyjesz znaku +, aby przypisać łączoną nazwę i kurs do innego ciągu znaków total. 

W rezultacie suma łańcuchów ma następującą wartość: 

MarioBrossPython dla początkujących (2017) 

Zauważ, że pomiędzy Bross i Python nie ma spacji. Dzieje się tak, ponieważ między połączonymi 

łańcuchami nie ma spacji. Aby wstawić spację między nazwą ciągu a kursem podczas jego drukowania, 

kod powinien wyglądać tak: 

total = name + "" + course 

Spowoduje to następujące wyniki: 

Mario Bross  Python dla początkujących (2017) 

Można również łączyć dwa podciągi. Wprowadź następujące informacje: 

partials = name [0: 2] + course [5:12] 

print (partials) 

Ta linia łączy znaki z indeksami 0-2 w nazwie ciągu, a znaki z indeksami 5-12 w ciągu znaków: 

Człowiek za B 

Wiedza o dzieleniu zmiennych łańcuchowych na podłańcuchy i łączeniu podłańcuchów razem okaże 

się przydatna po uruchomieniu programów kodujących przetwarzających tekst, takich jak adresy e-

mail i hasła. To zamyka naszą dyskusję na temat podciągów i konkatenacji. Zanim zakończymy tę sekcję, 

spróbujmy jeszcze kilku przykładów. Tym razem pokażemy, jak formatowanie napisów jest 

wykonywane. Przed rozpoczęciem pracy nad kolejnymi przykładami zrestartuj powłokę, aby wyczyścić 

wszystkie wcześniej wprowadzone wartości w oknie powłoki. Po ponownym uruchomieniu wprowadź: 



print ("Nazywam się% s"% ("Mario")) 

Ta linia używa operatora%, który służy do formatowania ciągów w Pythonie. % s działa jako symbol 

zastępczy łańcucha, w tym przypadku ciąg Mark. Ten wiersz zwraca: 

Nazywam się Mario 

Można również użyć formatowania ciągów z wieloma wartościami. W oknie powłoki wpisz: 

print ("Nazywam się% s, i mam% d lat"% ("Mario", 42)) 

Ta linia używa% d, który jest symbolem zastępczym dla liczby, która w tym przypadku wynosi 42. 

Wyjście tej funkcji drukowania to: 

Nazywam się Mario i mam 42 lata. 

Po omówieniu formatowania ciągów podsumujmy to, czego dotychczas się nauczyłeś. Nauczyłeś się 

dzielić łańcuchy na podłańcuchy i łączyć ze sobą dwa łańcuchy, aby je utworzyć. W tej sekcji pokazano 

również kilka przykładów formatowania ciągów znaków, które możesz wykorzystać w swoich 

programach podczas przechodzenia przez resztę książki. Nadszedł czas, aby omówić sposób użycia 

zmiennych w strukturach danych, w szczególności list, krotek i słowników. 

Zmienne z listami, krotkami i słownikami 

W poprzednich sekcjach dowiedziałeś się, w jaki sposób zmienne są używane do przechowywania 

pojedynczych wartości. W tej sekcji wykorzystasz wcześniej omówione koncepcje i nauczysz się używać 

zmiennych ze strukturami danych, w szczególności listami, krotkami i słownikami. Do ćwiczeń w tej 

sekcji, chociaż nadal będziesz używać IDLE, otwórz okno edytora. 

W IDLE kliknij Plik, następnie Nowy plik lub naciśnij CTRL + N na klawiaturze, aby otworzyć nowe okno 

edytora. Najpierw utworzysz listę. Lista jest strukturą danych składającą się z jednego lub więcej 

elementów. Na przykład może to być lista członków Twojej rodziny. W oknie edytora, wprowadź: 

family = ["Mario", "Brett", 

"Kerri", "Joan", "Rick", 

"Róża"] 

W tych wierszach kodu pierwsza linia jest komentarzem do utworzenia listy. W następnej linii 

przypisałeś listę członków rodziny do rodziny zmiennych. Uwaga : lista jest ujęta w nawiasy 

kwadratowe. 

Wydrukuj zmienną. 

print(family) 

Kliknij Plik, a następnie Zapisz lub naciśnij CTRL + S, a następnie kliknij Uruchom, a następnie Uruchom 

moduł lub naciśnij F5. Dane wyjściowe pokazano poniżej: 

["Mario", "Brett", "Kerri", "Joan", "Rick", "Rose"] 

Prawdopodobnie zgadłeś, że wynik będzie taki, jak pokazano powyżej. Czy pamiętasz, że możesz 

wypisać określone znaki w zmiennej łańcuchowej do ekran w poprzedniej sekcji? Można to również 

zrobić na liście, z wyjątkiem tej listy członkowie mają przypisane określone liczby.  



Aby wyprowadzić element listy na ekran, wszystko, co musisz zrobić, to edytować polecenie 

drukowania przez odniesienie lub umieszczenie w nawiasach kwadratowych odpowiedniego numeru 

po nazwie zmiennej. Aby to zilustrować, wyprowadźmy na ekran Joan, trzecią osobę z listy. Dodaj 

kolejne polecenie drukowania do wcześniej utworzonego programu Python. 

print(family [3]) 

Jeśli zaznaczysz wartość [3], będziesz wiedział, że polecenie drukowania wypisze Joan do okna powłoki. 

Omówmy teraz krotki, które są jak listy, z tym wyjątkiem, że  krotki są ujęte w nawiasach. Krotki są 

również niezmienne. Oznacza to, że nie można zmienić ani usunąć poszczególnych elementów krotki. 

Możesz jednak wziąć fragmenty istniejących krotek, aby utworzyć nową krotkę, a nawet usunąć całą 

krotkę. Aby zobaczyć, jak działają krotki, określmy zmienną z kilkoma elementami i wydrukujmy ją na 

ekranie. Pamiętaj, że powinieneś zamknąć elementy w nawiasie. Powinieneś także oddzielić każdy 

element przecinkiem. 

numbers = (45, 47, 265, 13) 

print (numbers) 

Zapisz, a następnie ponownie uruchom plik, aby wyświetlić krotkę na ekranie. 

(45, 47, 265, 13) 

Spróbuj zmienić wartość pierwszego elementu na 15. 

lnumbers[0] = 15 

Jak widać, wystąpił błąd. Skomentuj błędną linię kodu, aby uniknąć błędu przy następnym 

uruchomieniu programu. Powróćmy do naszej listy rodzinnej. Zmień jego pierwszy element z Bretta na 

B-man, a następnie zapisz i uruchom ponownie program. 

family [1] = "B-man" 

print(family) 

Tym razem lista jest aktualizowana, ponieważ nowy element B-man zastępuje stary element Brett na 

naszej liście. 

["Mark", "Brett", "Kerri", "Joan", "Rick", "Rose"] 

Jak pokazuje nasz przykład, elementy listy mogą zostać zmienione, w przeciwieństwie do niezmiennych 

krotek. Teraz, kiedy nauczyłeś się głównej różnicy między listami i krotkami, pozwól nam spojrzeć na 

słowniki. Słowniki zawierają elementy, które są ze sobą powiązane. Każdy element ma klucz i 

powiązaną wartość, z dwukropkiem pomiędzy kluczem a jego wartością. Elementy są oddzielone 

przecinkami. Spróbujmy to na przykładzie. W oknie edytora zdefiniuj, a następnie wydrukuj 

następujący słownik: 

gpas = {"Name": "Mario", "GPA": 3.55} 

print (gpas) 

Zwróć uwagę, że elementy słownika są ujęte w nawiasy klamrowe. Zapisz, a następnie uruchom 

ponownie plik. Twoje wyniki powinny wyglądać następująco: 

{'Name': 'Mario', 'GPA': 3.55} 



Jak widać, Python rozumie, że elementy są ze sobą powiązane. Do tej pory nauczyłeś się używać 

zmiennych z listami, krotkami i słownikami. W dalszej części książki te struktury danych zostaną 

omówione bardziej szczegółowo. Będziesz mieć teraz inne ćwiczenie kodowania, abyś mógł sprawdzić 

zrozumienie tematów zawartych w tej  części. 

Ćwiczenie z kodowania : Używanie zmiennych 

Będziesz mógł ćwiczyć to, czego nauczyłeś się o zmiennych w tym ćwiczeniu. 

1 Otwórz IDLE i kliknij Plik, a następnie Nowy, aby otworzyć nowe okno edytora. Zapisz plik jako 

var_lab.py przed przejściem do kroku 2. 

2. Zadeklaruj następujące zmienne i przypisz im dowolną wartość, która ma dla ciebie sens. 

i. GPA (powinien być liczbą zmiennoprzecinkową) 

ii. studentName (powinien być ciągiem znaków) 

iii. studentNumber (powinien być ciągiem znaków) 

3. Utwórz polecenie print, aby wyprowadzać wartości każdej zmiennej w osobnym wierszu. 

4. Za pomocą pojedynczego polecenia print, zmiennych i techniki zastępowania ciągów omówionej w 

rozdziale wyprowadź instrukcję o następującym formacie.  

John Smith ma następujący numer studencki: 0023452 

5. Za pomocą pojedynczego polecenia drukowania, zmiennych i techniki zastępowania ciągów 

omówionej w rozdziale wyprowadź instrukcję o następującym formacie.  

John Smith ma następującą GPA: 3.15  

Użyj poniższego, aby zastąpić liczbę zmiennoprzecinkową dwoma miejscami dziesiętnymi: 0.2f. 

6. Utwórz zmienną o nazwie miejsca z listą pięciu (5) miejsc, które chciałbyś odwiedzić. Użyj poniższego 

przykładu jako przewodnika: 

places = ["Hawaii", "Alaska", "Toronto", "London", "Greece"] 

Używając instrukcji print, wypisz każdego członka listy w oddzielnym wierszu, gdy twój program jest 

uruchamiany. Twój końcowy wynik powinien być taki, jak pokazano  

 

 



Operatory 

Tu omówimy operatory w programowaniu w języku Python. Operatory są używane do wypełniania 

wyrażeń składających się ze zmiennych. Są to symbole, które umożliwiają wykonywanie operacji 

matematycznych lub logicznych, porównywanie wartości i podejmowanie decyzji. Napotkaliście i 

wykorzystaliście większość tych symboli w poprzednich rozdziałach tej książki. Różne typy operatorów 

używane w Pythonie to matematyczne, porównania i operatory logiczne. Podobnie jak w przypadku 

poprzednich tematów, aby naprawdę zrozumieć operatorów, musisz mieć otwarty edytor Python i 

postępować zgodnie z przykładami, które podajemy w każdej sekcji poniżej. Pod koniec rozdziału 

otrzymasz kolejne ćwiczenie kodowania, które pozwoli ci wzmocnić to, czego nauczyłeś się we 

wcześniejszych sekcjach. 

Operatory matematyczne 

W wyrażeniu x + 10 = 15 symbol, znak + jest operatorem matematycznym, oznaczającym, że liczba 10 

powinna zostać dodana do zmiennej x. Z drugiej strony, jak omówiono w poprzednich rozdziałach, znak 

= jest operatorem przypisania, co oznacza, że przypisuje liczbę 15 do wyrażenia x + 10. W tej części 

dowiesz się więcej o operatorach matematycznych. Wcześniej spotkałeś operatory matematyczne. W 

tej części dowiesz się więcej o czterech matematycznych operatorach, które już znasz, na podstawie 

naszych poprzednich dyskusji (mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie). Będziesz także 

nauczany trzech operatorów matematycznych, których wcześniej nie zajmowaliśmy, włączając w to 

moduł, wykładnik i floor division. Możesz jednak pamiętać, że są one omawiane na twoich 

przedmiotach matematyki w szkole. Ponownie uruchommy IDLE. Po uruchomieniu narzędzia IDLE 

kliknij opcję Plik> Nowy plik lub CTRL + N. W oknie edytora kliknij opcję Plik > Zapisz jako lub CTRL + 

Shift + S i zapisz plik jako math.py. Wykorzystamy ten plik do demonstrowania różnych operatorów 

matematycznych. W oknie edytora wpisz: 

operand1 = 65 

operand2 = 83,22 

Z poprzednich rozdziałów wynika, że operand1 jest liczbą całkowitą, a operand2 jest a liczbą 

zmiennoprzecinkową. Dodajmy argument operand1 i operand2 razem, używając operatora 

dodawania. Zgodnie z zalecaną praktyką dodajmy komentarz przed linią kodu dodając nasze operandy. 

#Addition 

Teraz wstawmy linię kodu, która dodaje razem nasze dwa operandy. 

print (operand1 + operand2) 

Następnie odejmij operand1 i operand2 używając operatora odejmowania. 

#Substraction 

print (operand1 - operand2) 

Po dodaniu operatorów dodawania i odejmowania zapisz plik, a następnie uruchom go, klikając Run> 

Run Module lub naciskając klawisz F5 na klawiaturze. W oknie powłoki otrzymasz następujące dane 

wyjściowe: 

148,22 

-8,22 



 

Przejdźmy do innych operacji matematycznych, mnożenia i dzielenia. 

#Multiplication 

print (operand1 * operand2) 

#Division 

print (operand1 / operand2) 

Zapisz, a następnie uruchom ponownie plik. Otrzymasz następujące wyniki: 

148,22 

-8,22 

5409.3 

0,7810622446527277 

 



Nic dziwnego, że wyniki operacji wykonanych powyżej są podobne do oczekiwanych. Są to te same 

matematyczne operacje, których nauczyłeś się podczas dorastania. Przejdźmy do operatora modulus, 

który jest oznaczony znakiem %. W przypadku użycia operator modulus wyświetla pozostałą część 

operacji dzielenia. Aby zilustrować, wróćmy do naszego pliku programu math.py. Wprowadź 

następujące okno w oknie edytora: 

#Modulus 

print (9 % 3) 

Jeśli zapiszemy, uruchom ponownie plik, w oknie powłoki zostanie wyświetlone 0. To dlatego, że 9/3 

nie ma reszty. Spróbujmy kilku innych przykładów. W oknie edytora wpiszmy następującą instrukcję 

print: 

print (10 % 3) 

Po zapisaniu i uruchomieniu pliku 1 pojawi się w oknie powłoki. Dzieje się tak dlatego, że 10 podzielone 

przez 3 to 3 pozostałe 1. Przyjrzyjmy się naszemu następnemu przykładowi. 

print (15 % 6) 

To spowoduje wyświetlenie 3 w oknie powłoki, ponieważ iloczyn 15 podzielonych przez 6 wynosi 2 

pozostałe 3. Rysunek 5.3 pokazuje wyniki naszych operacji modułu.  

 

Zauważmy, że skomentowaliśmy inne operacje, które zawarliśmy wcześniej w naszym pliku math.py 

dla zwięzłości. Jeśli nie skomentowałeś wcześniejszych operacji, twoje dane wyjściowe pokażą wyniki 

wszystkich innych operacji, a także wyniki naszych operacji próbkowania modułowego. Dowiedziałeś 

się już o mnożeniu, dzieleniu, dodawaniu, odejmowaniu i module. Omówimy następnie wykładniki. 

Potęgowanie podnosi liczbę do potęgi innej liczby. Wynikowa liczba jest znana jako wykładnik. Na 

przykład, 3 podniesione do 3 potęgi lub 3 * 3 * 3, to 27. W Pythonie użyliśmy dwóch gwiazdek, **, aby 

wskazać potęgowanie. Dlatego, aby wyświetlić wynikową liczbę 9 w powyższym przykładzie, użyliśmy 

następującej instrukcji: 

print (3 ** 3) 

Spróbujmy teraz, wpisując to oświadczenie w oknie naszego edytora, a następnie ponownie zapisując 

i uruchamiając nasz plik math.py. Jak widać, liczba wynikowa w oknie powłoki wynosi 27. Wprowadźmy 

kolejny przykład. W oknie edytora wpisz: 



print (10 ** 2) 

Po zapisaniu i uruchomieniu programu wynik 100 zostanie wyświetlony w oknie powłoki. 

 

 

Omówmy teraz Floor Division, czyli podział całkowity, ostatni operator matematyczny, który omówimy 

w tej sekcji. Symbole używane do Floor Division to dwa ukośniki, //, w przeciwieństwie do 

pojedynczego ukośnika, /, użyte w dzieleniu. Floor Division wyświetla iloczyn operacji dzielenia jako 

zaokrągloną liczby w dół. Na przykład 5 // 2 to 2. Natomiast jeśli podzielisz 5 na 2, 5/2, iloczyn będzie 

wynosił 2,5. Zilustrujmy Floor Division za pomocą naszego pliku math.py. W oknie edytora wpisz 

następującą instrukcję: 

print (10 // 3) 

Po zapisaniu, a następnie uruchom plik ponownie, 3 będzie wynikiem. To dlatego, że 10  podzielone 

przez 3 to 3, po zaokrągleniu w dół. Wprowadźmy inny przykład. 

print (15 // 6) 

Po zapisaniu, a następnie uruchomieniu pliku, zobaczysz 2 wyświetlone w oknie powłoki. To znowu 

dlatego, że 15 podzielonych przez 6 to 2, nie licząc pozostałych. 

 

Floor Division to ostatni z naszych operatorów matematycznych. Przed Floor Division omawialiśmy 

sześć innych operatorów, w tym dwa inne nowe, operatory Modulus i Exponent. Operatory te 

wyjaśniono poniżej 

 

Operator Matematyczny   Znaczenie 



+       Dodaje dwa operandy 

-       Odejmij dwa operandy 

*       Pomnóż dwa argumenty 

/       Podziel lewy operand przez prawy operand 

%       Modulus lub pozostała część dzielenia lewego  

      operandu przez prawy operand 

**       Wykładnik lub podniesiony lewy argument  

      podniesiony do potęgi prawego argumentu 

//       Floor Division, czyli operacja, która powoduje   

      powstanie produktu o zaokrąglonym kształcie liczby

      w dół 

Kolejność Wykonywania Działań 

Kolejność oceniania operatorów jest taka sama, jak w matematyce – podane wyrażenie, powinieneś 

rozwiązać go w następującej kolejności: nawiasy, wykładniki, mnożenie, dzielenie, dodawanie , 

odejmowanie i PEDMAS. Znajomość właściwego porządku, w jakim oceniane są operacje 

matematyczne, jest kluczowa dla uzyskania prawidłowych odpowiedzi podczas kodowania 

programów, w których wykonywane są takie operacje. Aby zilustrować kolejność operacji, ponownie 

potrzebujemy naszego sprawdzonego IDLE. Nie musisz już otwierać nowego pliku. Zamiast tego 

będziemy kodować interaktywnie za pomocą okna powłoki. Wprowadź następujący wiersz w oknie 

powłoki: 

2 + 3 * 6 

Po naciśnięciu klawisza Enter odpowiedź 20 zostanie wyświetlona bezpośrednio poniżej. 

Przeanalizujmy powyższe wyrażenie matematyczne i określmy, dlaczego 20 jest odpowiedzią, którą 

otrzymujemy. Załóżmy na przykład, że używamy długopisu i papieru do obliczenia wyniku tego 

wyrażenia. Zgodnie z regułą PEMDAS, ponieważ instrukcja nie zawiera żadnych nawiasów ani 

wykładników, zaczniemy od wykonania części mnożenia, 3 * 6 lub 18, następnie dodając od 2 do 18, 

aby uzyskać 20. Jeśli nie postępujemy zgodnie z regułą PEMDAS aby ocenić stwierdzenie, a zamiast 

tego ocenić od lewej do prawej, dodalibyśmy razem 2 i 3, a następnie pomnożyliśmy wynik, 5, przez 6. 

Odpowiedź, którą uzyskalibyśmy, wynosi 30, co byłoby niepoprawne. Na szczęście Python zna 

kolejność, w jakiej można ocenić wyciąg i uzyskać poprawny wynik. Jednak w przypadku długich, 

złożonych wyrażeń, zawsze należy używać nawiasów, aby zapewnić, że Python uzyska zamierzone 

wyniki. Jeśli użyjemy nawiasów, Python będzie w stanie lepiej określić właściwą kolejność oceniania 

wyrażeń. Pozwól nam ponownie otworzyć kolejny nowy plik z IDLE. W oknie edytora wpisz następujące 

instrukcje: 

print (5 - 6 * 2) 

print ((5-6) * 2) 

Jak myślisz, co wynika z tych oświadczeń? Zakładając, że ponownie obliczamy wyniki ręcznie, ocenimy 

pierwszą oświadczenie przez pomnożenie 6 i 2, a następnie odjęcie 5 od wyniku. Zatem 6 * 2 = 12, a 

następnie 5-12 = -7. W przypadku drugiej instrukcji print odejmujemy 6 od 5, a następnie mnożymy 

wynik przez 2. Zatem 5 - 6 = -1 * 2 = -2. Zobaczmy, czy poprawnie obliczyliśmy wyniki. Aby to zrobić, 



zapisz, a następnie uruchom plik. Jak myślisz, jakie są wyniki? Czy uzyskałeś te same wyniki, które 

przewidzieliśmy powyżej? Wyniki dwóch oświadczeń będą następujące: 

- 7 

- 2 

Spróbujemy jeszcze kilku przykładów. W oknie edytora wprowadź następujące wyrażenia: 

print (3 ** 3 * 5) 

print (3 ** (3 * 5)) 

Przeanalizujmy pierwsze wyrażenie. Jak dowiedzieliśmy się z poprzedniej sekcji na temat operatorów 

matematycznych, 3 ** 3 oznacza 3 podniesione do trzeciej potęgi, lub 3 * 3 * 3 = 27. Następnie 27 * 5 

= 135. Drugie zdanie jest inne, ponieważ istnieje nawias wokół 3 * 5. Dlatego w tym przykładzie 

najpierw oceniamy instrukcję między nawiasami. Zatem 3 * 5 = 15. Następnie obliczamy dla 3 

podniesionych do 15. Sprawdźmy, czy otrzymaliśmy odpowiedzi poprawnie. Zapisz, a następnie 

uruchom ponownie plik. Otrzymamy następujący wynik: 

135 

14348907 

 

To jest dla porządku wyrażeń. Podczas pracy z wyrażeń matematycznych w Pythonie, zawsze pamiętaj 

o PEMDAS. W następnej sekcji dowiesz się więcej o operatorach porównania lub o tym, jak 

porównujemy liczby w Pythonie. 

Operatory porównania 

W tej sekcji dowiesz się o operatorach porównania lub jak porównać dwie wartości w Pythonie. 

Będziemy używać trybu interaktywnego do demonstrowania operatorów porównania. Zacznijmy od 

uruchomienia IDLE. W oknie powłoki wpisz: 

a = 5 

b = 5 

Następnie przetestujmy pod kątem równości z następującym stwierdzeniem: 



a == b 

Zauważ, że równość jest oznaczona przez dwa (2) znaki równości połączone razem. Jak wspomniano 

wcześniej, jednym znakiem równości jest operator przypisania. Po naciśnięciu klawisza Enter Python 

zwróci wartość True, ponieważ wartości a i b są w rzeczywistości takie same lub równe. 

Zmieńmy wartość b na 6. 

b = 6 

Jeśli przetestujemy równość ponownie, a == b, zwróci fałsz, ponieważ b = 6, podczas gdy a = 5. 

Przetestujmy pod kątem równości między liczbą całkowitą a liczbą zmiennoprzecinkową. Wprowadź 

następujące informacje: 

10 == 10,0. 

Python zwraca True w tym przypadku, ponieważ Python, w przeciwieństwie do innych języków 

programowania, traktuje te dwie liczby jako równe. 

 

Aby sprawdzić, czy dwie liczby nie są równe, możesz użyć operatora !=. Wprowadź następujące 

polecenie w oknie powłoki: 

a! = b 

Ponieważ a = 5 i b = 6, odpowiedź tutaj jest prawdziwa. Uwaga: Operator <> może być użyty zamiast 

operatora !=. Operatory te są zasadniczo takie same. Oprócz testowania równości, Python pozwala 

także na porównanie dwóch liczb, które są większe lub mniejsze od siebie, używając znanego > dla 

większego niż i < dla mniejszego niż. Zbadajmy to bardziej poniżej. W naszym oknie powłoki wpisz 10 

> 12, a następnie naciśnij Enter. Ponieważ 10 to mniej niż 12, odpowiedź w tym przypadku jest 

fałszywa. Spróbujmy innego zestawu liczb. Wprowadź 15 > 12. Jaka jest odpowiedź? Oczywiście, jest 

to prawda. Następnie użyjmy mniej niż znaku, aby porównać dwie liczby. Wpisz 6 < 0. Odpowiedź jest 

prawdziwa. Jeśli wprowadzimy 10 < 6, odpowiedź będzie fałszywa. Teraz połączymy znaki mniejsze i 

większe niż znaki ze znakiem równości, jak w poniższym przykładzie: 

10 <= 9 

Odpowiada to Fałszowi, ponieważ 10 nie jest ani mniejsze niż 9, ani równe 10. Spróbujmy podać inny 

zestaw liczb jako przykład. 

10 <= 10 

Jak widać, odpowiedź brzmi Prawda, ponieważ 10 jest równe 10. Używając innego przykładu, 10 <= 11, 

ponownie zwraca wartość True, ponieważ 10 jest oczywiście mniejsze niż 11. Widzieliście, jak działają 



połączone operatory mniejsze i równe. Połączmy teraz operatorów większą i równą. W oknie powłoki 

wpiszmy: 

12 >= 10 

Kiedy naciśniesz Enter na klawiaturze, wyświetli się True, ponieważ 12 jest oczywiście większe niż 10. 

Możesz także połączyć operator przypisania z operatorami dodawania i odejmowania, używając 

następujących symboli: 

+ = 

- = 

Aby lepiej to wyjaśnić, wróćmy do wartości a i b, 5 i 6. Biorąc pod uwagę wartość b = 6, jeśli 

wprowadzimy b + = 4, dodaje ona 4 do b lub 6 + 4, co oznacza, że b nowa wartość = 10. Jeśli dodasz a 

+ b, lub 5 + 10, suma będzie wynosić 15. Można to również zastosować za pomocą znaku minus, 

oznaczającego odejmowanie, a nie znaku plus. Biorąc pod uwagę b = 10, jeśli wpiszemy b - = 7, wówczas 

nowa wartość b będzie wynosić 10 - 7 = 3. Jeśli odejmie się od b lub 5 - 3, różnica będzie wynosić 2. 

 

Operatory porównania zestawiono tu 

Operator Porównania   Znaczenie 

= =     Równe 

!=     Nie równe (to samo co  <>) 

>     Większe niż 

<     Mniejsze niż 

>=     Większy lub równy 

<=     Mniejszy lub równy 

Operatory logiczne 



Ta sekcja jest łatwa, ponieważ w Pythonie istnieją tylko trzy operatory logiczne, a mianowicie and, or i 

not. Dla naszych przykładów w tej sekcji ponownie użyjemy trybu interaktywnego IDLE. Uruchom 

program IDLE, a następnie wprowadź: 

(5 == 5 and  10 == 10) 

Po naciśnięciu klawisza Enter na klawiaturze operacja zostanie uruchomiona i wyświetlone zostaną 

wyniki. W tym przypadku, ponieważ dwa operandy, 5 == 5 i 10 == 10, są prawdziwe, wynik będzie 

prawdziwy. Operator and wymaga, aby wszystkie operandy, niezależnie od liczby, były true, aby 

zwrócić True. Spróbujemy innego przykładu. Wprowadź następujące polecenie w oknie powłoki: 

(5 == 5 and 7 < 6)  

W tym przykładzie 5 == 5 jest prawdziwe, a 7  < 6 jest fałszywe. Zatem wynik będzie fałszywy, ponieważ 

jeden z dwóch argumentów jest fałszywy. Wprowadźmy inny przykład: 

(5 == 5 and 7 == 7 and 6 <7)  

Jak wspomniano, ponieważ wszystkie argumenty są prawdziwe, spowoduje to również wartość True. 

Dlatego, niezależnie od liczby operandów, operator i zawsze będzie zwracał True, jeśli wszystkie 

operandy są prawdziwe. Przejdźmy do operatora logicznego Or. W oknie powłoki wpisz: 

(5 == 5 or 7 <  6) 

W tym przypadku 5 == 5 jest prawdziwe, a 7 < 6 jest fałszywe. Ponieważ tylko jeden operand musi być 

prawdziwy, gdy używa się operatora OR, to wyrażenie jest prawdziwe. Podobnie jak operator i 

niezależnie od liczby operandów, operator or zawsze zwróci True, o ile jeden z argumentów jest 

prawdziwy. A zatem, 

(5 == 5 or  7 < 6 or 5> 10) 

zwróci True. 

Przejdźmy do naszego trzeciego i ostatniego logicznego operatora, NOT, który występuje przed 

operandem. Przyjrzymy się przykładowi: 

not (5 == 5) 

To zwróci wartość false, ponieważ nie zaneguje wartości argumentu. W tym przypadku, ponieważ 5 == 

5 jest prawdziwe, wprowadzenie przed operandem powoduje, że operand jest fałszywy. Spróbujemy 

innego przykładu. nie (5 == 6) zwróci wartość True, ponieważ nie zaneguje oryginalnej wartości, False, 

argumentu 5 == 6. To wszystko dla operatorów logicznych. Do tej pory omówiliśmy operatory 

matematyczne, porównawcze i logiczne w tej sekcji. Dowiedziałeś się również o kolejności, w jakiej 

Python wykonuje operacje matematyczne. 



 

Ćwiczenie z kodowaniem: praktyka operatorów 

To ćwiczenie pozwoli ci zastosować to, czego dowiedziałeś się o operatorach w części 

1. Załaduj IDLE i wybierz Plik> Nowy plik, aby utworzyć pusty dokument, a następnie zadeklaruj dwie 

zmienne i przypisz im następujące wartości początkowe: 

operand1 = 250,66 

operand2 = 1008,2 

2. Napisz kod, aby wygenerować wynik pokazany tu 

 

Powinieneś próbować nie używać poniższego kodu podczas tworzenia programu. W przeciwnym razie 

następny krok będzie trudny do wykonania. 

 

3. Zmień wartości argumentu 1 i argumentu 2 w następujący sposób: 

operand1 = 12,722 

operand2 = 33,8 



4. Zaktualizuj swój kod tak, aby operandy były przywoływane przez ich nazwę, wszędzie, gdzie to 

możliwe. Umożliwi to programowi wygenerowanie prawidłowego wyniku, niezależnie od wartości 

operandów. W celach informacyjnych poniższy kod jest poprawny. 

 

 



Rozgałęzienie Kodu 

Ta część omówi warunki warunkowe w programowaniu w języku Python. Po zapoznaniu się z 

operatorami w części  5, nadszedł czas, aby przejść do warunków warunkowych. Dzieje się tak dlatego, 

że operatory są elementami składowymi instrukcji warunkowych, które omówimy tu. Instrukcje 

warunkowe umożliwiają sprawdzanie warunków, a następnie zmianę zachowania kodu, w zależności 

od warunków. Krótko mówiąc, warunki określają przepływ programu. Pierwszą instrukcją warunkową, 

której się nauczysz, jest prosta instrukcja If, która zasadniczo stwierdza, że jeśli x, to y. Zostaniesz wtedy 

wprowadzony do instrukcji if-else, która dodaje instrukcję else do podstawowego wyrażenia If i podąża 

za formularzem, jeśli x, do y; else do z. Dowiesz się także o zagnieżdżonej instrukcji if, która wstawia 

instrukcję If do innej instrukcji If. Na przykład, if w, do x; if y, do z, itp. Innym tematem do omówienia 

jest potrójny operator Pythona, który jest skróconą formą warunkową: a if waunek else b, który jest 

odczytywany jako x, jeśli True, w przeciwnym razie y. Wreszcie, na końcu  jest inne ćwiczenie 

kodowania. Ćwiczenie będzie wymagać użycia instrukcji warunkowych omówionych w części 

Prosta instrukcja If 

Jest to podstawowe wyrażenie warunkowe. Występuje w  formie, if x, then y. Aby zademonstrować, 

stwórzmy program, który sprawdzi Twój wiek i sprawdzi, czy masz prawo kupować i pić alkohol. Aby 

stworzyć nasz program demonstracyjny dla tej sekcji, stwórzmy nowy plik Pythona używając IDLE i 

nazwijmy plik Pythona jako conditionals.py. 

W oknie edytora wpisz: 

wiek = 25 lat 

if wiek> 21: 

Zauważ, że na końcu instrukcji if znajduje się dwukropek ":". Jest to wymagane - powinieneś zawsze 

kończyć swoje instrukcje if dwukropkiem. Po wprowadzeniu dwukropka na końcu instrukcji if naciśnij 

klawisz Enter na klawiaturze. Edytor następnie automatycznie wcina linię tuż po dwukropku. Następnie 

wprowadźmy kilka instrukcji, które zostaną wydrukowane na ekranie, jeśli nasze stwierdzenie if 

zostanie uznane za prawdziwe. 

print ("Masz prawo do zakupu alkoholu") 

print ("Co byś chciał?") 

Na koniec dodajmy ostatnią instrukcję print, która nie jest wcięta. 

print ("Koniec programu") 

Ta ostatnia, niezajęta linia kodu oznacza, że nie jest uważana za część instrukcji If. Dlatego zostanie 

wydrukowany, niezależnie od tego, czy instrukcja If jest oceniona jako prawdziwa czy nie. Cel tego 

oświadczenia stanie się widoczny poniżej. Aby cofnąć, kliknij Backspace na klawiaturze. Jeśli zapiszesz, 

uruchom program, wcięte instrukcje "Jesteś prawnie zdolny do zakupu alkoholu." I "Co chcesz?" Są 

wyświetlane na ekranie, ponieważ program spełnia warunek nałożony przez instrukcję If, wtedy wiek 

> 25. Ponieważ wiek jest oceniany jako 25, który jest > 21 Poza wciętymi instrukcjami w instrukcji If, na 

ekranie wyświetla się również ostatnia instrukcja bez wcięcia, Koniec programu. Zmieńmy wiek i 

zobaczmy, co się stanie: 

wiek = 18 lat 



Teraz zapiszemy i uruchomimy program. Jak widać, poza końcową, niezaformowaną linią kodu na 

końcu "Koniec programu" nic nie zostanie wydrukowane na ekranie. Dzieje się tak dlatego, że nasze 

stwierdzenie If jest oceniane jako fałszywe, ponieważ wiek = 18 nie spełnia wieku> 21 lat Jeśli warunek. 

Na końcu wyświetlona jest tylko nieparzona linia kodu, ponieważ ta linia nie jest objęta instrukcją If. 

Innym przykładem jest tworzenie programu sprawdzającego, czy ktoś kwalifikuje się do głosowania. 

Stworzymy nowy plik, a następnie zapiszemy go jako vote.py. Aby ktoś mógł głosować, dwie rzeczy 

muszą być prawdziwe: ich wiek musi wynosić co najmniej 18 lat, a wyborca musi być obywatelem. 

Wprowadźmy je jako parametry, których potrzebujemy do sprawdzenia naszego programu za pomocą 

instrukcji If. 

wiek = 18 lat 

citizen = "true" 

Następnie wprowadzimy nasze oświadczenie If: 

if (wiek> = 18 lat i citizen == "true"): 

Zauważ, że nasze instrukcje If, w tym przypadku, używają operatorów logicznych,> = i ==, które zostały 

omówione w części 5. Ponadto, i co ważniejsze, nie zapomnij wprowadzić dwukropka, który przechodzi 

po warunek. Po naciśnięciu klawisza Enter na naszej klawiaturze wpiszmy, co program musi wykonać, 

po stwierdzeniu, że instrukcja If została spełniona jako wiek> = 18 i citizen == "prawda". 

print ("Masz prawo do głosowania") 

Zapisanie, a następnie uruchomienie programu wyświetla "Jesteś prawowitym uprawnionym do 

głosowania" na ekranie, ponieważ zarówno nasze parametry wieku, jak i obywatela spełniają warunki 

oświadczenia If. Jeśli zmienisz wartość obywatela na fałsz, a następnie zapisz i uruchom program, nic 

nie wyświetli się na ekranie, ponieważ instrukcja jest oceniana jako nie spełniająca warunku If. To 

wszystko dla instrukcji If. W następnej sekcji dowiesz się o warunkowej instrukcji If-Else. 

instrukcja If ... Else 

Dowiedziałeś się o prostej instrukcji If w poprzedniej sekcji. W tej sekcji dodamy komponent Else do 

instrukcji If. Instrukcja If ... Else składa się z dwóch części, klauzuli If, która jest taka sama jak instrukcja 

If omówiona w poprzedniej sekcji, oraz klauzuli Else, która jest wykonywana na wypadek, gdyby nasz 

warunek If nie został spełniony. Jest to bliższe przybliżenie tego, co dzieje się w realnym świecie, 

ponieważ chcielibyśmy, aby nasze programy wyprowadzały coś, nawet jeśli  testowany warunek jest 

fałszywy. Aby utworzyć nasz program demonstracyjny dla tej sekcji, stwórzmy nowy plik Pythona 

używając IDLE i nazwijmy plik Pythona jako else.py. 

W oknie edytora wpisz: 

wynik = 10000 

highscore = 9000 

Dodajmy instrukcję If: 

jeśli wynik > highscore: 

Uwaga z powyższego, użycie dwukropka na końcu instrukcji If. To było omówione w poprzedniej sekcji. 

Dodajmy teraz instrukcję print, aby wyświetlić wynik, jeśli instrukcja If jest obliczana jako true. 

 print ("Osiągnąłeś nowy wysoki wynik") 



Zwróć uwagę, że twoja instrukcja print jest wcięta, ponieważ należy ona do instrukcji If. Zapisz, a 

następnie uruchom program. Jak widać, ponieważ score> highscore jest prawdziwe, otrzymasz 

następujące wyniki: Osiągnąłeś nowy wysoki wynik. Zmieńmy wynik z 9000 na 90 000, a następnie 

zapisz i uruchom ponownie program. Tym razem nie otrzymasz wyniku, ponieważ wynik > highscore 

staje się fałszywy. To, co tu masz, to prosta instrukcja If, która, jak jest oczywiste w tym przypadku i 

inne przykłady, które omówiliśmy w poprzedniej sekcji, nie zwraca żadnego wyniku, jeśli nasze 

wyrażenie If jest fałszywe. Tutaj przychodzi nasze oświadczenie Else. Edytuj swój program else.py za 

pomocą instrukcji Else: 

else: 

Zauważ, że podobnie jak w przypadku instrukcji If, zawsze kończymy instrukcję Else dwukropkiem. 

Powinieneś również upewnić się, że zestawiasz instrukcję Else z instrukcją If. W przeciwnym razie 

wystąpi błąd podczas uruchamiania programu. Dodaj następujące instrukcje drukowania: 

print ("Niestety, nie osiągnąłeś nowego wysokiego wyniku") 

print ("Spróbuj ponownie!") 

Edytor powinien automatycznie wciskać twoje polecenie Drukuj, ponieważ jest ono zgodne z naszym 

oświadczeniem Else. Zapisz, a następnie uruchom ponownie program. Tym razem zobaczysz wyjście 

Else. 

Spróbujemy innego przykładu. 

Otwórz okno edytora od IDLE, a następnie wprowadź: 

ocena = 92 

jeśli ocena> = 90: 

letterGrade = "A" 

jeśli ocena> = 80: 

letterGrade = "B" 

print (letterGrade) 

Zapisz swój program jako grades.py, a następnie uruchom go. Jakie wyniki uzyskałeś? W tym przypadku 

B jest zwracana jako wynik programu. Przyjrzyjmy się bliżej odpowiedzi. Program sprawdził wartość 

klasy za pomocą pierwszej klauzuli If, przed ponownym sprawdzeniem wartości klasy poprzez drugą 

klauzulę If. Ponieważ program ocenił drugą klauzulę If, a obie klauzule If zostały ocenione jako 

prawdziwe, a program zwraca B jako odpowiedź. Dlatego otrzymujemy niepoprawną odpowiedź, jeśli 

użyjemy jednocześnie dwóch klauzul If. Aby uzyskać poprawną odpowiedź, używamy w tym przypadku 

instrukcji elif. Zmodyfikujmy program grades.py na przykład. W oknie edytora odpowiednio edytuj 

program ocen: 

ocena = 72 

jeśli ocena> = 90: 

 letterGrade = "A" 

elif ocena> = 80: 



 letterGrade = "B" 

elif ocena > = 70: 

 letterGrade = "C" 

elif ocena > = 60: 

 letterGrade = "D" 

else: 

 letterGrade = "E" 

print (letterGrade) 

Zapisz program, a następnie uruchom go ponownie. Twój program powinien wypisać C. Spójrzmy 

ponownie na nasz program, tym razem bardziej szczegółowo. Kiedy program wprowadza klauzulę "W", 

to ocenia klasę = 72, a ponieważ klasa> = 90 jest fałszem, przechodzi do pierwszego polecenia elif. 

Następnie ocenia, czy klasa> = 80. Ponownie, wynik jest fałszywy, a zatem program przechodzi do 

następnego stwierdzenia elif. Tym razem, ponieważ klasa> = 70 jest prawdziwa, program pomija 

pozostałe klauzule elif i drukuje ocenę. Zauważ, że używamy klauzuli Else dla ostatniej opcji 

letterGrade, ponieważ każda klasa, która zwróci wartość false w poprzednich instrukcjach elif, byłaby 

już pod literą "F." Klauzula elif oznacza else-if. Pozwala to programowi na ocenę wartości każdej 

instrukcji elif, a następnie wyjście, gdy tylko instrukcja zwróci wartość true. Nadal nie jest jasne? Baw 

się z programem, zmieniając wartość oceny. Powinieneś lepiej zrozumieć, co robi elfa klauzula po 

zakończeniu. To wszystko dla If ... Else statement. Przedyskutujemy zagnieżdżone instrukcje If. 

Zagnieżdżona instrukcja If 

Zagnieżdżone instrukcje if są instrukcją If lub kilkoma instrukcjami If zawartymi w innym poleceniu If. 

Aby zademonstrować, napiszmy inny program używając IDLE. Użyjemy kilku instrukcji If w instrukcji If 

w tym demo. Po uruchomieniu aplikacji IDLE w oknie edytora wpisz: 

Wartość = 50 

Jeśli wartość <200: 

print ("Wartość jest mniejsza niż 200") 

jeżeli wartość <150: 

print ("Wartość jest mniejsza niż 150") 

jeśli wartość <100: 

print ("Wartość jest mniejsza niż 100") 

jeśli wartość == 50: 

print ("Wartość to 50") 

Zwróć uwagę, że program zawiera kilka instrukcji If w ramach pojedynczej instrukcji If. To właśnie 

nazywamy zagnieżdżonymi instrukcjami If. Testujemy wartość za pomocą tych instrukcji If. Zapisz 

program jako nested.py, a następnie uruchom program. Ponieważ wartość wynosi 50, jak myślisz, jaki 

będzie wynik tego programu? Jeśli powiedziałeś, że program zwróci nasze wiersze odpowiadające 

instrukcjom drukowania, masz rację. Jeśli edytujemy wartość na 60, następnie zapisz i uruchom 



program ponownie, program wypisze tylko pierwsze trzy instrukcje drukowania. Program pominie 

ostatnią instrukcję print odpowiadającą instrukcji If, jeśli wartość == 50, ponieważ wartość == 50 to 

fałsz. Dodajmy ostatnią klauzulę po ostatniej zagnieżdżonej instrukcji If w naszym programie. Najpierw 

zmieńmy wartość na 3360. To kończy naszą dyskusję na temat zagnieżdżonych instrukcji If. Aby 

upewnić się, że wiesz, jak działa ten typ instrukcji warunkowej, edytuj program, zmieniając wartość na 

dowolną liczbę. Powinieneś wtedy ponownie uruchomić program. Gdy jesteś pewien swojego 

rozumienia tematu, możesz przejść do następnej sekcji, w której dowiesz się o potrójnym operatorze 

w Pythonie. 

Ternary Operator 

Najprostszą definicją operatora trójskładnikowego jest to, że jest to instrukcja skrócony. Potrójny 

operator Pythona jest źródłem nieporozumień, nawet wśród doświadczonych programistów. Aby 

upewnić się, że rozumiesz to, zanim przejdziemy do naszego ćwiczenia kodowania, a następnie do 

następnego rozdziału książki, zakodujmy inny program. Uruchom program IDLE, a następnie otwórz 

nowy plik i zapisz plik jako ternary.py. Powinieneś wtedy wprowadź w oknie edytora: 

wiek = 23 lat 

print ("Uprawnione do kupowania alkoholu", jeśli wiek = 18 lat "Nie można kupić alkoholu") 

Zapisz, a następnie uruchom program. Jak myślisz, jaki będzie wynik? Jeśli powiedziałeś, że spełniasz 

kryteria, aby kupić alkohol, zostanie wyświetlony na ekranie, masz rację, ponieważ wiek jest oceniany 

jako prawdziwy, ponieważ spełnia warunek> = 18. i ponownie uruchom program, teraz otrzymujemy 

zakaz dokonywania zakupów alkoholu, ponieważ wiek = 17 jest oceniany jako fałszywy, ponieważ nie 

spełnia warunku wieku> = 18 lat. Jak widać z powyższych przykładów, operator trójskładnikowy 

umieszcza logikę instrukcji If ... Else omówionych w poprzedniej sekcji razem w jednym wierszu. 

Dodajmy kilka linii za pomocą potrójnego operatora do naszego programu. Wprowadź następujące 

okno w oknie edytora: 

citizen = "true" 

print ("Możesz głosować", if citizen == "true" else "Nie możesz głosować") 

Po zapisaniu i uruchomieniu programu, ponieważ citizen = "true", wyjściem może być głosowanie. Jeśli 

citizen= "fałsz", wynikiem będzie, że nie możesz głosować zamiast tego. Jak widać z naszego 

przykładowego programu, operator trójskładnikowy jest prosty. Jednak powinieneś go zapamiętać, 

jeśli chcesz go użyć w swoim programie. Pozwoli ci to zapisać kilka linii lub więcej. To kończy naszą 

dyskusję na temat operatora trójskładnikowego w Pythonie. W następnej sekcji wykonasz ćwiczenie 

kodowania, które pomoże ci zastosować wyciągi warunkowe, o których dowiedziałeś się tutaj 

Ćwiczenie z kodowania: Praktyka Operatorów 

To ćwiczenie pozwoli ci wzmocnić twoją wiedzę na temat warunków warunkowych, o których uczyłeś 

się tutaj. 

1. Załaduj IDLE i wybierz Plik> Nowy plik, aby utworzyć pusty dokument, a następnie utwórz 

następujące zmienne listy: 

subjectList = ["angielski", "hiszpański", "algebra", "geografia", "teatr"] 

gpas = [3.12, 3.45, 2.99] 



2. Utwórz serię instrukcji If, które określają, czy temat "Geografia" znajduje się na liście. Jeśli temat 

"Geografia" znajduje się na liście, to wartość zmiennej Boolean o nazwie takingGeography powinna 

być ustawiona na Prawdziwe. Jeśli nie, zmienna takingGeography powinna mieć wartość false. 

3. Napisz instrukcję if, która określi, czy średnia z GPA jest większa niż lub równa 3,33. Jeśli tak, wypisz 

instrukcję "Średnia jest 3.33 lub nowszy. "Jeśli nie, wypisz instrukcję" Średnia jest mniejsza niż 3,33. " 

4. Sprawdź swoją odpowiedź pod kątem kodu pokazanego poniżej 

 

 



Pętle

Ta część nauczy Cię, jak używać pętli w programowaniu w Pythonie. Po zapoznaniu się z instrukcjami 

warunkowymi lub rozgałęzianiem kodu, w części 6, powinieneś teraz być gotowy do obsługi pętli. Wraz 

z instrukcjami warunkowymi, pętle są najczęściej używanymi instrukcjami w programowaniu 

komputerowym. Dotyczy to również języka Python, nawet jeśli obsługuje on inne pętle inaczej niż w 

innych językach programowania. W tej części dowiesz się o różnych pętlach, w tym: pętli while, pętli 

for i pętli zagnieżdżonej. Zostanie również omówione użycie instrukcji break i continue w pętlach. Pętla 

while jest najprostszą pętlą. Dlatego jest to najłatwiejsza do zrozumienia pętla. Najpierw dowiesz się o 

tego typu pętli. Podstawowa struktura pętli while 

 while (true), do to 

Dowiesz się więcej o różnicach, kiedy przejdziesz przez resztę sekcji. Następny typ pętli to zagnieżdżone 

pętle. Są pętlą lub pętlami w innej pętli. Są one podobne do zagnieżdżonych warunków, które 

omówiono w poprzedniej sekcji. e następnie instrukcje break break i continue, które umożliwiają 

lepszą kontrolę operacji w pętlach w naszych programach. Pod koniec jest ćwiczenie kodujące, które 

wylicza interesy inwestycji. Twój wynik tego ćwiczenia kodowania jest pierwszym użytecznym 

programem, który będziesz kodował w trakcie kursu, chociaż będą inne, kiedy przejdziesz przez resztę 

tekstu 

Pętla  While 

Jak wspomniano wcześniej, większość rzeczy, które dzieją się w programie komputerowym, jest częścią 

pętli, co oznacza, że występują one wielokrotnie. Na przykład, powiedzmy, że musisz napisać program, 

który wymaga talii kart w grze karcianej. Ten program przejdzie przez talię kart i rozda kartę każdemu 

graczowi, aż wszyscy będą mieli odpowiednią liczbę kart. Czynność rozdawania kart nazywa się pętlą 

w programowaniu. W Pythonie istnieje kilka rodzajów pętli. Ta sekcja zbada pętlę while. Jak zobaczysz 

w naszym następnym programie przykładowym, pętla while jest najłatwiejszą do zrozumienia pętlą, o 

której dowiesz się w tej sekcji. Inne pętle nie są trudne do nauczenia. Musisz tylko pamiętać, że 

konieczna jest ciągła praktyka, abyś wiedział, jak z nich korzystać w swoich programach. Przejdźmy do 

naszego zwykłego programu przykładowego. Otwórz IDLE, a następnie kliknij Plik> Nowy plik lub 

naciśnij Ctrl + N. 

W oknie edytora wpisz następujące wiersze kodu: 

x = 0 

while (x < 25): 

print ("Wartość x:", x) 

x = x + 1 

Zatrzymajmy się na chwilę i omówmy te linie kodu bardziej szczegółowo. W wierszu 1 naszego 

programu mamy wartość x, która jest inicjalizowana do 0. W wierszu 2 rozpoczynamy naszą pętlę 

while, oznaczoną na początku linii 2, a następnie postępujemy zgodnie z poleceniem print, które 

wypisuje wartość x, jeśli x < 25 = prawda. Wreszcie, w linii 3 naszego programu, dodajemy (lub 

zwiększamy, aby użyć poprawnego terminu) 1 do początkowej wartości x. Dlatego x staje się teraz 2, 

po czym wraca do naszej instrukcji while dopóki x <25 nie jest już prawdą (x! = 25). Zapiszmy teraz, a 

następnie uruchom nasz program. Ponieważ początkowa wartość x wynosi 0, gdy przechodzimy przez 

pętlę while po raz pierwszy, na ekranie pojawia się 0. Następnie program kontynuuje działanie i 

wyświetla wartość x, aż instrukcja x <25 nie będzie już prawdą lub gdy x! = 25. 



Spróbujemy innego przykładu używając tego samego pliku, którego użyliśmy w powyższym programie. 

counter = 100 

while (counter> 0): 

print (counter) 

counter = counter - 10 

Ponownie omówmy, co oznaczają te linie kodu. W wierszu 1 przypisujemy 100 do zmiennej counter. 

Następnie dodajemy pętlę while, cunter> 0 w linii 2. W następnym wierszu kodu drukujemy licznik, po 

czym odejmujemy 10 od licznika w wierszu 4. Zapiszmy, a następnie uruchom ponownie nasz program. 

Program wypisze liczby 100 na ekranie do 10. Dzieje się tak dlatego, że program działa, dopóki licznik 

stanu> 0 nie osiągnie wartości false, co dzieje się po liczniku = 0. Jest kilka rzeczy, o których powinieneś 

pamiętać podczas tworzenia pętli, w tym pętli. Możliwe, że podczas kodowania twoich programów 

stworzysz tak zwaną pętlę bez końca. Na przykład, jeśli operacja w twoich pętlach while działa bez 

końca, ponieważ jej wartość jest zawsze prawdziwa, to jest to nieskończona pętla. Zazwyczaj jest to zła 

praktyka kodowania. Twój program może kontynuować działanie na zawsze lub wygenerować błąd z 

powodu braku pamięci w twoim komputerze. Twoje programy powinny zawsze mieć sposób na wyjście 

z pętli. Przedyskutujemy, jak w przyszłości unikać niekończących się pętli. Wróćmy do okna edytora 

naszego IDLE. W tym przykładzie zakodujesz nieskończoną pętlę. 

y = 0 

while (y> 0): 

print (y) 

y = y + 1 

Przyjrzyj się bliżej naszemu małemu programowi. Czy widzisz coś złego w tym? Jeśli powiesz, że będzie 

działać wiecznie, masz rację. Dzieje się tak dlatego, że program jest zakodowany tak, że warunek y in 

out while loop jest zawsze prawdziwy. Będzie to zawsze y > 0. Nasz przykładowy program powyżej jest 

przykładem nieskończonej pętli. Zapiszmy i uruchom program. Zobaczysz, że program się nie skończy. 

Będzie kontynuować wysyłanie liczb na ekran, dopóki nie wymusisz zatrzymania, naciskając Ctrl + C na 

klawiaturze (Ctrl + C przechwytuje program za pomocą klawiatury, skutecznie zatrzymując go przed 

uruchomieniem). Naciśnięcie kombinacji przycisków klawiatury, aby zatrzymać program, nie jest 

sposobem na twoje Programy w języku Python mają być kodowane. Dlatego przedstawimy metodę 

aby upewnić się, że pętla nieskończona nie wystąpi w tym przypadku. Wróćmy do naszego programu. 

Ponieważ nie chcesz uruchamiać programu zawierającego nieskończoną pętlę, pozwólmy skomentuj 

linie dodane w dolnej części programu, ręcznie wprowadzając kilka # lub ostrych znaków po lewej 

stronie każdej linii. Możesz także wykomentować naruszające linie, wybierając je, a następnie klikając 

Format> Skomentuj region z menu lub naciskając klawisze Alt + 3 na klawiaturze. Następnie dodajmy 

instrukcję else zaraz po operacji drukowania dla naszej oryginalnej instrukcji while. 

else: 

print ("Y nie jest już większa niż zero") 

Nasz kod powinien wyglądać teraz tak: 

counter= 100 

while (counter> 0): 



print (counter) 

counter = counter - 10 

else: 

print ("Y nie jest już większa niż zero") 

Zapiszmy i uruchom ponownie program. Oprócz wydrukowania wartości 100 na 10 na ekranie, 

program powinien teraz wyświetlać na dole komunikat "Y nie jest już większy niż zero". Jest to znak, że 

dotarł do końca linii i że wartość Y wynosi już 0. Podczas kodowania podczas pętli, powinieneś mieć 

opcję else, jeśli to możliwe, aby upewnić się, że twój program wychodzi z pętli. Jak widać z ostatecznej 

wersji naszego przykładowego programu w tej sekcji, właśnie to zrobiliśmy. To już koniec sekcji. W 

następnej sekcji dowiesz się więcej o pętli for. 

Pętla For 

W wielu językach programowania pętla For jest krótszą wersją pętli while. Nie jest to dokładnie 

prawda, jeśli chodzi o Python, gdzie pętla For pozwala nam na iterację poprzez obiekty, takie jak 

łańcuch. Dowiesz się, jak działają pętle w tej sekcji. Otwórz  IDLE, a następnie otwórzmy kolejne okno 

edycji. Wprowadź następujące okno w oknie edytora: 

courseName = "Python dla Początkujących 2017" 

dla liter w courseName: 

print ("Obecna litera to", litera) 

Zapiszmy nasz program przed uruchomieniem go. Po uruchomieniu programu zobaczysz, że wartość 

courseName, to napis Python dla Początkujących 2017, jest wyświetlany na ekranie, a każda litera w 

łańcuchu pojawia się w oddzielnym wierszu. Ponownie sprawdź wynik. Zwróć uwagę, że spacje między 

słowami w naszym łańcuchu są traktowane jako puste znaki. Zmieńmy nasz program, aby wyświetlał 

wynik, gdy wykryje spację w łańcuchu. Dodajmy do naszego kodu: 

if (litera == ""): 

print ("To jest znak spacji") 

Zapiszmy, a następnie uruchom ponownie nasz program. Program rozpoznaje teraz, gdzie w naszym 

łańcuchu znajdują się spacje. Dlatego w języku Python do przetwarzania łańcuchów używana jest pętla 

for. Łatwość, z jaką można wykonywać przetwarzanie ciągów w Pythonie, można prześledzić do tego 

użycia pętli for. Spróbujmy innego programu za pomocą pętli for. Podobnie jak w naszym poprzednim 

przykładzie, użyjemy naszego istniejącego pliku i dodamy do niego poniższe wiersze kodu. 

Zespoły = [“Journey”, “REO Speedwagon”, “Foreigner”, “Heart”, “The Cure” 

dla zespołu w zespołach: 

print ("Current Band: „ , x) 

Zapisz , a potem uruchom program. Program wyświetla każde pasmo na naszej liście pasm w osobnej 

linii. Zwróć uwagę, że pętle działają dla prawie wszystkich obiektów w Pythonie. W dalszej części książki 

są dodatkowe przykłady pętli for używanych do przetwarzania ciągów znaków. To zamyka naszą 

dyskusję na temat pętli. W następnej sekcji dowiesz się o zagnieżdżonych pętlach. 

Pętle zagnieżdżone 



Zagnieżdżona pętla, jak sama nazwa wskazuje, jest pętlą wewnątrz pętli. W tej sekcji dowiesz się, jak 

zagnieżdżać pętle w Pythonie. Przejdźmy od razu do kodowania naszego przykładowego programu dla 

tej sekcji. Otwórz ponownie IDLE, a następnie uruchom nowy plik. W oknie edytora wpisz: 

count = 10 

x = 0 

while x <count: 

y = 0 

while  y <11: 

y = y + 1 

x = x + 1 

Zapisz, a następnie uruchom program. Program wyświetla 10-krotnie cyfry 0-10 na twoim ekranie. 

Wróćmy do programu i omówmy każdą linię, aby uzyskać lepszy obraz tego, co robi. Wiersze 1 i 2 

programu ustalają początkowe wartości dwóch zmiennych, liczby i x. Wiersze 3 i 4 pokazują 

początkową pętlę while, która stwierdza, że podczas x <count, wartość y = 0. W linii 5 rozpoczyna się 

druga pętla while. Najpierw ustawia warunek y <11 (wiersz 6), a następnie drukuje y, przed 

inkrementowaniem y o 1 (linia 7). Gdy warunek while y <11 staje się fałszywy, program wychodzi z 

drugiej pętli while, po czym przechodzi do inkrementacji x x 1 (linia 8). Jeśli nadal jesteś 

zdezorientowany na schodach, przejdź ponownie do przykładu, aż stanie się jasne. Przejście przez 

każdą linię jest zawsze dobre - pozwala uzyskać jaśniejszy obraz kodu. Spróbujemy innego przykładu, 

tym razem używając pętli while wewnątrz pętli for. Dodaj następujące linie do kodu. 

name = ["Mark", "Fred", "Tom", "Craig", "Bobby", "Martha"] 

dla x w nazwie: 

y = 0 

podczas gdy y <5: 

drukuj (x) 

y = y + 1 

Zapiszmy, a następnie uruchom nasz program. Tym razem pętla for iteruje po nazwach na liście (jak 

omówiono w poprzedniej sekcji, pętla for iteruje automatycznie listę), drukując każdą nazwę 5x 

podczas y <5. Gdy warunek while y <5 staje się fałszywy, program wychodzi z pętli while, a następnie 

przechodzi do następnej nazwy na liście, która następnie wypisuje kolejne 5x. Program robi to, dopóki 

nie przejdzie przez każdą nazwę na liście. To kończy naszą dyskusję na temat pętli. W dalszej części 

omówimy instrukcje Break and Continue. 

Instrukcje Break i Continue  

Mogą wystąpić okoliczności, w których należy całkowicie przerwać pętlę lub całkowicie pominąć 

iterację wewnątrz pętli for. Tutaj przychodzą instrukcje Break i Continue. Otwórzmy kolejny plik na 

IDLE, a następnie wprowadź: 

statement = "Szybki, brązowy lis przeskoczył nad leniwymi psami." 



w przypadku liter  w instrukcji: 

print ("Obecna litera", litera) 

Zapiszmy plik przed uruchomieniem programu. Zgodnie z oczekiwaniami program będzie sprawdzał 

każdą literę w ciągu znaków. Zauważ, że dowiedziałeś się o tym wcześniej w sekcji pętli for tej części. 

Teraz zmodyfikujmy program, dodając następujące linie tuż po wydruku 

instrukcja 

if litera == "e": 

break 

Zapisz program, a następnie uruchom. Co otrzymujemy? Program przechodzi przez instrukcję i 

wyświetla każdą literę do pierwszej litery e, po której przestaje działać. Oto, co dzieje się, gdy wstawisz 

instrukcję break do swojego programu. Co jeśli chcemy, aby program się zatrzymał, jeśli napotka literę 

e? Oznacza to, że nie chcemy, aby program wysyłał jakiekolwiek e. Jak sobie z tym poradzimy? 

Umieszczenie instrukcji break przed instrukcją print w naszym programie powinno rozwiązać ten 

problem. w przypadku listu w oświadczeniu: 

if litera == "e": 

break 

print ("Obecna litera", litera) 

Tym razem, ponieważ instrukcja break jest pierwsza, gdy napotka literę e, przestaje działać. Jeśli 

uruchomisz program ponownie, zobaczysz, że nie wyświetla już litery e. Następnie pokażmy przykład 

instrukcji continue. Zmodyfikujmy nasz program jeszcze raz, dodając następujące linie do naszego 

programu. 

w przypadku litery w oświadczeniu: 

if  litera == "q": 

continue 

print ("Obecna litera", litera) 

Jeśli zapiszesz i uruchomisz program, wypisze ciąg znaków bez wyświetlania litery q. Możesz zobaczyć 

różnicę między instrukcjami continue i break. W instrukcji continue program pomija literę q, ale 

wyświetla pozostałą część instrukcji. W przeciwieństwie do tego, jak pokazaliśmy wcześniej, instrukcja 

break całkowicie zatrzymuje program. Pisząc pętle, zawsze sprawdź wcięcie swojego kodu. Dzieje się 

tak, ponieważ wszystko, co jest zestawione z instrukcją pętli, jest objęte tym oświadczeniem. Jeśli przez 

pomyłkę wcinasz linię kodu w swoim programie, może ona wywoływać różne wyniki od zamierzonych 

przez program. To kończy część na temat pętli. Dowiedziałeś się o różnych rodzajach pętli: pętli while, 

for i zagnieżdżone, a teraz wiesz również, jak używać instrukcji break i continue. Czas na ćwiczenie 

kodowania. 

Ćwiczenie z kodowania: Pętle 

W przeciwieństwie do ćwiczeń z poprzednich sekcji, program, który utworzysz w tej sekcja faktycznie 

robi coś pożytecznego. Twoim celem jest stworzenie prostego kalkulatora odsetek za pomocą pętli. 

Program powinien obliczyć miesięczne odsetki od inwestycji w okresie 120 miesięcy. Wynik programu 

będzie liczbą miesięcy, uzyskanymi odsetkami i nowym saldem. 



1. Utwórz następujące zmienne listy: 

saldo = 2250 

StopaProcentowa = 0,045 

termin = 120 

2. Program powinien mieć następujące cechy: 

a. Oblicza miesięczne odsetki uzyskane poprzez pomnożenie salda przez stopę procentową podzieloną 

przez 12 (odsetki są podawane rocznie, ale obliczane co miesiąc). 

b. Określ nowe saldo 

c. Wyświetli numer miesiąca, uzyskane odsetki i nowe saldo na konsoli. 

Aby uzyskać czysty wynik programu, użyj encji znakowej \t, aby wstawić kartę między każdym 

wyjściem. Należy zauważyć, że wstępne wyniki zarówno dla odsetek, jak i dla salda są zbyt dokładne. 

Ponieważ waluta jest zaokrąglana na dwie cyfry, upewnij się, że twój kod robi to samo, wstawiając% 

.2f na końcu części "odsetki i saldo" w wyciągu. % .2f wyprowadza liczbę zmiennoprzecinkową z dwoma 

końcowymi spacjami. Powoduje to znacznie czystsze wydruki. Zrzut ekranu programu początkowego 

pokazano poniżej. Końcowy program z kilkoma% .2f wstawionymi do instrukcji print pokazano poniżej. 

 

 



Funkcje Matematyczne 

W tej sekcji dowiesz się o potężnych funkcjach matematycznych Pythona. Stanowią one silny wybór 

języka i główny powód, dla którego analitycy danych preferują używanie Pythona w stosunku do innych 

języków programowania. Ogromna liczba funkcji w obszernej bibliotece matematyki Pythona sprawia, 

że niemożliwe jest objęcie ich wszystkich w tej książce. Jednak nauczysz się tych podstawowych i 

ważniejszych, aby pokazać, co możesz zrobić. Te funkcje są stosunkowo łatwe do nauczenia. Nie musisz 

być magiem matematyki, aby nauczyć się z nich korzystać. Najpierw dowiesz się o funkcjach castingu, 

a następnie bardziej zaawansowanych funkcjach matematycznych, a następnie dowiesz się o funkcjach 

randomizacji. Funkcje Cast są używane do konwersji typu zmiennej na inny, na przykład za pomocą int 

(). Umożliwi to konwersję liczby zmiennoprzecinkowej na liczbę całkowitą. Funkcje matematyczne 

opisane w książce służą do rozwiązywania zaawansowanych równań i złożonych obliczeń. Funkcja 

losowania, jak sama nazwa wskazuje, pozwala na losową liczbę generowanie lub wybór losowej liczby 

z grupy liczb. Te funkcje są przydatne w programach, w których wymagane są liczby losowe. Część 8 

kończy się ćwiczeniem kodującym, które sprawdzi twoją wiedzę na temat funkcji matematycznych w 

Pythonie. 

Funkcje Rzzutowania 

Te funkcje służą do "rzutowania" zmiennej z jednego rodzaju do drugiego. Na przykład, jeśli masz liczbę 

zmiennoprzecinkową, ale potrzebujesz liczby całkowitej, skorzystaj z tej funkcji, aby uzyskać żądaną 

liczbę. Dowiesz się o używaniu funkcji rzutowania w Pythonie w tej sekcji. Pierwsza funkcja rzutowania, 

którą omówimy, pozwala na wyrażanie liczby zmiennoprzecinkowej jako liczby całkowitej i jest 

wyrażana jako int (). Następnie poznasz wyrażanie liczby całkowitej jako liczby zmiennoprzecinkowej 

za pomocą funkcji float (). Dowiesz się również o wyświetlaniu liczb złożonych lub bardzo dużych liczb 

rzeczywistych lub urojonych w złożonej notacji. Użyjemy okna powłoki IDLE, aby pokazać, co możemy 

z nimi zrobić. Uruchom IDLE, a następnie w oknie powłoki wpisz następujący numer 

zmiennoprzecinkowy: 

X = 35,666666 

W następnym wierszu wprowadź: 

print (x) 

Instrukcja print wyświetla wartość x w następnym wierszu. Następnie, wyraźmy x jako int, wpisując: 

x = int (x) 

Wyświetlmy ponownie numer: 

print (x) 

Następnie wyświetla jest liczba całkowita x, 35. Jak widać, nasza oryginalna liczba zmiennoprzecinkowa 

została przekonwertowana na liczbę całkowitą, dzięki funkcji rzutowania int (). Zwróć uwagę, że funkcja 

rzutowania nie zaokrągla liczby (zobaczysz 36 zamiast 35, jeśli zaokrągliłeś w górę). Funkcja po prostu 

odetnie kropkę dziesiętną i wszystko na prawo od niej. Kontynuujmy nasz przykład. 

Wprowadź następujące polecenie w oknie powłoki: 

print (int (0.123423523)) 



Po naciśnięciu klawisza enter na klawiaturze zobaczysz, że tylko 0 jest wyświetlane na ekranie. Funkcja 

rzutowania działa dla dowolnej liczby zmiennoprzecinkowej. Teraz zobaczmy, jak to działa dla liczby 

całkowitej, którą chcemy wyrazić jako liczbę zmiennoprzecinkową. 

Powiedzmy, że chcemy wydrukować liczbę całkowitą, której wartość wynosi 50. Wprowadźmy je w 

naszym oknie powłoki. 

y = 50 

print (y) 

Wartość y, która wynosi 50, zostanie wyświetlona na ekranie. Poniższy wiersz kodu wypisze ten int jako 

liczbę zmiennoprzecinkową. 

print (float (y)) 

Instrukcja print i funkcja float () wyświetla następujące dane wyjściowe. 

50,0 

Jak widać, mimo że wartość ta wynosi 50, teraz wyrażamy nasze oryginalne int jako float. Funkcje 

rzutowania mogą być przydatne, gdy robisz matematykę całkowitą lub zmiennoprzecinkową, jak to 

zobaczysz poniżej. Wróćmy do naszego okna powłoki i sprawdźmy wartości x i y. 

print (x) 

wyświetli 35 a print(y) 

wyświetli 50. 

Zmieńmy y na liczbę zmiennoprzecinkową. Pamiętaj, że poprzednio użyliśmy y jako liczby całkowitej, 

gdy użyliśmy jej z instrukcją print. Nie oznacza to jednak, że już skonwertowaliśmy y z liczby całkowitej 

na wartość typu float. Użycie funkcji float () z instrukcją print oznaczało po prostu, że zmienna liczbowa 

jest wyświetlana jako zmienna. 

Aby przekonwertować y z int na float, wprowadź następujące polecenie w oknie powłoki: 

y = float (y) 

Jeśli wyświetlisz y, print(y), przekonasz się, że udało nam się teraz przekonwertować go na zmienną. 

Pomnóżmy x i y i zobaczmy, jaki będzie wynik. 

print (x * y) 

Otrzymujemy teraz 1750.0, liczbę zmiennoprzecinkową. Ponieważ y jest floatem, iloczyn będzie 

również float. Aby wyświetlić nasz iloczyn jako liczbę całkowitą, możemy użyć funkcji rzutowania, gdy 

pomnożymy nasze zmienne. 

print (x * int (y)) 

Iloczyn jest teraz liczbą całkowitą, 1750, po wydrukowaniu na ekranie. Następnie krótko omówimy 

liczby zespolone. Jeśli pamiętasz, omówiliśmy złożone zmienne liczbowe w części 4. Złożone lub 

naukowe liczby odnoszą się do liczb, które nie są liczbami całkowitymi ani liczbami 

zmiennoprzecinkowymi. Są to zwykle bardzo duże liczby. Python umożliwia wyświetlanie złożonych 

liczb w złożonej notacji przy użyciu następującego formatu: 



complex (liczba zespolona) 

Możesz to sprawdzić w oknie powłoki, wpisując dowolną dużą liczbę wewnątrz nawiasu, jak pokazano 

w liniach kodu zaznaczonych na żółto na rysunku 

 

Nie można konwertować liczb zespolonych na liczbę całkowitą ani zmiennoprzecinkową. To koniec 

naszej dyskusji o funkcji castingu. Omówimy rzeczywiste funkcje matematyczne dostępne do 

wykorzystania w naszych programach w następnej sekcji. 

Funkcje matematyczne 

Ta sekcja zawiera wgląd w funkcje matematyczne, których możemy używać w naszych programach w 

języku Python. Śmiało i uruchom IDLE i otwórz nowy plik. Zapisz plik, używając dowolnej nazwy, np. 

Math_functions.py. W oknie edytora musisz najpierw zaimportować bibliotekę matematyczną 

Pythona, wpisując: 

import matematykę 

Zauważ, że używasz słowa kluczowego import, jeśli chcesz użyć dowolnej wbudowanej biblioteki 

funkcji Pythona do użycia w twoich programach. Zacznijmy od wartości bezwzględnej. Śmiało i utwórz 

następujące dwie wartości: 

wartość1 = 89,6 

wartość2 = 176 



Odejmijmy wartość2 od wartości1 i wyświetlmy różnicę: 

print (wartość1-wartość2) 

W tym momencie, zapiszmy, a następnie uruchom nasz program. Jak widać, nasza różnica dla operacji 

odejmowania daje nam wartość ujemną. Powiedzmy, że chcemy wyświetlić wartość bezwzględną 

zamiast odejmowania wartości2 od wartości1. Aby to zrobić, używamy funkcji wartości bezwzględnej 

w naszym poleceniu print: 

print (abs (wartość1 - wartość2)) 

Jeśli ponownie zapiszemy i uruchomimy plik, zobaczymy, że program wyświetla teraz bezwzględną 

wartość różnicy. Następnie chcemy zaokrąglić, a następnie zaokrąglić wartość1. Aby to zrobić, 

wprowadź następujące wiersze w oknie edytora: 

print (math.ceil (wartość1)) 

print (math.floor (wartość1)) 

Zapisywanie, a następnie uruchomienie programu wyświetla zaokrąglone i zaokrąglone wartości 

value1. Aby nasz program wyświetlał liczbę, na przykład 3, podniesioną do określonej mocy, na 

przykład 4, możemy użyć następującej linii: 

print(pow (3,4)) 

Jest to to samo co następująca linia: 

drukuj (3 ** 4) 

Wprowadź obie linie w swoim programie, a następnie sprawdź, czy mają takie same wyniki. Są to 

przykłady wielu operacji matematycznych, które można wykonać w programach w języku Python. Jest 

o wiele więcej. Poświęć trochę czasu, aby odkryć je dla siebie, ponieważ, jak już wspomnieliśmy 

wcześniej, są one głównym powodem, dla którego Python jest popularny w programach 

matematycznych. To zamyka nasze krótkie wprowadzenie do funkcji matematycznych w Pythonie. 

Następnie zapoznasz się z funkcjami randomizacji. 

Funkcje losowe 

Niemal każdy program, który jest grą lub symulacją, ma pewien element losowości. Python ma solidną 

bibliotekę do wprowadzania losowości do swoich programów. Otwórz i uruchom IDLE, otwórz nowy 

plik, a następnie zapisz go przy użyciu dowolnej preferowanej nazwy, na przykład losowej. Pierwszą 

rzeczą, którą musisz zrobić, to zaimportować losową bibliotekę. 

import random 

Teraz utwórz listę nazw. Użyj nazw, które przychodzą Ci do głowy, takich jak nazwiska członków 

rodziny, przyjaciół itp. Następnie dodaj następujący wiersz kodu do swojego programu. 

print (random.choice (names)) 

Zapisz, a następnie uruchom program kilka razy. Co widzisz? Jak zauważysz, twój program losowo 

wybierze i wyświetli nazwę z twojej listy. Możesz użyć tego również dla krotek. W innych językach 

programowania generowanie liczb losowych często oznacza kombinację funkcji losowej i pewnej 

matematyki. Nie jest to prawdą w Pythonie. Na przykład dodajmy następujący wiersz kodu do naszego 

programu. 



print (random.randrange (1, 1000))  

Zapisz, następnie uruchom ponownie program. Możesz zobaczyć, że losowa liczba z zakresu 1-1000 

jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu programu. Zauważ, że zakres liczb nie jest ograniczony, 

na przykład od 0 do 1 000 000. Jeśli pochodzisz z innego języka programowania, będziesz wiedział, że 

nie jest to tak łatwe, jak w Pythonie. Funkcja randrange umożliwia nawet dodanie większej liczby 

losowości do procesu za pomocą parametru kroku. Na przykład możesz edytować poprzednią 

instrukcję drukowania zawierającą funkcję randrange, korzystając z następującego przykładu: 

print (random.randrange (1, 1000, 10) 

Ta linia oznacza, że funkcja przejdzie przez parametry 10 razy, zanim ostatecznie wyświetli losową 

liczbę. Skomentujemy naszą funkcję randrange z naszego przykładowego programu i wrócimy do 

naszej wcześniejszej listy nazwisk. Następnie dodaj następujące linie do programu. 

random.shuffle (nazwy) 

print (nazwy) 

Uruchom program po uprzednim zapisaniu go. Jak widać, program przetasowuje nazwy na naszej liście, 

ponownie przypisuje indeksy, a następnie wyświetla inną listę uporządkowaną za każdym razem, gdy 

uruchamiasz program. To jest koniec tego rozdziału i rozdział dotyczący funkcji matematycznych. 

Nadszedł czas na ćwiczenie kodowania. 

Ćwiczenie z kodowania: funkcje matematyczne 

W tym ćwiczeniu będziesz pracował z niektórymi funkcjami matematycznymi dostępnymi w Pythonie 

3.0. Możesz użyć trybu interaktywnego lub napisać i zapisać plik kodu, aby ukończyć te ćwiczenia. 

Krok 1: Aby określić przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego, stosowana jest następująca formuła: 

Square Root ((side1 * side1) + (side2 * side2)) 

Jednak Python ma funkcję matematyczną, która określa przeciwprostokątną, biorąc pod uwagę 

długość boku a i boku b trójkąta. Korzystając z listy funkcji matematycznych Pythona w dokumentacji 

online dostępnej na stronie https://docs.python.org/3/library/math.html, określ długość 

przeciwprostokątnej trójkąta pokazanego poniżej: 

 

Krok 2: Korzystając z odpowiedniej funkcji Pythona, przelicz następujące wartości z stopni na radiany i 

radiany na stopnie: 

180 stopni 

2 Radianów 

270 stopni 

5 Radianów 

W tej części ćwiczenia musisz napisać i zapisać formalny skrypt w języku Python. 



Krok 3: Kliknij Plik -> Nowy plik w edytorze IDLE, aby utworzyć pusty dokument. Zapisz ten dokument 

jako math_lab.py. Napisz program, który używa pętli while, aby wygenerować 100 liczb losowych od 1 

do 10. Twój kod powinien wyglądać jak poniższy kod: 

 

Krok 4: Po tym, jak program wydrukuje całą liczbę losową, sumę wszystkich wygenerowanych liczb 

losowych i średnią wszystkich wygenerowanych liczb losowych. Następnie wyprowadza średnią 

wszystkich wygenerowanych liczb losowych. Twoje dane wyjściowe w oknie IDLE powinny wyglądać 

mniej więcej tak: 

 

 



Funkcje łańcuchowe 

Dowiesz się o funkcjach napisanych w Pythonie. Przetwarzanie ciągów odgrywa ważną rolę w każdym 

języku programowania. Biorąc pod uwagę dużą liczbę funkcji napisów dostępnych dla programistów 

Pythona, omówimy tylko niektóre z nich w tej książce. Omówimy jednak najważniejsze funkcje. 

Powiązane funkcje zostały pogrupowane, aby ułatwić im naukę. Dzięki tym funkcjom docenisz, 

dlaczego Python jest ulubionym narzędziem dla programistów do przetwarzania dużych ilości danych. 

Twoim obowiązkiem będzie dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, aby zobaczyć, co z nimi robisz. Po 

zapoznaniu się z nimi możesz samodzielnie eksperymentować z innymi funkcjami ciągów. Wielu 

programistów powie ci, że stała praktyka jest bardzo ważna dla twojej podróży kodowania. Pierwsze 

funkcje, o których dowiesz się, to funkcje przetwarzania ciągów, w tym funkcje wielkich liter (), center 

() i count (). Kolejne trzy funkcje, o których się dowiesz, to find (), isalpha () i isdigit (). Te funkcje 

umożliwiają wyszukiwanie określonych znaków w ciągu znaków i identyfikowanie ich jako liter lub cyfr. 

Na koniec, ostatnie trzy funkcje, które będą omawiane, to join (), len () i split (). Te trzy funkcje 

umożliwiają dołączenie dwóch oddzielnych łańcuchów jako jednego, określenie długości ciągu znaków 

i podzielenie ciągu na dwa lub więcej ciągów. Ten rozdział kończy się ćwiczeniem kodującym, które 

przetestuje twoją wiedzę na temat funkcji łańcuchowych w Pythonie. Funkcje capitalize (), center () i 

count () W tej sekcji dowiesz się o następujących trzech (3) podstawowych funkcjach przetwarzania 

ciągów: 

1. capitalize () 

2. center () 

3. count () 

Pierwsza funkcja, capitalize (), powoduje, że pierwsza litera w dowolnym łańcuchu jest wielką literą; 

drugi centruje łańcuch znaków w ramach danej liczby znaków, a count () zwraca numer danej litery 

zawartej w ciągu znaków. Zacznijmy od pierwszej funkcji. Otwórz IDLE, a następnie kliknij Plik> Nowy 

plik lub naciśnij Ctrl + N. Wprowadź następujące informacje w edytorze: 

message = "witaj w Pythonie!" (w tym tekście "w" na powitaniu nie jest wielką literą) 

print (str.capitalize (wiadomość)) 

Zapisz plik jako strings1.py, a następnie uruchom program. Następujący komunikat jest wyświetlany w 

oknie powłoki. 

Witamy w Pythonie! 

Jak widać, użycie konwertowanego wielkimi literami "w", pierwsza litera w wiadomości tekstowej na 

wielką literę. Kapitał "p" w Pythonie staje się małą literą. Co się stanie, jeśli w wiadomości są dwa 

oddzielne ciągi? Spójrzmy na przykład, aby zobaczyć, jak będą zachowywać się nasze dwa łańcuchy. 

Wracając do naszego istniejącego programu, dodajmy kolejne zdanie po pierwszym w komunikacie. 

message = "witaj w Pythonie! Dziękuję za wzięcie udziału w mojej lekcji! " 

Zachowaj metodę drukowania tak jak jest, a następnie uruchom ponownie program. W oknie powłoki 

wyświetlane są następujące elementy: 

Witamy w Pythonie! dzięki za wzięcie mojej klasy! 

Przyjrzyj się bliżej naszej produkcji. Co widzisz? Tak, tak, pierwsza litera w drugim zdaniu staje się małą 

literą. Aby upewnić się, że obie pierwsze litery w dwóch zdaniach kończą się wielką literą, a litery pisane 



wielką literą nie są konwertowane na małe litery, można użyć następujących ciągów z dwoma lub 

więcej zdaniami. 

print (wiadomość [: 1] .upper + wiadomość [1:] 

W  tym wierszu kodu pierwsza litera pierwszego ciągu w wiadomości jest wielka, wszystkie litery pisane 

wielkimi literami nie są konwertowane na małe litery, a drugi ciąg jest traktowany tak jak jest (bez 

żadnych zmian). Uwaga: Aby zachować zmiany, możesz również zdefiniować wiadomość jako: 

message = message [: 1] .upper + message [1:] 

Następnie możesz po prostu wydrukować wiadomość. Przejdźmy teraz do następnej funkcji ciągu, 

center (). Dodaj następujący wiersz do pliku naszego programu strings1.py. 

print (message.center (80)) 

Naciśnij klawisz F5, aby uruchomić program. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Tak w wiadomości 

potwierdzającej. Następnie program uruchomi i wypisze ciąg znaków po zliczeniu 80 pustych miejsc. 

Jeśli chcesz wyświetlić ciąg znaków od *, tak aby wynik był następujący: 

******************* Witamy w Pythonie! Dzięki za zabranie mnie 

klasa!******************* 

Po prostu trochę zmień kod: 

print (message.center (80, '*')) 

To wszystko dla funkcji center (). Ostatnia funkcja to liczba, która zlicza ile razy dany znak pojawia się 

w ciągu znaków. Dodajmy kolejny wiersz kodu do naszego programu, licząc liczbę razy "pojawia się" w 

naszym ciągu wiadomości.  

print (message.count ('s')) 

Zapisywanie, a następnie uruchomienie programu wyświetla liczbę całkowitą lub liczbę razy   

znak pojawia się w ciągu znaków: 

3 

Funkcja count () może przyjmować początkowy i końcowy parametr, który ograniczy funkcję do znaków 

między parametrami. Na przykład: print (message.count ('s', 5, 15))  

Spowoduje to zliczenie liczby razy "pomiędzy znakami 5 i 15 łańcucha, czyli w tym przypadku 0. 

To wszystko dla naszych pierwszych trzech funkcji łańcuchowych. W następnej sekcji omówimy kolejne 

trzy funkcje łańcuchowe związane ze znalezieniem określonego znaku i określeniem rodzaju znaku 

znalezionego w ciągu znaków, tj. Czy jest to litera czy liczba? 

Funkcje find (), isalpha () i isdigit () 

Następne trzy funkcje, o których się dowiesz, to: 

1. find () 

2. isalpha () 

3. isdigit () 



Funkcja find (), jak sugeruje jej nazwa, znajduje podciąg w ciągu znaków.  Ponownie otwórz IDLE i kliknij 

Plik> Nowy plik lub naciśnij Ctrl + N. Wprowadź następujące okno w oknie edytora: 

message = "Witamy w Pythonie! Dziękuję za wzięcie udziału w mojej lekcji! " 

print (message.find ('for')) 

W linii 2 używamy funkcji find () w celu wyszukania wystąpienia "for" w ciągu komunikatów. Zapisz plik, 

a następnie uruchom go. Wynik będzie wynosił 26, co odnosi się do lokalizacji "dla" w łańcuchu lub 

jego indeksu. Następnie, spróbujmy znaleźć frazę, która nie jest w ciągu znaków. Dodajmy następujący 

wiersz do naszego programu. 

print (message.find ('xx')) 

Jeśli uruchomisz i zapiszesz program ponownie, zobaczysz, że zwróci wartość -1, co oznacza, że nie 

może znaleźć podciągu w ciągu. Z tego przykładu wiemy, że możemy użyć find () do przetestowania 

obecności podciągu w ciągu znaków. Dodamy instrukcję if-else do naszego programu: 

if message.find ('xx') == -1 

print ("Nie znaleziono w wiadomości") 

Zapisywanie i uruchamianie programu, a następnie wyświetla na ekranie następujące elementy: 

Nie znaleziono w wiadomości! 

Teraz przejdź do funkcji isalpha (), która służy do określenia, czy określony ciąg jest alfabetyczny czy 

nie. Jeśli tak, funkcja zwróci wartość true, w przeciwnym razie zwróci wartość false. Spróbujmy 

przykładu, dodając inną metodę drukowania do naszego programu. 

print (message.isalpha ()) 

Jeśli zapiszemy, uruchomimy program, zobaczysz, że wynik będzie fałszywy. Czemu? Ponieważ 

wiadomość nie jest w całości alfabetyczna - w tym ciągu znajduje się kilka wykrzykników. Dodajmy 

kolejny ciąg do naszego programu, tym razem składający się wyłącznie z liter. 

message2 = "mark" 

Tym razem, jeśli wydrukujemy komunikat 2, używając następującego wiersza kodu: 

print (message2.isalpha ()) 

Program zwróci wartość true. 

Powyższa zasada odnosi się również do funkcji isdigit (), jeśli łańcuch składa się tylko z cyfr, funkcja 

zwróci wartość true; jeśli nie, funkcja zwróci false. Spróbujemy tego, dodając kolejny ciąg do naszego 

programu przed jego zapisaniem. 

message3 = "768345345" 

Tym razem, ponieważ wiadomość3 składa się wyłącznie z cyfr, wtedy otrzymasz wartość True po 

uruchomieniu programu. To kończy naszą dyskusję na temat tej partii funkcji łańcuchowych. Przejdźmy 

do naszej następnej partii funkcji. 

Funkcje join (), len () i split () 

Ostatnie trzy funkcje łańcuchowe, których nauczysz się w tym rozdziale, to: 



1. join () 

2. len () 

3. split () 

Te trzy są potężnymi i przydatnymi funkcjami, aby wiedzieć na tym etapie szkolenia, jak zostać 

programistą w Pythonie. Otwórz narzędzie IDLE, a następnie kliknij opcję Plik> Nowy plik lub naciśnij 

klawisze CTRL + N na klawiaturze. 

W oknie edytora wpisz: 

name = ["Mark", "Adam", "Fred", "Wendy", "Peter", "Marsha"] 

j = "|" 

print (j.join (name)) 

Zapisz, a następnie uruchom program. Wyniki będą następujące: 

Mark | Adam | Fred | Wendy | Peter | Marsha 

Jak widać, funkcja join () w naszym programie wygenerowała ciąg znaków łączący nazwy z naszej listy, 

z każdą nazwą oddzieloną ogranicznikiem, który zdefiniowaliśmy w j. Separator może być dowolny - 

możesz zastąpić | z przecinkiem, średnikiem lub innym znakiem interpunkcyjnym. Teraz przejdźmy do 

funkcji len (). W oknie edytora wpisz: 

message = "Dołącz do mnie na dzisiejszą imprezę" 

print (len (wiadomość)) 

Zapisując i uruchamiając program, wyświetli na powłoce następujący numer okna: 

29 

W tym przypadku wynik jest liczbą znaków w ciągu wiadomości. Funkcja len () ma na celu policzenie 

liczby znaków w łańcuchu lub określenie jej długości. Edytujmy nasz program po raz ostatni. W oknie 

edytora wpisz: 

teams = "Yankees, Mets, Jets, Giants, Knicks, Nets" 

print (teams.split (",") 

Po zapisaniu, a następnie uruchomieniu programu, wynik będzie następujący: 

['Yankees,' Mets ',' Jets ',' Giants ',' Knicks ',' Nets '] 

W takim przypadku funkcja split () generuje nazwy list z dołączonymi nazwami w pojedynczym 

cudzysłowie i oddzielone przecinkiem. To koniec naszej dyskusji na temat funkcji ciągów. Zalecamy 

samodzielne poznanie wielu funkcji przetwarzania ciągów. Przejdziemy teraz do ćwiczenia kodowania 

Ćwiczenie z kodowania: Funkcje łańcuchowe 

To ćwiczenie  pozwoli ci zastosować to, czego się nauczyłeś o funkcjach łańcuchowych w tym rozdziale. 

1. Utwórz nowy skrypt w edytorze Python i zapisz go jako strings_lab.py. 

2. Wprowadź linie kodu pokazane na rysunku xx w pliku programu. Zapisz, a następnie uruchom 

program. 



 

3. Za pomocą pętli wypisz każdą linię i numer znaku ciągu. Na przykład, linia 2, znak 2 to "o". 

Początkowa część twojego wyjścia powinna wyglądać jak poniżej 

 

4. Zmodyfikuj swój kod tak, aby słowo "Kapitał" było drukowane po prawej stronie każdej dużej litery 

w wydrukach. Twoje wyjście powinno wyglądać jak poniżej 



 

Kod użyty do stworzenia oczekiwanego wyniku dla tego ćwiczenia pokazano na tu 

 

 

Twój kod może się różnić. 



Krotki i słowniki 

Dowiesz się o o strukturach danych, a konkretnie krotkach i słownikach w Pythonie. Dowiesz się, jak 

tworzyć krotki i uzyskiwać dostęp do wartości w nich zawartych. Ta część będzie również zawierać 

informacje o funkcjach dostępnych w krotkach. Omówione zostaną także słowniki - deklarowanie 

słownika, uzyskiwanie dostępu i edytowanie wartości znalezionych w słownikach, a następnie 

pobieranie próbek różnych funkcji dostępnych w słownikach. Pod koniec rozdziału otrzymasz już znane 

ćwiczenie kodowania, które pozwoli ci zastosować w praktyce to, czego się dowiedziałeś o krotkach i 

słownikach. 

Tworzenie krotek 

W tej sekcji dowiesz się o tworzeniu krotek. Są znaną strukturą danych w Pythonie. Struktury danych 

umożliwiają przechowywanie danych. Dane w krotkach mogą być między innymi ciągami, liczbami 

zmiennoprzecinkowymi i liczbami całkowitymi. Krotki są listami niezmiennych lub niezmiennych 

wartości. Dane w krotkach są niezmienne - nie można ich w żaden sposób zmienić. Zacznijmy od 

stworzenia naszej pierwszej krotki. Otwórz IDLE, a następnie kliknij Plik> Nowy plik lub naciśnij Ctrl + 

N. Wprowadź następujące informacje w edytorze: 

subjects = ("Angielski", "Algebra", "Biologia", "Fizyka", "Informatyka"," Wychowanie fizyczne ") 

gpas = (3.12, 2.34, 4.0, 3.11, 3.9, 4.55) 

adres = ("123 Main Street",) 

Te linie pokazują, że dane w krotce tematów składają się w całości z łańcuchów, podczas gdy te w 

krotce gpas składają się wyłącznie z liczb zmiennoprzecinkowych. Tuple adresów jest mieszanką 

łańcuchów i liczb całkowitych. Zawiera tylko jedną wartość, z przecinkiem po tej wartości. Dowiesz się 

więcej o tym, dlaczego zdefiniowaliśmy adresy w ten sposób, w następnej sekcji pod tą częścią. Zwróć 

uwagę, że dane ciągów w krotkach są ujęte w cudzysłowy. Natomiast liczby zmiennoprzecinkowe w 

naszej krotce gpas nie mają tych znaków. To ostatnie będzie również prawdziwe, jeśli użyjesz liczb 

całkowitych w twojej krotce. Sfinalizujmy nasz program, dodając kilka instrukcji drukowania: 

print(subjects) 

print (gpas) 

Jak widać na Rysunku  

 



program wyprowadza dane w tej samej kolejności, w jakiej znajdują się w krotkach (to wyjaśnia, 

dlaczego krotki są również sekwencjami). Jak wspomniano wcześniej, krotki są niezmienne - nie można 

ich zmienić.  Teraz, gdy nauczyłeś się tworzyć krotki, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak uzyskać 

dostęp do danych znalezione w twoich krotkach. 

Dostęp do wartości w krotkach 

Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, krotki są po prostu listami niezmiennych danych. Krotki są 

doskonałe do przechowywania danych, które się nie zmieniają, np. w grze rozmiar planszy może być 

przechowywany w krotce. Poznamy teraz dostęp do poszczególnych wartości w krotce. Otwórz IDLE, a 

następnie kliknij Plik> Nowy plik lub naciśnij Ctrl + N, a następnie wprowadź w edytorze: 

family = ("Joan", "Rick", "Brett", "Kerri", "Rose", "Stacy") 

print (family) 

print (family [0]) 

print (family [5]) 

W linii 1 mamy krotkę członków rodziny, którą następnie drukujemy w linii 2. 

Drukowanie określonych wartości z krotki 

W liniach 3 i 4 uzyskujemy dostęp do członka rodziny za pomocą indeksu z krotki lub kolejność, w której 

nazwisko członka rodziny znajduje się w krotce. Oznacza to, że dla polecenia drukowania w wierszu 3 

tym członkiem rodziny jest Joan; dla instrukcji print w linii 4, Stacy jest członkiem rodziny w piątym 

indeksie. Zapisanie i uruchomienie programu generuje dane wyjściowe pokazane na rysunku. 

 

 Pętla przez Tuple 

Przełóżmy przez krotkę dodając kod, który wypisze nazwy członków rodziny w naszej krotce.  



x = 0 

while x <6: 

print (family [x]) 

x = x + 1 

Zapisz, a następnie uruchom ponownie program, a zobaczysz, że każde nazwisko w rodzinie .krotka 

jest drukowana w oddzielnych wierszach przez program. Zauważ, że w linii, while x <6, zmiana liczby 

na wartość większą niż całkowita liczba rekordów w krotce spowoduje błąd programu. Ponadto, jak 

wspomniano wcześniej, każda zmiana w krotce spowoduje również błąd. Na przykład, jeśli dodasz 

następujący wiersz do programu: 

family [1] = „Ricky” 

błąd zostanie również wyświetlony po zapisaniu, a następnie uruchomieniu programu, ponieważ ta 

linia próbuje zmienić wartość jednej z wartości znalezionych w krotce. Nauczyłeś się teraz, jak uzyskać 

dostęp do poszczególnych wartości w krotce. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się o różnych funkcjach 

krotek, których można używać w programach w języku Python. 

Funkcja Tuple 

W tej sekcji dowiesz się o listach, które różnią się od krotek. Dzieje się tak dlatego, że zawierają dane, 

które można zmienić. W skrócie, listy są zmienne lub zmienne. Po szybkiej dyskusji na listach dowiesz 

się o różnych funkcjach, których możesz używać na krotkach. 

Czym są listy? 

Zostaną teraz omówione Listy. Otwórz narzędzie IDLE, a następnie kliknij opcję Plik> Nowy plik lub 

naciśnij klawisze Ctrl + N na klawiaturze. W oknie edytora wpisz: 

bands = ["Podróż", "REO Speedwagon", "Kansas", "Serce", "Skandal", "Pink Floyd"] 

print (bands) 

W przeciwieństwie do krotek dane na liście są ujęte w nawiasy kwadratowe. W przypadku krotek dane 

są ujęte w nawiasy. Podobnie jak w krotce, po zapisaniu i uruchomieniu programu zobaczysz, że nasz 

kod wyświetla członków z listy zespołów. Aby zobaczyć, jak działają poniższe zmiany w kodzie 

programu, spójrz na rysunek powyżej. 

Aby wydrukować pojedynczy zespół na liście, należy dołączyć numer indeksu w nawiasach w instrukcji 

print (zespół [0]) 

Aby wydrukować zakres nazw na liście, należy podać numer indeksu pierwszej wartości do 

wydrukowania, dodać dwukropek, a następnie drugi numer indeksu. Jest to numer indeksu wartości 

po aktualnym, który chcesz wydrukować. Na przykład, jeśli chcesz wydrukować wartości w indeksach 

1 i 2, twoja instrukcja print będzie wyglądała następująco: 

print (bands [1: 3]) 

Aby zmienić wartość nazwy na liście, należy podać indeks wartości, która ma być zmieniona w 

nawiasach, a następnie nazwa nazwy, która ma zostać wstawiona zamiast oryginalnej wartości. A 

zatem: 

bands [1] = "Foreigner" 



print (bands) 

Teraz , że wiesz, jakie są listy, spójrzmy na niektóre funkcje, których możemy używać z krotkami. 

Funkcja len () 

Otwórz nowy plik na IDLE, a następnie wprowadź w oknie edytora: 

computers = ("IBM PC", "Apple Mac", "Compaq", "Gateway", "HP", "Toshiba") 

print(len (computers)) 

Jeśli zapiszesz, a następnie uruchom program, odpowiedź, 6, będzie wyświetlana w oknie powłoki. 

Gdybyś czytał tę książkę rozdział po rozdziale, zapamiętasz, że len () zostało omówione w naszym 

rozdziale o funkcjach ciągów. 

Używanie funkcji len () do pętli przez Tuple 

Jak pokazano powyżej, funkcja len () może być używana do określenia długości lub liczby członków 

krotek naszych komputerów. Możesz użyć zwróconej długości do przechodzenia przez elementy krotki. 

Wprowadź następującą pętlę, która zwróci elementy krotki: 

x = 0 

while x <len (computers): 

print (computers [x]) 

x = x + 1 

Ponowne uruchomienie programu po zapisaniu powoduje iterację po członkach krotka. 

Funkcje min () i max () 

Możesz użyć funkcji min () i max (), aby przywrócić minimalną i maksymalną wartość w krotce. 

Spróbujmy pokazać to na przykładzie. Dodaj następujące linie do kodu: 

wyniki = (10500, 11000, 12000, 15000, 9000, 950) 

print ("Min:" min (wyniki)) 

print ("Max:" max (wyniki)) 

Spowoduje to zwrócenie wartości minimalnej i maksymalnej wartości, odpowiednio 950 i 15000, w 

naszej krotce wyników. 

Konwertowanie listy do krotki 

Wreszcie możesz przekonwertować listę na krotkę. Aby zademonstrować, określmy listę stron 

internetowych z naszym programem. 

websites = ["Yahoo", "Google", "Alta Vista", "Dog Pile", "Cnn"] 

Aby zmienić to na krotkę, dodaj następujący wiersz do kodu: 

websites = krotka (websites) 



Zwróć uwagę, że program będzie kontynuował działanie z konwersją po zapisaniu i ponownym 

uruchomieniu. Aby sprawdzić, czy lista rzeczywiście została przekształcona w krotkę, spróbuj zmienić 

wartość członka krotki. Na przykład wprowadź: 

websites [0] = "Bing" 

W takim przypadku zapisanie, a następnie uruchomienie programu spowoduje błąd, ponieważ danych 

w krotce nie można zmienić. To zamyka naszą dyskusję na temat funkcji, które możemy wykorzystać 

na naszych krotkach. Omówmy kolejno słowniki. 

Deklarowanie słownika 

Słowniki zawierają elementy powiązane ze sobą. Każdy element ma klucz i powiązaną wartość, z 

dwukropkiem między kluczem a jego wartością. Elementy są oddzielone przecinkami. Na przykład, 

możemy mieć słownik pracownika z kilkoma kluczami, jedną nazwaną nazwą, z odpowiednią wartością 

Mario Bross i drugą nazwą SSN, z numerem ubezpieczenia społecznego pracownika jako 

odpowiadającą wartością. Przykłady słowników i sposób ich wyprowadzania znajdują się na rysunku 

poniżej 

 

Śmiało i napisz program na IDLE, ponieważ użyjesz go w następnych dwóch sekcjach tego rozdziału, 

gdzie dowiesz się o dostępie do wartości i używaniu funkcji ze słownikami. 

Dostęp i edycja wartości w słownikach 



Teraz, gdy lepiej znasz słowniki, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp i edytować 

wartości danych w słownikach. Powróćmy do przykładowego programu z poprzedniej sekcji. Przed 

kontynuowaniem zapisz program, używając innej nazwy pliku. Wynika to z tego, że będziesz także 

używać tego samego programu, gdy zaczniesz uczyć się używania funkcji ze słownikami w następnej 

sekcji. 

Wyświetlanie określonych wartości ze słownika 

Wyświetlasz słownik w taki sam sposób jak każdą strukturę danych Pythona. Aby wyświetlić określoną 

wartość w słowniku, zapoznaj się z nazwą klucza. Na przykład: 

print(pracownik ["Nazwa"]) 

print (gracz ["Pozycja"]) 

Pamiętaj, że nazwy kluczy powinny zawsze mieć tę samą wartość, co w słowniku. W przeciwnym razie 

pojawi się błąd. Na przykład, jeśli nazwa klucza jest pisana wielkimi literami, powinna być tutaj również 

pisana wielką literą. 

Zmiana elementów w słowniku 

Możesz także zmienić elementy w słowniku. Na przykład: 

player ["Position"] = "Catcher" 

Zastępuje bieżącą wartość Pitchera klawisza Położenie w słowniku z Catcherem. Aby to przetestować, 

możemy wydrukować wartość ponownie, podświetlając zmianę w procesie. 

print ("Zmień:", gracz ["Pozycja"]) 

Zauważ, że wartość dla klawisza pozycji została zmieniona z Pitcher na Catcher. Możesz również 

ponownie wydrukować słownik gracza, aby zweryfikować. 

Usuwanie elementu ze słownika 

Możesz również usunąć element ze słownika. Na przykład: 

del employee ["Salary"] 

Jeśli ponownie wyświetlisz  słownik pracowników, zobaczysz, że ten przycisk Salary i odpowiadająca 

mu wartość nie są już częścią danych wyjściowych. To kończy naszą dyskusję na temat uzyskiwania 

dostępu i edytowania wartości w słowniku. W następnej sekcji dowiesz się o funkcjach, które mogą być 

używane w słownikach. 

Funkcje słownika 

W tej części dowiesz się o używaniu niektórych funkcji w słownikach. Powrócimy do przykładowego 

programu w sekcji Deklaracja słownika tej części. Postępuj zgodnie z poniższymi przykładami, aby 

dowiedzieć się więcej o używaniu funkcji ze słownikami. 

Funkcja len () 

Podobnie jak w przypadku krotek, możesz użyć funkcji len (), aby uzyskać liczbę elementów w słowniku. 

print (len (pracownicy)) 



wypisuje liczbę elementów. Zwróć uwagę, że elementy odnoszą się do par klucz-wartość. W przypadku 

naszego przykładowego programu zwrócona liczba wynosiłaby 5. 

Funkcja str () 

Możesz również przekonwertować słownik na ciąg znaków. Na przykład: 

print (str (pracownik)) 

konwertuje słownik na ciąg zawarty w nawiasach klamrowych. 

Funkcja clear () 

Ta funkcja usuwa słownik jej elementów. A zatem: 

player.clear () 

print (player) 

wyświetla pusty słownik, zamknięty w nawiasach klamrowych. 

Funkcja get 

Możesz także pobrać wartości specjalne [SW10] ze słownika za pomocą tej funkcji. Na przykład: 

print (employee.get ("SSN")) 

zwraca numer ubezpieczenia społecznego pracownika. 

Funkcje pozycji 

Za pomocą tej funkcji można wyświetlić poszczególne pozycje w słowniku w osobnych zestawach. 

print (employee.items ()) 

Funkcje wartości 

Zwraca wartości każdego klucza w słowniku. 

print (employee.values ()) 

Funkcje kluczy 

Zwraca poszczególne klucze w słowniku. 

print (employee.keys ()) 

Pobieranie elementów i par klucz-wartość w słowniku 

Możesz również przeglądać klawisze w słowniku, używając następującej funkcji: 

dla c w pracowniku: 

print (c) 

Spowoduje to zwrócenie każdego klucza ze słownika w osobnych wierszach. Aby przechwycić pary 

klucz-wartość w słowniku, użyj następującej funkcji: 

dla k, v w employee.items: 

drukuj (k, v) 



To zamyka naszą dyskusję na temat używania niektórych funkcji w słownikach. W tym rozdziale 

nauczyłeś się tworzenia krotek i słowników, uzyskiwania dostępu do wartości w tych strukturach 

danych, a następnie pracy z nimi przy użyciu różnych funkcji. Nauczyłeś się także tworzenia i 

uzyskiwania dostępu do wartości na listach. Nadszedł czas na ćwiczenie kodowania. 

Ćwiczenie z kodowania: Funkcje łańcuchowe 

To ćwiczenie laboratoryjne pozwoli ci pracować z krotkami, listami i słownikami. 

1. Utwórz nowy skrypt w edytorze Python, zapisz go przy użyciu dowolnej nazwy. Wprowadź 

następujący początkowy kod do skryptu i przetestuj. 

 

2. Wykonaj kod i zanotuj błąd pojawiający się w oknie powłoki Pythona. Czy spodziewałeś się tego 

błędu? 

 

3. Użyj pętli for, aby przejrzeć każdy element krotki gpas i wypisać średnią gpa przechowywaną w 

krotce. Skomentuj lub usuń wiersz kodu, który powoduje wyjście TypeError w kroku 2. Spróbuj 

wykonać to samodzielnie, zanim przejrzysz poniższy kod. 

 

 

4. Zamiast krotki przechowuj te same dane w słowniku, aby każda wartość GPA była identyfikowana za 

pomocą klucza łańcucha zawierającego nazwisko osoby, która osiągnęła GPA. 

Bob: 3.14 

Mark: 3,45 



Melissa: 3,98 

Travis: 2,55 

DeeDee: 3.24 

Łan: 2,27 

5. Korzystając ze słownika, który właśnie utworzyłeś, obliczyć, a następnie wyprowadzić średnią, jak 

również nazwiska osób, które osiągnęły najwyższy i najniższy GPA. 

 



Data i Czas 

Dowiesz się o używaniu czasów i dat w programowaniu w Pythonie. Najpierw omówimy, jak Python 

obsługuje czas w krotce czasu. Następnie przejrzysz obiekt Kalendarz Pythona, zanim w końcu zaczniesz 

mówić o korzystaniu z funkcji Czas i Kalendarz w Pythonie. 

Ostatnia część tej części zawiera kolejne ćwiczenie kodowania, aby zastosować pojęcia, których 

nauczyłeś się wcześniej. 

Krotka Time 

Wcześniej omówiliśmy krotki. W tej części dowiesz się o krotce czasu, której użyjemy w dalszej części 

rozdziału. Wydamy krotkę czasu, abyś wiedział, jak to wygląda. Zacznijmy od uruchomienia IDLE, a 

następnie otwarcia okna edytora przez kliknięcie Plik> Nowy plik w menu IDLE lub naciśnięcie Ctrl + N 

na klawiaturze. W oknie edytora pierwszym krokiem jest zaimportowanie funkcji Czas. 

import time 
localtime=time.localtime(time.time()) 
print(localtime)  

Zapisz, a następnie uruchom program. Krotką czasu będzie wyjście tego programu. 

 

Wracając do naszej dyskusji dotyczącej cech krotki, zapamiętasz, że możemy pracować z każdym 

członkiem krotki, jeśli to konieczne. Aby wyświetlić dane wyjściowe w formacie czytelnym dla 

człowieka, dodaj następujące wiersze u dołu: 

formattedtime = time.asctime (time.localtime (time.time ())) 

print (formattedtime) 

Tym razem wynik jest znacznie bardziej czytelny niż oryginalna krotka czasowa. Przeanalizujmy jeszcze 

trochę krotkę, zaczynając od najbardziej wewnętrznej części prawego segmentu kodu .W tym celu 

użyjmy okna powłoki IDLE. 

time time() 



Wynik będzie liczbą sekund rozpoczynających się 1 stycznia 1970 roku. Pracując na zewnątrz, 

przejdźmy do następnej sekcji. 

time.localtime (time.time ()) 

Tym razem wyjście jest krotką czasu. 

Wreszcie, wprowadźmy pełną, prawą stronę. 

time.asctime (time.localtime (time.time ())) 

Tym razem dane wyjściowe są teraz bardziej czytelne dla człowieka i mniej prymitywne. Następnie 

omówmy funkcję Kalendarza. 

Kalendarz 

Python może generować sformatowany kalendarz dla dowolnej kombinacji miesiąc-rok, jak widać w 

tej sekcji. Ponownie utwórzmy inny program za pomocą IDLE. Podobnie jak w przypadku funkcji Czas, 

musimy również zaimportować funkcję Kalendarza, aby pracować z obiektem Kalendarza w naszym 

programie Python. Wprowadź następujące informacje: 

import calendar 

cal=calendar.month(2017, 2) 

print(cal)  

Zwróć uwagę, że wiersz 2 pokazuje rok i miesiąc ujęte w nawiasy. Ponadto, podczas zapisywania 

programu, nie powinieneś nazwać programu jako kalendarz. Dzieje się tak dlatego, że wygeneruje błąd, 

ponieważ nadpisze wbudowaną funkcję kalendarza Pythona. To samo dotyczy wszystkich innych 

programów, w których importujesz lub wywołujesz funkcje. Programy nie mogą mieć tej samej nazwy, 

co wywoływana funkcja. W przeciwnym razie będziesz mieć problemy ze skompilowaniem swojego 

programu. 

Dla wyjścia, patrz rysunek poniżej. 

 



Omówimy różne funkcje czasu i kalendarza, które możemy wykorzystać w naszych programach Python. 

Funkcje czasu i kalendarza 

Będziemy używać okna powłoki podczas wywoływania różnych funkcji w tej sekcji. Zatem zacznijmy od 

IDLE. W oknie powłoki najpierw zaimportujemy moduł czasu, a następnie uruchomimy różne funkcje 

czasu. 

import time 

Użyjmy tego jako przewodnika dla naszych różnych funkcji czasu i daty. Najpierw omówimy różne 

metody, których możemy użyć z funkcją czasu. Aby pokazać czas epicki UNIX, który jest liczbą sekund 

od 1 stycznia 1970, używamy wspomnianej wyżej funkcji time.time (). 

time time() 

Aby wyświetlić czas oparty na zegarze komputera z uruchomionym programem: 

time.clock() 

Aby wyświetlić aktualny czas GMT: 

time.gmtime (time.time)) 

Przyjrzymy się teraz metodom, których możemy użyć z naszą funkcją kalendarza. Najpierw 

zaimportujmy kalendarz, zanim przejdziemy do naszych przykładowych wywołań. 

import calendar 

Aby zobaczyć pierwszy dzień tygodnia dla kalendarza: 

calendar.firstweekday () 

Domyślnie jest to 0 lub niedziela. Aby sprawdzić, czy bieżący rok jest rokiem przestępnym: 

calendar.isleap (2018) 

To zwróci wartość false, ponieważ rok 2018 nie jest rokiem przestępnym. Jeśli zamiast tego wpiszemy: 

calendar.isleap (2020) 

To się spełni, ponieważ rok 2020 jest rokiem przestępnym. Postaramy się ustawić pierwszy dzień 

tygodnia na poniedziałek, zamiast domyślnej wartości niedzieli. 

calendar.setfirstweekday (1) 

Możemy wypróbować ten przykład z rzeczywistą datą, aby sprawdzić, czy działa. 

calendar.weekday (2018,4,2) 

To zwróci 0, od 2 kwietnia 2018, przypada w poniedziałek lub pierwszy dzień tygodnia. Jeśli wpiszemy: 

calendar.weekday (2018,4,3) 

Zwróci 1, od 3 kwietnia 2018, przypada we wtorek, dzień po pierwszym dniu tygodnia. 

Ćwiczenie z kodowania: Funkcje 

To ćwiczenie kodowania pozwoli ci pracować z czasem i datami w Pythonie. 



1. Korzystając z funkcji daty Pythona i odpowiedniej arytmetyki, wygeneruj następujące za pomocą 

programu Python. Zwróć uwagę, że powinieneś użyć swojej aktualnej daty i czasu, zamiast tej samej 

daty i godziny pokazanej na przykładzie  

 

Pamiętaj, że poniższe wygeneruje sformatowaną bieżącą instrukcję czasową.  

time.asctime (time.localtime (time.time ())) 

Spróbuj wykonać ćwiczenie, zanim przejrzysz kod pokazany tu 

 

2. U góry kodu dodaj drugą instrukcję importu dla modułu datetime. Utwórz nową zmienną po 

ostatniej instrukcji print () zwanej urodzin. Użyj go, aby zdefiniować swoje urodziny w następującym 

przykładzie na 21 lutego 1974, o godzinie 11:00. 

birthday = datetime.datetime (1974, 2, 21, 11, 00) 

Dodaj następujący wiersz kodu poniżej definicji zmiennej birthday: 

print ("Urodziłem się na", birthday.isoformat ("")) 

Uruchom swój kod i zanotuj format ISO daty urodzin. 



Funkcje Pythona 

Omawialiśmy funkcje Pythona od 1 części. Nauczyłeś się, jak korzystać z wbudowanych funkcji Pythona 

we wcześniejszych częściach. Tu dowiesz się, jak tworzyć niestandardowe lub własne funkcje Pythona. 

Po nauczeniu się definiowania i wywoływania prostej funkcji Pythona dowiesz się, jak definiować 

funkcje argumentów wymaganych i słów kluczowych. Tu omówiono konfigurowanie domyślnych 

argumentów funkcji i oczekiwanie instrukcji return, co sprawi, że twoje funkcje będą użyteczne. 

Dowiesz się również, jak tworzyć i konsumować moduły Pythona. Zakończymy  kolejnym ćwiczeniem 

kodowania, w którym utworzysz własną niestandardową funkcję Pythona. 

Definiowanie i wywoływanie prostej funkcji 

Jako początkujący programista, kompartmentalizacja jest ważną koncepcją, którą możesz zastosować 

w swoich programach Pythona. Co oznacza kompartmentalizacja? Najprostszą definicją jest to, że 

pozwala ponownie użyć kodu gdzie indziej w tym samym programie lub w innym programie. 

Funkcjonalnością jest sposób implementowania podziału na kompozycje w programach w języku 

Python. Jest tak szczególnie w przypadku podobnych procedur na całym świecie, takich jak ustawianie 

nazw użytkowników i haseł oraz szukanie istnienia terminu, między innymi. Sprawiają, że twoja praca 

jest bardziej wydajna, ponieważ nie musisz zaczynać od zera. W rezultacie, podział i funkcje, 

przyspieszenie całego procesu rozwoju i generowanie znacznych oszczędności. W tej sekcji dowiesz 

się, jak definiować i wywoływać własną funkcję Pythona. W tym celu ponownie użyjemy IDLE. Po 

otwarciu IDLE kliknij opcję Plik> Nowy plik w menu lub naciśnij Ctrl + N na klawiaturze. Aby zdefiniować 

funkcję, użyj słowa kluczowego def. Spróbujmy teraz, wpisując w oknie edytora: 

def greetingEnglish (): # Funkcja ta wita użytkownika w języku angielskim 

print ("Greetings") 

return 

Po wywołaniu ta prosta funkcja wyświetli na ekranie powitanie po angielsku. 

Dodajmy kolejną funkcję do naszego kodu. 

def greetingSpanish (): #Ta funkcja wita się po hiszpańsku 

print ("Buenos Dias") 

return 

Podobnie jak nasza pierwsza funkcja, druga funkcja, po wywołaniu, wyświetla powitanie. Jednak to 

pozdrowienie jest po hiszpańsku. Zapiszemy teraz funkcje. Ponieważ będziesz używać tego samego 

kodu ponownie w dalszej części tej sekcji, możesz zapisać tę funkcję jako greetings.py. Zapisywanie 

funkcji nie wyświetlało niczego w oknie powłoki. Wynika to z tego, że funkcje nie działają, chyba że są 

wywoływane z poziomu programu. Zmodyfikujemy plik greetings.py, dodając kilka linii do 

wywoływania naszych funkcji. 

greetingEnglish () 

greetingSpanish () 

Po zapisaniu, a następnie uruchomieniu programu, dane wyjściowe są wyświetlane w oknie powłoki. 

Dzieje się tak dlatego, że dwie linie, które dodaliśmy do pliku, to wywołania funkcji. Funkcje można 

wywoływać nieograniczoną liczbę razy z poziomu programu. Dlatego jeśli dodasz kolejne wywołanie 

funkcji greetingEnglish () na dół pliku greetings.py, ponowne uruchomienie programu wyświetli dwa 



razy angielskie pozdrowienia w oknie powłoki.  Te przykłady są proste. Jednak funkcje w świecie 

rzeczywistym mogą być bardziej skomplikowane i dłuższe niż te. Pamiętaj, że funkcje powinny 

wykonywać role "pojedynczej". Nie powinieneś tworzyć funkcji, która wykonuje dwa różne zadania. W 

przeciwnym razie twoje funkcje staną się zbyt skomplikowane i utrudnią twoją pracę programistyczną. 

Omówiliśmy definiowanie i wywoływanie prostej funkcji. W następnej sekcji dowiesz się o 

wymaganych funkcjach argumentów, które są bardziej interesujące niż proste przykłady funkcji, które 

omówiliśmy do tej pory. 

Wymagane argumenty funkcji 

W tej sekcji dowiesz się więcej o wymaganych funkcjach argumentów, które wysyłają argumenty lub 

argumenty do funkcji. Wywołanie funkcji przekazuje argument do funkcji. Jeśli funkcja nie odbiera 

oczekiwanego argumentu z powrotem, pojawia się błąd. Dlatego odnosimy się do tego typu funkcji 

jako wymaganej funkcji argumentu. Jeśli brakuje wymaganego argumentu, nasz program zwraca błąd. 

Aby to zilustrować, napiszmy najpierw funkcję z jednym wymaganym argumentem. Napiszemy 

następnie inną funkcję z kilkoma wymaganymi argumentami. 

def greetMe (str): 

print ("Witamy w funkcji", str) 

return 

W naszej definicji funkcji wymagany argument, str, jest ujęty w nawias. Dodamy kilka wywołań funkcji 

na dole. 

greetme ("Kevin") 

greetme ("Brett") 

W tych wywołaniach funkcji Kevin i Brett odpowiadają argumentowi str oczekiwanemu przez naszą 

definicję funkcji. Zapisamy program jako arguments.py. Jeśli uruchomimy program, okno powłoki 

wyświetli dwa oddzielne wywołania funkcji: jeden wyświetla Kevina, a drugi pokazuje Bretta. 

Zdefiniujmy inną funkcję, calculateBattingAverage, z kilkoma wymaganymi argumentami, a 

mianowicie atBats, hits i spacery. Dodajmy tę funkcję do naszego pliku arguments.py. 

def calculateBattingAverage (atBats, hits, walks): 

battingAverage = hits / (atBats-walks) 

print (battingAverage) 

return 

Dodamy także kilka wywołań funkcji. 

calculateBattingAverage (200,54,12) 

calculateBattingAverage (300,108,6) 

Kiedy zapisujemy, a następnie uruchamiamy program, nasze wywołania funkcji przekazują argumenty, 

atBats, hits i spacery, do funkcji calculateBattingAverage, która następnie oblicza średnią mrugnięcia 

na podstawie formuły, trafień / (atBats-walks), przed wydrukowaniem battingAverage na ekranie. 

Zauważ, że argumenty muszą zostać przekazane, co oznacza, że są wymagane. Jeśli wywołanie funkcji 

nie zwróci argumentu, podczas uruchamiania programu pojawi się błąd. Ponadto wywołania funkcji 

muszą przekazywać argumenty w tej samej kolejności, w jakiej są zdefiniowane w naszej definicji 



funkcji. W pierwszym wywołaniu funkcji, na przykład, 200 odpowiada atBats, 54 to hits, a 12 to walks. 

Jeśli wartości nie zostaną przekazane w tej samej kolejności, nasze obliczenie battingAverage będzie 

nieprawidłowe. Na tym kończy się dyskusja na temat wymaganych argumentów funkcji. Przyjrzymy się 

teraz funkcjom argumentów słów kluczowych. Omówimy inną formę funkcji, która eliminuje kolejność 

argumentów przekazywanych w naszych wywołaniach funkcji.  

Funkcje argumentów słów kluczowych 

W poprzedniej sekcji podkreśliliśmy, że argumenty funkcji muszą być przekazane w tej samej 

kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane. W przeciwnym razie może wystąpić błąd lub błędy. Ten typ 

funkcji eliminuje ten wymóg. Ponownie uruchommy IDLE. Otwórz okno edytora i określ inną funkcję. 

def greetTwoPeople (osoba1, osoba2): 

# Ta funkcja wita dwie osoby 

print ("Pozdrowienia", osoba1) 

print ("Hello, How are you?", person2) 

return 

Dodamy teraz wywołanie funkcji. Jeśli przejdziemy przez to, czego dowiedzieliśmy się w poprzedniej 

sekcji, nasze wywołanie funkcji będzie następowało w następującym formacie: 

greetTwoPeople ("Mark", "Brett") 

Istnieje jednak inny sposób, aby to zrobić. Używając funkcji argumentu ze słowem kluczowym, nasze 

wywołanie będzie miało następujący format: 

greetTwoPeople (person1 = "Mark", person2 = "Brett") 

W tym wywołaniu funkcji przekazujemy argument razem ze słowem kluczowym, np. person1 = "Mark", 

zamiast tylko argumentu. Przy użyciu tego formatu kolejność, w jakiej przekazywane są argumenty, 

staje się nieistotna. Tak więc, co następuje: 

greetTwoPeople (person2 = "Mark", person1 = "Brett") 

wyświetli wynik pokazany na rysunku  



 

Spróbujemy tego za pomocą funkcji calculBattingAverage, którą zdefiniowaliśmy w poprzednia sekcji 

def calculBa (atBats, hits, walks): 

ba = hits / (atBats-walks) 

print (ba) 

return 

Dodajmy wywołanie funkcji. 

calculBa (spacery = 25, atBats = 317, trafienia = 67) 

Nasze wywołanie funkcji nie jest zgodne z kolejnością wyświetlaną w definicji funkcji. Zamiast tego 

najpierw przychodzą spacery, a następnie atBats, a potem trafienia. Ponieważ przekazujemy 

parametry wraz z argumentami, kolejność nie ma znaczenia, a nasza funkcja calculBa wciąż jest w 

stanie obliczyć średnią mrugnięcia. To już koniec naszej dyskusji na temat funkcji argumentów słów 

kluczowych. Przejdźmy do następnej sekcji Domyślne argumenty funkcji W sekcji o wymaganych 

funkcjach argumentów podkreślono, że argumenty muszą być przekazywane przez wywołania funkcji. 

W przeciwnym razie wystąpi błąd programu. W tej sekcji omówiono domyślne argumenty funkcji, w 

których wywołania funkcji, które nie przekazują argumentów, nadal będą w stanie to zrobić i nie 

wywołają błędu w wyniku. Aby to zilustrować, otwórzmy ponownie IDLE, a następnie określ funkcję w 

oknie edytora. 

def employeeInformation (name, ssn, position): 

print ("Name:", name) 

print ("Ssn:", ssn) 

print ("Position:", position) 

return 

Następnie, zdefiniujmy wywołanie funkcji. 



employeeInformation (name = "Mark", ssn = "000-00-000", 

position = "founder") 

Zapisz plik jako plik defaults.py, a następnie uruchom program. Zgodnie z oczekiwaniami, wywołanie 

funkcji przekazuje argumenty do funkcji, a funkcja wyświetla argumenty na ekranie. Jeśli tylko 

przekazujemy argumenty dotyczące parametrów name i position, otrzymamy błąd. Dzieje się tak, 

ponieważ funkcja oczekuje również argumentu dla parametru ssn.  Możemy uniknąć tego ograniczenia, 

ustawiając domyślne argumenty dla naszych parametrów. Jak definiujemy domyślne argumenty? 

Zmodyfikujmy nasz program w celu zilustrowania. Zmodyfikuj naszą definicję funkcji, wstawiając 

domyślne wartości parametrów funkcji. 

def employeeInformation (name = "Mark Lassoff", ssn = "000-00-000", 

position = ""): 

Zmodyfikujmy również nasze wywołanie funkcji, usuwając argumenty. 

employeeInformation () 

Jeśli zapiszemy, uruchom ponownie program, wynik będzie następujący: 

Imię i nazwisko: Mario Bross 

Ssn: 000-00-000 

Pozycja: 

Dlatego program działa bez żadnego błędu, nawet jeśli nie przekazujemy do niego żadnych 

argumentów za pośrednictwem wywołania funkcji. Możemy również przekazać argument w naszym 

wywołaniu funkcji dla parametru pozycji, jeśli chcemy. Powiedzmy: 

employeeInformation (position = "founder") 

Kiedy uruchomimy program, wynikiem będzie: 

Imię i nazwisko: Mario Bross 

Ssn: 000-00-000 

Stanowisko: założyciel 

W miarę możliwości należy zdefiniować wartości domyślne dla swoich funkcji. To pozwoli twoim 

programom wyjść z wdziękiem, zamiast wyjść z błędem, jeśli masz problemy z argumentami. Istnieje 

inna sytuacja, w której może zajść potrzeba przetworzenia funkcji z większą liczbą argumentów, niż 

określono. Oto inny przykład. Dodajmy kolejną definicję funkcji do naszego pliku defaults.py. 

def moreEmployee (name, other): 

print ("Informacje o pracownikach:") 

print ("Name:", name) 

dla var w innych: 

print (var) 

return 



W tej definicji funkcji drugi parametr przyjmuje wszystkie pozostałe argumenty mogą zostać 

przekazany do niego z wywołania funkcji. Pokażmy także wywołanie funkcji dla nowej funkcji. 

moreEmployee ("Mario Bross", "Założyciel", "9-1-2009", "206") 

Jeśli zapiszemy, a następnie uruchomimy program, otrzymamy błąd, który stwierdza, że funkcja 

oczekuje tylko dwóch (2) argumentów. Jednak cztery zostały podane. Zmodyfikujmy linię 1 naszej 

definicji funkcji, umieszczając gwiazdkę przed innym parametrem. Nasza zmodyfikowana linia 1 jest 

przedstawiona w następujący sposób: 

def moreEmployee (name, * other): 

Tym razem, jeśli zapiszemy, uruchomimy program ponownie, wszystkie inne argumenty, które 

przekazaliśmy funkcji z wywołania funkcji, są teraz zawarte w wynikach programu. Na tym kończy się 

dyskusja na temat domyślnych argumentów funkcji. W następnej sekcji dowiesz się więcej o 

oświadczeniu zwrotnym, które dodaliśmy od początku naszych przykładowych programów w tej sekcji. 

Deklaracja return 

Chociaż wcześniej spotkałeś się z instrukcją return, nie jest ona dostępna tylko do pokazu. odgrywa 

ważną rolę w funkcjach, co wyjaśnimy w tej sekcji. Aby to zilustrować, stworzymy kolejny program. 

Otwórz IDLE, następnie otwórz okno edytora i wprowadź następującą funkcję: 

def calculDogYears (humanYears): 

dogYears = humanYears * 7 

print ("Dog Years:", DogYears) 

return 

Dodamy również wywołanie funkcji, tak jak robiliśmy to w poprzednich sekcjach. calculDogYears (9.5) 

Zapiszmy plik jako dog_years.py, przed uruchomieniem programu. Zgodnie z oczekiwaniami, kiedy 

uruchomimy program, będzie on wyświetlał równoważne ludzkie lata dla danego psa lat. Teraz 

nieznacznie zmienimy program tak, aby był naprawdę przenośny. Dokonamy zmian w instrukcji return 

iw wywołaniu funkcji. Definicja funkcji będzie wyglądać następująco: 

def calculDogYears (humanYears): 

dogYears = humanYears * 7 

return dogYears 

Zmodyfikuj wywołanie funkcji w następujący sposób: 

myDogYears = calculateDogYears (9.5) 

print ("Dog Years:", myDogYears) 

Funkcja staje się naprawdę przenośna. Możemy to nazwać z dowolnego innego programu. W tym 

przykładzie nasza funkcja zwróci wartość dogYears z powrotem do funkcji wywołującej. Aby to 

zrozumieć, spróbujmy czegoś prostszego. Zmodyfikujmy plik dog_years.py, definiując inną funkcję i 

wstawiając kolejne wywołanie funkcji dla nowej funkcji. Nasza nowa funkcja to: 

def addThese (a, b): 

return a + b 



Dodatkowe wywołanie funkcji to: 

print ("200 + 55 =", addThese (200,55)) 

Dane wyjściowe zmodyfikowanego pliku dog_years.py pokazano na rysunku 12.9.  

 

Nasze definicje funkcji są dużo bardziej zwięzłe, używając formatu ze zmodyfikowaną instrukcją return, 

którą wprowadziliśmy w tej sekcji. Możesz połączyć kilka funkcji i umieścić je w metodzie, którą możesz 

następnie wywołać z programów Python. Pokażemy ci, jak to zrobić w następnej sekcji. To jest koniec 

naszej dyskusji na temat instrukcji return. 

Tworzenie i korzystanie z modułów Pythona 

Użyliśmy tylko wbudowanych modułów Pythona, takich jak data, czas i kalendarz ,metody omówione 

w części 11. W tej części dowiesz się, jak tworzyć i używać własnych niestandardowych modułów 

Pythona. Otworzymy IDLE, następnie okno edytora i zdefiniujemy funkcje, które będą komponować 

nasz moduł. 

def greetEnglish (): 

return "Pozdrowienia!" 

def greetSpanish (): 

zwróć "Buenos Dias" 

def greetFrench (): 

return "Bon Jour" 

def greetHebrew (): 

return "Shalom" 



Zapiszemy plik jako mymodule.py. Musisz zapisać moduły w tym samym katalogu, w którym 

zapisywane są wszystkie inne pliki Pythona. W przeciwnym razie wystąpi błąd podczas próby użycia 

modułu w swoich programach. Otwórzmy kolejne okno edytora i wpisz: 

import myModule 

print (myModule.greetEnglish ()) 

print (myModule.greetFrench ()) 

Zapiszemy ten plik jako consumeModule.py. Kiedy go uruchomimy, wywoła funkcje w module, który 

stworzyliśmy wcześniej, z wynikiem pokazanym na Rys. 12.10.  

 

 

Nauczyliśmy się teraz, jak tworzyć i konsumować nasz własny moduł niestandardowy. Wcześniej 

nauczyłeś się tworzyć i wykorzystywać własne niestandardowe funkcje. Nauczyłeś się również, jak 

tworzyć wymagane argumenty i funkcje argumentów słów kluczowych. Nauczyłeś się także, jak 

ustawiać domyślne argumenty dla twoich funkcji i jak używać instrukcji return dla twoich wywołań 

funkcji. Nadszedł czas na ćwiczenie kodowania. 

Ćwiczenie z kodowania: Funkcje 

To ćwiczenie kodowania pozwoli ci ćwiczyć z funkcjami. Stworzysz trzy użyteczne funkcje 

niestandardowe, które można ponownie wykorzystać w programach w języku Python. 

1. Formuła konwersji Celsjusza na stopnie Fahrenheita jest następująca: 

Fahrenheit = Celsjusza * 1,8 + 32 

Przykład: 32 = 0 * 1,8 + 32 

Przykład: 212 = 100 * 1,8 + 32 

Formuła konwersji Fahrenheita na Celsjusza to: 

Celsjusza = (Fahrenheit - 32) / 1.8 

Przykład: 100 = (212-32) / 1,8 

2. Biorąc pod uwagę powyższe równania, napisz funkcję o nazwie fToC, która zwraca temperaturę w 

stopniach Celsjusza, gdy zostanie przekroczona temperatura w stopniach Fahrenheita. Wywołanie 

funkcji wyglądałoby tak: 



celsTemp = fToC (fahrTemp) 

3. Biorąc pod uwagę powyższe równania, napisz funkcję o nazwie cToF, która zwraca temperaturę w 

stopniach Fahrenheita, gdy temperatura zostanie przekroczona w stopniach Celsjusza. Wywołanie 

funkcji wyglądałoby tak: 

fahrTemp = cToF (celsTemp) 

4. Napisz funkcję, która zamieni Celsjusza na Fahrenheita lub odwrotnie. Funkcja powinna otrzymać 

dwa parametry. Pierwszym parametrem jest temperatura do przeliczenia. Drugi parametr to wartość 

logiczna wskazująca, czy wysyłana wartość ma wartość Celsjusza, czy Fahrenheita. 

5. Sprawdź swoje funkcje, aby upewnić się, że wszystkie działają. Można tego dokonać, pisząc do nich 

wywołania funkcji i upewniając się, że zwracają oczekiwane wartości. 



Wejście / Wyjście 

Tu dowiesz się o wprowadzaniu i wyprowadzaniu plików lub o plikach we / wy, ponieważ jest to znany 

w programowaniu. Ta część najpierw nauczy Cię czytać dane z klawiatury. Do tego momentu twoje 

programy wykorzystały zmienne zakodowane na stałe. Użytkownik nie został poproszony o 

wprowadzenie wartości, które są następnie pobierane przez programy w celu uzyskania innej wartości. 

W tym rozdziale nauczysz się tworzyć program, który pozwoli ci odczytać wartości wprowadzone na 

klawiaturze. Następnie zapoznasz się z czytaniem zewnętrznego pliku tekstowego z dysku. Weźmiesz 

dane z tego pliku i przekażesz je programowi. Następnie przejdziesz do wprowadzania danych 

wejściowych do zewnętrznego pliku tekstowego. Jeśli możesz odczytać z zewnętrznego pliku, 

powinieneś również móc pisać do zewnętrznego pliku. Pokażemy ci, jak to zrobić tutaj. Ostatnią częścią 

tego rozdziału będzie twoje ćwiczenie kodowania, obejmujące operacje wejścia i wyjścia. 

Czytanie danych wprowadzanych z  klawiatury 

Wszystkie wartości, z którymi pracowałeś w swoich programach, a nawet w ćwiczeniach z 

kodowaniem, zostały zakodowane na stałe. To nie jest bardzo wygodne. Nie chodzi też o to, jak rzeczy 

funkcjonują w realnym świecie, gdzie programy radzą sobie z prawdziwymi wartościami, które są 

wprowadzane za pomocą klawiatury lub plików tekstowych. W tej części dowiesz się, jak odczytać dane 

z klawiatury. Jak we wcześniejszych rozdziałach, stworzysz rzeczywisty program, który pomoże ci 

opanować podstawy wprowadzania i wyprowadzania plików. Zacznijmy od otwarcia IDLE, a następnie 

tworzenia nowego pliku. 

W edytorze wpisz: 

name = input ("Jak się nazywasz:") 

Zapisz, a następnie uruchom program. W oknie powłoki ta jedna linia w naszym programie prosi nas o 

wpisanie naszej nazwy. Ponieważ nasz program nadal nie robi nic z wprowadzeniem, po naciśnięciu 

klawisza Enter po wprowadzeniu naszej nazwy jako danych wejściowych nic się nie dzieje. Dodamy 

teraz do naszego programu, linie, które wezmą nasze wejście klawiatury jako ciąg. 

print ("Witamy w Pythonie", nazwa) 

Jeśli zapiszemy, uruchom ponownie nasz program, teraz widzimy, że Python pobiera dane z klawiatury 

jako ciąg. Dodajmy jeszcze kilka linii do naszego kodu. Tym razem spytajmy o wiek. 

age = input ("Ile masz lat?") 

print ("Jesteś", wiek, "lata") 

Dodajmy jeszcze kilka linii, które pozwolą naszemu programowi wyświetlić wiek po upływie określonej 

liczby lat. 

wiek = wiek + 5 lat 

print ("Za pięć lat będziesz:", wiek) 

Jeśli skompilujemy nasz program, a następnie uruchomimy go ponownie, otrzymamy błąd. Jeśli 

prześledzisz ponownie błąd, zobaczysz, że Python oczekuje ciągu znaków jako danych wejściowych, a 

nie liczby całkowitej. Dzieje się tak, ponieważ input () zawsze odczytuje dane z klawiatury jako ciąg 

znaków. Aby rozwiązać ten problem, musisz najpierw rzucić wiek jako liczbę całkowitą. Aby to zrobić, 

dodaj następujący wiersz do programu. Linia ta powinna zostać wstawiona przed linią, w której 

obliczono wiek po 5 latach. 



wiek = int (wiek) 

Zapisz, a następnie uruchom ponownie program. Tym razem nie generuje się błędu. Dodajmy kolejny 

przykład, w którym obliczamy GPA, a następnie wykonujemy operację matematyczną obejmującą GPA 

wprowadzoną na klawiaturze. 

gpa = input ("Jaki jest Twój GPA?") 

print ("Twój GPA jest", gpa) 

gpa = gpa + 10 

Jak widać po zapisaniu i uruchomieniu programu, spowoduje to również błąd. Rozwiązaniem jest 

wyrzucenie GPA jako float, który następnie automatycznie odrzuci GPA jako łańcuch, gdy wykonasz 

operację matematyczną przeciwko niemu. Wiersz, w którym rzutujesz GPA jako float, musi zostać 

wstawiony tuż przed linią, w której wykonywana jest operacja matematyczna. Prawidłowe linie są 

widoczne poniżej. 

gpa = input ("Jaki jest Twój GPA?") 

print ("Twój GPA jest", gpa) 

gpa = float (gpa) 

gpa = gpa + 10 

UWAGA: W Pythonie 3 input () jest jedyną wbudowaną funkcją do odczytu danych ze standardowego 

wejścia. Python 2 miał dwie funkcje - input () i raw_input ().  

Czytanie zewnętrznego pliku tekstowego 

W tej sekcji dowiesz się o wprowadzaniu i wyprowadzaniu plików lub o plikach I / O, w których program 

odczytuje dane wejściowe z zewnętrznego pliku tekstowego. Zacznijmy od zapisania listy pracowników 

w pliku tekstowym. Na przykład możemy mieć plik employee.txt zawierający nazwiska następujących 

pracowników: 

 Mark 

 Kevin 

 Wendy 

 Chris 

 Phil 

 Bryan 

 Stephen 

Otwórz IDLE, a następnie otwórz nowy plik. W oknie edytora wpisz: 

myfile = open ("employees.txt", "r") 

=> tutaj, r oznacza czytanie, ze wskaźnikiem pliku wskazującym początek pliku 

print (myfile.read ()) 

Ten wiersz otwiera plik employee.txt w trybie czytania, a następnie zwraca zawartość pliku tekstowego  



 

Zmodyfikujemy teraz wiersz zawierający instrukcję print: 

print (myfile.read (15)) 

Po ponownym uruchomieniu pliku, tym razem będzie czytać pierwsze 15 znaków w pliku tekstowym. 

Aby odczytać plik tekstowy wiersz po linii, możemy użyć metody readline. Aby to wypróbować, dodaj 

następujący wiersz w swoim programie: 

print (myfile.readline ()) 

Spowoduje to wydrukowanie znaku, który pojawia się po pierwszych 15 znakach w programie w innej 

linii 

 

Dodajmy kolejną instrukcję print zawierającą ten sam wiersz co poprzednio. 

print (myfile.readline ()) 

Wyjście pokazano na rysunku 



 

Następnie skomentuj linie 2-4 naszego programu, a następnie przeprowadź pętlę przez plik ,wstawiając 

następującą linię w naszym programie dla linii w myfile: 

print (line) 

Spowoduje to przejrzenie zawartości naszego pliku tekstowego, jak pokazano na rysunku 

 

Pętla przez zawartość naszego pliku tekstowego umożliwia dalsze przetwarzanie pliku. Na przykład 

możemy dodać liczbę przed nazwiskiem każdego pracownika w naszym pliku 



 

Pisanie zewnętrznego pliku tekstowego 

W pierwszych dwóch sekcjach  dowiedziałeś się o czytaniu danych wejściowych z klawiatury i pliku 

zewnętrznego. Tutaj nauczymy cię, jak wyprowadzać do zewnętrznego pliku tekstowego. W ten sposób 

można trwale przechowywać dane w pliku. Pozwala to na zachowanie stanu za pomocą programów w 

języku Python, co czyni je bardziej niezawodnymi i złożonymi w procesie. W tej sekcji napiszesz 

program, który rejestruje nazwy w pliku. Idźmy dalej i otwórzmy IDLE. Otworzymy nowy plik, a 

następnie zapiszemy go jako plik write.py. W oknie edytora pierwszym krokiem jest wprowadzenie 

naszego wskaźnika pliku. 

file = open ("namesList.txt", "w") 

Następnie zdefiniujemy nasze zmienne. 

name = "" 

listOfNames = "" 

Następnie zdefiniujemy pętlę while, która poprosi nas o podanie nazw. Wewnątrz tej pętli znajduje się 

kolejna pętla, która wykryje, jeśli wprowadzimy nazwę o wartości XXX, a następnie dodamy do listy 

nazwy, które wprowadziliśmy, z wyjątkiem XXX. 

while (name! = "XXX"): 

name = input ("Name:") 

if (name! = "XXX"): 

listOfNames + = nazwa 



listOfNames + = "," 

Następnie opuścimy pętlę, drukując listę nazw przed zapisaniem nazw w naszym pliku namesList.txt. 

print ("Saving", listOfNames) 

file.write (listOfNames) 

Następnie zamkniemy plik. 

file.close () 

Sprawdźmy nasz program. Jeśli podałeś powyższy kod poprawnie, otrzymasz wynik pokazany tu 

 

Powinieneś także sprawdzić swój system plików pod kątem namesList.txt. Po otwarciu pliku 

wprowadzone nazwy powinny znajdować się wewnątrz pliku. Powinieneś ponownie uruchomić 

program i wprowadzić nazwy inne niż te, które wprowadziłeś poprzednio. Jeśli ponownie sprawdzisz 

plik namesList.txt, zobaczysz, że plik został zastąpiony nowymi nazwami. Dzieje się tak, ponieważ plik 

jest zapisywany za każdym razem, dzięki uprzejmości naszego wskaźnika pliku: 

file = open ("namesList.txt", "w") 

W linii kodu powyżej "w" oznacza zapis, gdzie za każdym razem, gdy uruchamiasz program i 

wprowadzasz nową listę nazw, plik zostaje nadpisany nowymi nazwami. Aby zmienić to zachowanie, 

zamień "w" na "a" lub dodaj, co spowoduje , że wszystkie nowe nazwy są zamiast tego dołączane do 

listy  



 

Ćwiczenie kodowania: File I / O 

To ćwiczenie kodowania pozwoli ci ćwiczyć koncepcje plików I / O, które nauczyłeś się w tej części. 

Będziesz pracować z zewnętrznymi danymi pliku. 

1. Załaduj IDLE i wybierz Plik> Nowy plik, a następnie zapisz plik jako file_io.py. Stwórz plik 

companies.csv. Dane w tym pliku są następujące: 

7-Eleven 1964 Dallas 

McDonald's 1955 Oak Brook 

Dunkin'Donuts 1950 Canton 

UPS Store 1980 San Diego 

Wingstop. 1998 Dallas 

Sprzęt ACE 1924 Oak Brook 

2. Napisz program w języku Python, aby plik CSV został wczytany do programu, a informacja zostanie 

wydrukowana w wierszu poleceń. (Podpowiedź: możesz użyć encji znaków \ t, aby utworzyć zakładkę 

i sprawić, by twoje dane wyjściowe były tak czyste, jak to tylko możliwe). 

3. Po wydrukowaniu firm użyj polecenia input (), aby wyświetlić użytkownikowi nazwę firmy, ustalony 

rok i lokalizację. Przechowuj te dane w trzech zmiennych, które są odpowiednio nazwane. 

4. Napisz niezbędny kod do przechowywania wprowadzonych danych - nazwa firmy, rok założenia i 

lokalizacja - w prawidłowym formacie CSV. Wysyła komunikat do użytkownika, wskazując, że dane 

zostały zapisane. 



5. Uruchom program i upewnij się, że działa zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli występują błędy lub 

problemy, należy debugować kod, aby działał poprawnie. 



Uwagi Końcowe 

To jest to. Jest to ostatnia część w naszym kursie Python dla Początkujących. W tej sekcji poznasz inne 

koncepcje programowania w języku Python, które nie pasują do wcześniejszych części. Jednak nadal 

są ważne, aby wiedzieć. Są to wszystkie fajne umiejętności, których powinieneś się nauczyć, gdy 

zaczynasz być biegłym programistą Pythona. Najpierw dowiesz się, jak radzić sobie z wyjątkami, które 

występują, gdy użytkownik robi coś nieoczekiwanego, co powoduje błąd w czasie działania w 

programach w języku Python. Następnie przyjrzymy się kodowaniu serwera WWW w Pythonie. 

Obejmuje to sposób, w jaki uruchamiamy Python na serwerze internetowym i używaj go do 

komunikacji z HTML do użytkownika końcowego. Na koniec przyjrzymy się przetwarzaniu danych 

formularzy za pomocą Pythona. Gdy formularze internetowe są wypełniane, często są przetwarzane 

przy użyciu języka programowania Python 

Obsługa wyjątków 

Czasami, gdy program Python jest wykonywany, użytkownik wprowadza warunki, które powodują 

błędy czasu wykonywania. W rezultacie twój program przestanie działać. Błędy te można często 

przewidywać podczas pisania programów, takich jak dostępność sieci lub niedostępne pliki. Jako dobry 

programista, należy przewidywać te błędy, wiedząc, jak obsługiwać te wyjątki w kodzie. Spójrzmy na 

przykład wyjątku try-catch. Otwórz IDLE i kliknij Plik> Nowy plik, a następnie wprowadź w oknie 

edytora: 

print ("Mamy 10 funtów jabłek.") 

number = input ("Ile sposobów dzielimy jabłka?") 

number = int (numbers) 

try: 

poundsEach = 10 / number 

print ("Każda osoba dostaje", funty, "funty jabłek".) 

except ZeroDivisionError: 

print ("Nie można podzielić przez zero. Spróbuj ponownie.") 

Zapiszmy, a następnie uruchom nasz program. Gdy pojawi się monit o podanie liczby sposobów 

dzielenia jabłek, wprowadź dowolną liczbę z wyjątkiem 0. Zobaczysz, że program jest w stanie obliczyć 

ile jabłek otrzymuje każda osoba. Jednak po wprowadzeniu 0, ponieważ liczby nie można podzielić 

przez 0, zostaniesz poproszony o wprowadzenie innego numeru. Jest to pokazane na wyjściu, które 

jest pokazane w oknie powłoki  



  

Co się dzieje, jeśli twój program nie zawiera wyjątku try-catch? Możesz dowiedzieć się, komentując 

następujące linie z programu: 

try: 

except ZeroDvisionError: 

print(“You can’t divide by zero. Try again.”) 

Jeśli zapiszesz i uruchomisz program, i wprowadzisz ponownie 0 jako wejście, twój program wyświetli 

teraz brzydko wyglądający, nieopisywny komunikat o błędzie i Twój program nie poradzi sobie z 

wejściem  

 



Spróbujmy innego przykładu używając pliku namesList.txt, który wcześniej kodowaliśmy. Otwórz inny 

plik na IDLE, a następnie wprowadź w oknie edytora: 

try: 

file = open ("namesList.txt", "a") 

file.write ("EOF") 

Te linie otwierają plik namesList.txt, a następnie zapisują "EOF" na końcu pliku. 

Dodajmy wyjątek: 

except IOError: 

print ("Błąd IO") 

file.close () 

else: 

print ("EOF napisany pomyślnie") 

file.close () 

Wyjątek przechwytuje, a następnie drukuje błąd IO, jeśli program nie może napisać do pliku 

namesList.txt z jakiegokolwiek powodu. Jeśli nie ma błędu, linie pod instrukcją else przejmują - 

wyświetlany jest komunikat EOF zapisany pomyślnie, informujący użytkownika, że EOF został 

dołączony do naszego pliku namesList.txt. Zapisanie i uruchomienie programu będzie miało wyjście 

pokazane tu, 

 

ponieważ jesteśmy w stanie wstawić EOF do naszego pliku tekstowego. Jeśli jednak plik nie jest 

dostępny, na ekranie pojawi się komunikat o błędzie IO. Możesz sprawdzić rzeczywisty plik 

namesList.txt, aby sprawdzić, czy rzeczywiście istnieje EOF na końcu pliku. Istnieją tylko dwa przykłady 

wyjątków próbnych, omówione w tej sekcji. Jest jednak wiele innych, z którymi możesz się spotkać, 

gdy zaczynasz stać się bardziej biegłym programistą Pythona. Aby dać użytkownikom lepsze 

wyobrażenie o tym, co jest nie tak z ich danymi wejściowymi, kiedy używają twoich programów, 



powinieneś upewnić się, że twoje programy w Pythonie są w stanie obsłużyć wyjątki. W następnej 

sekcji omówimy kodowanie serwera WWW za pomocą Pythona. 

Kodowanie serwera WWW za pomocą Pythona 

Wiele osób korzysta z Pythona w celu uzyskania kodu strony internetowej lub kodu działającego na 

serwerze internetowym. Python jest dostarczany z własnym serwerem WWW. Aby uruchomić ten 

serwer, otwórz wiersz polecenia, jeśli używasz systemu Windows lub terminala, jeśli używasz systemu 

Linux lub MacOS, wpisz następujące polecenie: 

python -m http.server --bind localhost --cgi 8000 

Pliki Pythona można umieścić w folderze cgi-bin, w którym znajduje się serwer WWW Python. Na 

przykład, powiedzmy, że mamy plik hello.py zawierający następujące wiersze kodu: 

print ("Content-Type: text / html \ n") 

print ("<! doctype html> <title> Hello </ title> <h2> hello world </ h2> ") 

Aby uruchomić ten prosty plik HTML, otwórz przeglądarkę internetową, a następnie wpisz na pasku 

adresu: 

http: // localhost: 8000 / cgi-bin / hello.py 

Następnie przeglądarka internetowa uruchamia plik Pythona  

 

Po uruchomieniu pliku wiersz polecenia lub terminal, w zależności od tego, którego używasz, wyświetla 

informacje o pliku, który uruchamiasz z serwera  

 

Spróbujemy innego skryptu Python. Ten pokazuje zmienne środowiskowe Python w twoim systemie. 



import os 

print ("Content-type: text/html\r\n\r\n") 

print ("<font size=+1>Environment</font><\br>") 

for param in os.environ.keys(): 

print("<b>%20s</b>: %s<\br>" % (param, 

os.environ[param])) 

print("<br/>") 

Zapisz ten plik jako environ.py w CGI-BIN, a następnie uruchom go w przeglądarce, wpisując na pasku 

adresu: 

localhost: 8000 / cgi-bin / environ.py 

Mamy ostatni przykład. Ten pokazuje nam modyfikowanie pliku hello.py przy użyciu naszego zwykłego 

edytora tekstu zamiast IDLE. Otwórz plik hello.py za pomocą edytora tekstu, a następnie wprowadź: 

print("Content-Type: text/html\n") 

print("<!doctype html>") 

print("<html>") 

print("<head><title>Python Script</title></head>") 

print("<body>") 

print("<h1>Welcome to the world of Python on the Web!</h1>") 

print("<p>We learned this in Python for Beginners (2017)</p>") 

print("</body></html>") 

Save the file, then run it from the browser: 

localhost:8000/cgi-bin/hello.py 

 



Przetwarzanie danych formularzy za pomocą<html> 

W tej sekcji dowiesz się, jak Python wchodzi w interakcję z HTMLem, aby przetwarzać dane formularzy. 

Najpierw utwórzmy plik name_form.html dla naszych danych formularzy. 

<head> 

<title>Form with Python</title> 

<body> 

<form method="get" action="http://localhost:8000/cgibin/ 

form_process.py"> 

<label for="first">First Name</label> 

<input type="text" id="first" name="first"/> 

<label for="last">Last Name</label> 

<input type="text" id="last" name="last"/> 

<button type="submit">Submit to Python Script</button> 

</form> 

</body> 

</html> 

Po uruchomieniu z przeglądarki ten plik HTML będzie wyglądał jak ten  

 

Będziemy teraz kodować program Python, który będzie odbierać i przetwarzać dane wprowadzone w 

formularzu HTML. Najpierw zaimportujmy moduły, które będą potrzebne do obsługi CGI. 

import cgi, cgitb 

Następnie utworzymy instancję magazynu dla danych formularza. 

form = cgi.FieldStorage() 



Następnie wprowadzimy zmienne, które otrzymają wartości wprowadzone na pierwszym i ostatnim 

polu w naszym formularzu HTML. 

last fields in our HTML form. 

first_name = form.getvalue('first') 

last_name = form.getvalue('last') 

Następnie wprowadźmy znaczniki HTML, które będą wyświetlać wartości formularzy w przeglądarce. 

print("Content-type:text/html\r\n\r\n") 

print("<html>") 

print("<head>") 

print("<title>Hello - Second CGI Program</title>") 

print("</head>") 

print("<body>") 

print("<h2>Greetings %s %s</h2>" % (first_name, last_name) 

print("</body>") 

print("</html>") 

Zapiszmy plik Pythona jako form_process.py. Połączymy to wszystko razem. Wprowadź swoje imię i 

nazwisko w odpowiednich polach w przeglądarce, a następnie kliknij przycisk Prześlij do skryptu Python 

 

Imiona i nazwiska są następnie przekazywane do skryptu Python, który wyświetla przekazane wartości 

na pasku adresu 
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