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Rozdział

3
Wprowadzenie
do programowania

„To jedyny zawód, jaki potrafię wskazać, w którym mogę jednocześnie być inżynierem
i artystą. Ma w sobie niesamowity, rygorystyczny i techniczny pierwiastek, który bardzo
lubię, gdyż wymusza niezwykle precyzyjne myślenie. Z drugiej strony, ma też drugą
wybitnie kreatywną stronę, w której jedyną granicą jest nasza wyobraźnia”.
— Andy Hertzfeld

Nasz pierwszy program wyświetlał tekst Witaj, świecie!. Wyświetlmy teraz ten komunikat 100 razy.
Wpisz poniższy kod w interaktywnej powłoce (przed słowem print trzeba wpisać dokładnie cztery
znaki odstępu):
1 # python_lst003.py
2
3 for i in range(100):
4
print("Witaj, świecie!")

W efekcie słowa Witaj, świecie! zostaną wyświetlone 100 razy. Choć najprawdopodobniej nigdy
nie będziesz musiał wyświetlać sto razy takiego tekstu, jednak powyższy przykład pokazuje, jak
ogromne możliwości ma programowanie. Czy możesz wskazać coś innego, co mógłbyś równie
łatwo wykonać 100 razy? Właśnie na tym polega potęga programowania.
27
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Przykłady
Od tej chwili przykłady prezentowane w książce będą mieć następującą postać:
1 # python_lst004.py
2
3 for i in range(100):
4
print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, świecie!
>> Witaj, świecie!
>> Witaj, świecie!
...

Tekst # python_lst004.py to komentarz zawierający nazwę pliku, w którym jest zapisany prezentowany
poniżej kod. Dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł odszukać ten plik, skopiować jego kod,
wkleić do edytora IDLE i wykonać. Tekst poprzedzony znakami >> to wyniki wyświetlane
w interaktywnej powłoce. W książce teksty poprzedzone tymi znakami są umieszczane po każdym
listingu i prezentują jego wyniki (wyświetlone w powłoce). Trzykropek (...) oznacza „i tak dalej”.
Jeśli po przykładzie nie będzie wyników poprzedzonych znakami >>, znaczy to, że program nie
generuje żadnych wyników bądź też wyjaśniam jakieś pojęcie i wyniki kodu nie mają w danym
przypadku znaczenia.
Każdy tekst prezentowany czcionką Courier New jest jakąś formą kodu, wyników generowanych
przez kod bądź żargonem programistycznym. Gdybym na przykład opisywał słowo for użyte
w ostatnim przykładzie, byłoby ono zapisane właśnie czcionką Courier New.
Courier New jest czcionką o stałej szerokości znaków (nieproporcjonalną), bardzo często używaną
do prezentowania kodów programów. W tej czcionce każdy znak ma tę samą szerokość, dzięki
czemu znacznie lepiej widoczne są formatowanie oraz inne charakterystyczne cechy tekstu.
Przykłady można wykonywać bądź to w interaktywnej powłoce, bądź też bezpośrednio z plików
.py. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z tym, o czym wspominałem już wcześniej, wyniki
uzyskiwane podczas wykonywania programów w powłoce mogą być nieco inne. Jeśli zatem
faktycznie okaże się, że wyświetlone wyniki różnią się od tych w książce, przyczyną będzie właśnie
sposób wykonania kodu. Jeśli przykład generuje jakieś wyniki, lecz nie zawiera w kodzie słowa
print, oznacza to, że należy go wpisać w powłoce. Jeśli kod przykładu zawiera print, oznacza to,
że przykład należy wykonywać z pliku .py.

Komentarze
Komentarz to wiersz tekstu (lub jego fragment) napisany w języku używanym przez ludzi i poprzedzony
symbolem informującym język programowania o tym, że należy go zignorować, a nie wykonywać.
W języku Python symbolem używanym do oznaczania komentarzy jest znak krzyżyka (#).
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Wyświetlanie

Komentarze wyjaśniają znaczenie kodu. Programiści używają ich, by ułatwiać innym zrozumienie
przeznaczenia i sposobu działania kodu. W komentarzach można zapisywać co tylko chcemy,
o ile tylko ich treść zostanie umieszczona w jedynym wierszu:
1 # python_lst005.py
2
3 # To jest komentarz
4 print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, świecie!

Komentarze należy dodawać wyłącznie wtedy, kiedy robimy w kodzie coś niezwykłego lub wyjaśniamy
coś, co nie jest oczywiste. Powinno się ich używać oszczędnie — nie należy dodawać komentarzy
do każdego wiersza kodu — lepiej oszczędzać je na wyjątkowe sytuacje. Oto przykład zupełnie
niepotrzebnego komentarza:
1 # python_lst007.py
2
3 # wyświetla Witaj, świecie!
4 print("Witaj, świecie!")

W tym przypadku komentarz nie jest potrzebny, gdyż przeznaczenie tego wiersza kodu jest całkowicie
oczywiste. Kolejny przykład przedstawia dobre i uzasadnione zastosowanie komentarza:
1 # python_lst008.py
2
3 import math
4
5 # długość przekątnej
6 l = 4
7 w = 10
8 d = math.sqrt(l**2 + w**2)

Jeśli nawet doskonale rozumiemy, jak ten kod działa, wciąż możemy nie pamiętać, jak się liczy
długość przekątnej prostokąta, dlatego komentarz może się przydać.

Wyświetlanie
Pisane programy mogą wyświetlać coś więcej niż Witaj, świecie!. Mogą wyświetlać dowolne teksty,
pod warunkiem, że zostaną one zapisane pomiędzy znakami cudzysłowu:
1 # python_lst009.py
2
3 print("Python")

>> Python
1 # python_lst010.py
2
3 print("Siemka!")

>> Siemka!
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Wiersze
Programy pisane w języku Python składają się z wierszy. Przyjrzyjmy się poniższemu programowi:
1 # python_lst011.py
2
3 # wiersz1
4 # wiersz2
5 # wiersz3

Składa się on z trzech wierszy kodu. Możliwość odwoływania się do kodu na podstawie wiersza,
w którym został zapisany, jest bardzo wygodna. W edytorze IDLE wystarczy wybrać opcję Edit,
a następnie Go to Line, aby przejść do podanego wiersza kodu. W interaktywnej powłoce można
wpisywać jedynie po jednym wierszu kodu. Nie można skopiować i wkleić do niej kilku wierszy
kodu jednocześnie.
Czasami może się zdarzyć, że kod będzie zbyt długi, by zmieścić się w jednym wierszu.
Kod zapisany pomiędzy trzema znakami cudzysłowu, nawiasami, nawiasami kątowymi
lub kwadratowymi może zajmować więcej niż jeden wiersz:
1 # python_lst012.py
2
3 print("""To jest naprawdę
4
bardzo, bardzo, bardzo długi
5
wiersz kodu.""")

Można także użyć znaku odwrotnego ukośnika (\), by przenieść dalszą część kodu do kolejnego
wiersza:
1 # python_lst013.py
2
3 print\
4 ("""To jest naprawdę bardzo, bardzo,
5 bardzo długi wiersz kodu.""")

Dwa ostatnie przykłady dają dokładnie takie same wyniki. Zastosowanie odwrotnego ukośnika
pozwoliło umieścić ("""To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długi wiersz kodu.""")
oraz print w osobnych wierszach kodu, co w innych sytuacjach nie byłoby dozwolone.

Słowa kluczowe
W językach programowania, takich jak Python, istnieją pewne słowa, które mają specjalne znaczenie.
Są one nazywane słowami kluczowymi. Przykładem takiego słowa, które zostało przedstawione
już wcześniej, jest for — służy ono do wielokrotnego wykonywania fragmentu kodu. Dalej w tym
rozdziale poznasz więcej takich słów kluczowych.
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Odstępy

Odstępy
Przyjrzyjmy się jeszcze raz programowi, który 100 razy wyświetla tekst Witaj, świecie!:
1 # python_lst014.py
2
3 for i in range(100):
4
print("Witaj, świecie!")

Jak już zwróciłem uwagę wcześniej, przed print są zapisane cztery znaki odstępu. Niebawem
wyjaśnię dlaczego, lecz najkrócej rzecz ujmując, pozwala to językowi zorientować się, gdzie zaczyna
się blok kodu oraz gdzie się on kończy. Na razie zapamiętaj, że wszędzie tam, gdzie w kodach jest
wcięcie, ma ono wielkość czterech znaków odstępu. Bez zastosowania odpowiednich wcięć program
nie będzie prawidłowo działać.
W innych językach programowania wcięcia nie są stosowane w podobny sposób — zazwyczaj bloki
kodu są oznaczane przy użyciu słów kluczowych lub par nawiasów klamrowych. Oto ten sam
program napisany w języku o nazwie JavaScript:
1 # python_lst015.py
2
3 # To kod w języku JavaScript - nie będzie działać w Pythonie!
4
5 for (i = 0; i < 100; i++) {
6
console.log("Witaj, świecie!");
7 }

Zwolennicy Pythona uważają, że wymóg stosowania odpowiednich wcięć sprawia, iż pisanie
i czytanie kodu w tym języku jest łatwiejsze niż w innych. Jak pokazałem w powyższym przykładzie,
choć stosowanie wcięć nie jest elementem innych języków, programiści i tak ich używają, by poprawić
czytelność kodu.

Typy danych
Python dzieli dane na dwie różne kategorie nazywane typami danych. W tym języku każda
wartość, taka jak 2 czy "Witaj, świecie!", jest nazywana obiektem. Więcej na temat obiektów
dowiesz się w drugiej części książki, na razie jednak wystarczy, że będziesz wyobrażać sobie te
obiekty jak dane dysponujące trzema właściwościami: tożsamością, typem danych oraz wartością.
Tożsamość obiektu to miejsce w pamięci komputera, w którym obiekt jest zapisany i które nigdy
się nie zmienia. Typ danych to kategoria danych, do której obiekt należy; określa ona jego właściwości
i także nigdy nie ulega zmianie. I w końcu wartość obiektu to dane, które on reprezentuje; na przykład
liczba 2 ma wartość 2.
"Witaj, świecie!" to obiekt typu str (co jest skrótem od string — angielskiego słowa określającego
łańcuch znaków), którego wartością jest "Witaj, świecie!". Kiedy odnosimy się do obiektu typu
str, mówimy, że jest to łańcuch znaków. Łańcuch znaków to sekwencja składająca się z jednego
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lub większej liczby znaków zapisanych pomiędzy cudzysłowami. Znak to pojedynczy symbol, taki
jak a lub 1. Do zapisu łańcuchów można używać cudzysłowów lub apostrofów, trzeba jednak pamiętać,
by znak umieszczony na początku łańcucha odpowiadał temu, który został umieszczony na końcu:
1 # python_lst016.py
2
3 "Witaj, świecie!"

>> 'Witaj, świecie!
1 # python_lst017.py
2
3 'Witaj, świecie!'

>> 'Witaj, świecie!'

Łańcuchy znaków są używane do reprezentowania tekstów i mają unikalne cechy.
Liczby, których użyliśmy do wykonywania operacji arytmetycznych w jednym z poprzednich
przykładów, także są obiektami — jednak nie są to łańcuchy znaków. Liczby całkowite (1, 2, 3, 4
i tak dalej) są typu int, co jest skrótem od słowa integer. Podobnie jak łańcuchy znaków, także
liczby całkowite mają swoje unikalne cechy. Przykładowo dwie liczby całkowite można przez
siebie pomnożyć, natomiast na łańcuchach znaków takiej operacji wykonać nie można.
Liczby dziesiętne (mające jakieś cyfry po przecinku dziesiętnym) są typu float. Przykładami liczb
tego typu są 2.1, 8.2 czy też 9.9999. Są one nazywane liczbami zmiennoprzecinkowymi. Podobnie
jak wartości innych typów, także liczby zmiennoprzecinkowe mają swoje własne unikalne cechy
i zachowują się w określony sposób, podobny do liczb całkowitych:
1 # python_lst018.py
2
3 2.2 + 2.2

>> 4.4

Obiekty typu bool są określane jako wartości logiczne i mogą przyjmować wartości True lub False:
1 # python_lst19.py
2
3 True

>> True
1 # python_lst20.py
2
3 False

>> False

I w końcu obiekty, których typem danych jest NoneType, zawsze mają wartość None. Służą one do
reprezentacji braku wartości:
1 # python_lst21.py
2
3 None

Dalej w tym rozdziale wyjaśnię, jak stosować różne typy danych.
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Stałe i zmienne
Języka Python można używać do wykonywania obliczeń matematycznych, tak samo jak korzystamy
z kalkulatora. Liczby można dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, podnosić do potęgi i tak dalej.
Pamiętaj, że wszystkie przykłady prezentowane w tym podrozdziale należy wpisywać i wykonywać
w interaktywnej powłoce:
1 # python_lst22.py
2
3 2+2

>> 4
1 # python_lst23.py
2
3 2 - 2

>> 0
1 # python_lst24.py
2
3 4 / 2

>> 2
1 # python_lst25.py
2
3 2 * 2

>> 4

Stała jest wartością, która nigdy nie ulega zmianie. Każda z liczb zastosowanych w kilku ostatnich
przykładach była stałą; liczba 2 zawsze będzie reprezentować wartość 2. Z drugiej strony, zmienna
odnosi się do wartości, która może się zmieniać. Każda zmienna ma nazwę, która składa się z co
najmniej jednego znaku. Nazwa jest przypisywana zmiennej przy użyciu operatora przypisania
(znaku równości, =).
Niektóre języki programowania wymagają od programisty „deklarowania” zmiennych w celu
poinformowania języka, jakiego typu będzie dana zmienna. Przykładowo w języku C zmienne są
tworzone w następujący sposób:
1 # python_lst026.py
2
3 # Nie uruchamiać.
4
5 int a;
6 a = 144;

W Pythonie tworzenie zmiennych jest prostsze: wystarczy przypisać zmiennej wartość, używając
w tym celu operatora przypisania:
1 # python_lst027.py
2
3 b = 100
4 b

>> 100
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Kolejny przykład pokazuje, w jaki sposób można zmieniać wartość zmiennej:
1 # python_lst028.py
2
3 x = 100
4 x
5
6
7 x = 200
8 x

>> 100
>> 200

Takich dwóch zmiennych można także używać do wykonywania operacji arytmetycznych:
1 # python_lst029.py
2
3 x = 10
4 y = 10
5 z = x + y
6 z
7 a = x - y
8 a

>> 20
>> 0

W kodzie programu może się zdarzyć, że będziemy chcieli inkrementować (powiększyć) lub
dekrementować (zmniejszyć) wartość jakiejś zmiennej. Ponieważ są to bardzo popularne operacje,
Python udostępnia specjalną skróconą składnię do ich wykonywania. Aby inkrementować wartość
zmiennej, należy ją przypisać do niej samej, a dodatkowo po prawej stronie operatora przypisania
umieścić znak plus i liczbę, o którą chcemy powiększyć wartość zmiennej; oto przykład takiego
działania:
1 # python_lst030.py
2
3 x = 10
4 x = x + 1
5 x

>> 11

I analogicznie, aby dekrementować wartość zmiennej, należy postąpić tak samo, z tym że zamiast
dodawać, należy odjąć liczbę:
1 # python_lst031.py
2
3 x = 10
4 x = x - 1
5 x

>> 9
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Te przykłady są całkowicie prawidłowe, jednak istnieje skrócony sposób zapisu tych samych operacji:
1 # python_lst032.py
2
3 x = 10
4 x += 1
5 x

>> 11
1 # python_lst033.py
2
3 x = 10
4 x -= 1
5 x

>> 9

W zmiennych można także zapisywać wartości innych typów, a nie tylko liczby całkowite.
Można tworzyć zmienne każdego z istniejących typów danych:
1 # python_lst34.py
2
3 hi = "Witaj, świecie!"
1 # python_lst35.py
2
3 my_float = 2.2
1 # python_lst36.py
2
3 my_boolean = True

Nazwy zmiennych mogą być dowolne, przy czym trzeba pamiętać o zachowaniu kilku zasad.
1. W nazwach zmiennych nie mogą występować znaki odstępu. Jeśli chcemy, by nazwa
zmiennej składała się z dwóch słów, należy je rozdzielić znakiem podkreślenia, na przykład
moja_zmienna = "Łańcuch znaków!".
2. Nazwy zmiennych mogą się składać tylko z liter, cyfr oraz znaku podkreślenia.
3. Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od cyfry. Choć można na ich początku umieszczać
znak podkreślenia, jednak takie rozwiązanie ma specjalne znaczenie (o którym piszę nieco
później), więc aż do tego momentu należy go unikać.
4. Nazwy zmiennych nie mogą być słowami kluczowymi języka Python; listę słów kluczowych
można znaleźć na stronie https://theselftaughtprogrammer.io/keywords.
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Składnia
Składnia to zespół reguł, zasad i procesów określających strukturę zdań w danym języku, a zwłaszcza
kolejność słów1. Tak samo jak język angielski ma swoją składnię, ma ją także i Python.
W języku Python łańcuchy znaków zawsze są zapisywane w cudzysłowach lub apostrofach. To właśnie
przykład składni Pythona. Poniżej przedstawiony został prawidłowy program napisany w tym języku:
# python_lst037.py
print("Witaj, świecie!")

Jest prawidłowy, gdyż jest zgodny ze składnią Pythona — zdefiniowany w tym kodzie łańcuch znaków
został zapisany w cudzysłowach. Gdybyśmy jednak umieścili tylko jeden cudzysłów na jednym
z końców łańcucha, byłoby to sprzeczne z regułami składni Pythona i kod nie zostałby wykonany.

Błędy i wyjątki
Jeśli pisząc program w Pythonie, nie będziemy się stosować do zasad jego składni, podczas
wykonywania takiego programu mogą się pojawić błędy. Interaktywna powłoka Pythona
poinformuje nas, jeśli kod programu nie będzie działać, i wyświetli informacje o przyczynie
problemów. Przekonajmy się, co się stanie, kiedy spróbujemy zdefiniować łańcuch znaków,
lecz zapomnimy o jednym znaku cudzysłowu:
1 # python_lst038.py
2
3 # W tym kodzie jest błąd!
4
5 my_string = "Witaj, świecie!.

>>

File "H:\Self-Taught Programmer\kody\python\python_lst038.py", line 5
my_string = "Witaj, świecie!
^
SyntaxError: EOL while scanning string literal

Wyświetlony komunikat informuje o wykryciu w programie błędu składniowego (SyntaxError).
Błędy tego typu są błędami krytycznymi. Kod zawierający taki błąd nie może zostać wykonany.
W przypadku próby wykonania programu zawierającego błąd składniowy Python poinformuje
o jego wykryciu. Wyświetlony komunikat będzie zawierał nazwę pliku zawierającego błąd, numer
wiersza, w którym został wykryty, oraz rodzaj błędu. Choć takie błędy mogą się wydawać trochę
przerażające, zdarzają się często.
Kiedy okaże się, że w pisanym kodzie wystąpił błąd, należy przejść do wiersza, w którym został
wykryty, i postarać się określić jego przyczynę. W powyższym przypadku musielibyśmy przejść
do trzeciego wiersza kodu. Po chwili analizy kodu na pewno zauważylibyśmy, że zawiera on tylko
1

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaktyka_(językoznawstwo)
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jeden znak cudzysłowu. Aby poprawić ten błąd, wystarczy dodać drugi znak cudzysłowu na końcu
łańcucha i ponownie wykonać program. Od tej chwili wszelkie błędy będę prezentował w książce
w następujący sposób:
>> SyntaxError: EOL while scanning string literal

Aby ułatwić lekturę, będę przedstawiał tylko ostatni wiersz komunikatu o błędzie.
W języku Python występują dwa rodzaje błędów; są to błędy składniowe i wyjątki. To, co nie jest
błędem składniowym, jest wyjątkiem. Przykładowo ZeroDivisionError to wyjątek występujący
w przypadku wykrycia próby dzielenia przez zero.
W odróżnieniu od błędów składniowych, wyjątki wcale nie muszą być krytyczne (istnieje sposób,
który pozwala na dalsze wykonywanie programu nawet po zgłoszeniu wyjątku, który przedstawię
w następnym rozdziale). W przypadku zgłoszenia wyjątku programiści używający Pythona mówią:
„Python (lub mój program) zgłosił wyjątek”. Oto przykład kodu, który zgłasza wyjątek:
1 # python_lst039.py
2
3 # W tym kodzie jest błąd.
4
5 10 / 0

>> ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero

W przypadku zastosowania nieprawidłowych wcięć zostanie zgłoszony wyjątek IndentationError:
1 # pyton_lst040.py
2
3 # W tym kodzie jest błąd.
4 y = 2
5
x = 1

>> IndentationError: unexpected indent

Podczas nauki programowania takie błędy składniowe oraz wyjątki (w tym także te, o których
jeszcze nie wspominałem) będą występować dość często, lecz z upływem czasu będzie ich coraz
mniej. Pamiętaj, że w razie wystąpienia błędu składniowego lub wyjątku trzeba przejść do wiersza,
w którym został wykryty, i spróbować znaleźć rozwiązanie (jeśli utkniesz i nie będziesz mieć
pomysłu, co zrobić z danym błędem, poszukaj rozwiązania w internecie).

Operatory arytmetyczne
Wcześniej przedstawione zostały jedynie przykłady prostych obliczeń arytmetycznych, takich jak
4 / 2. Symbole, których w nich używaliśmy, są nazywane operatorami. Python dzieli te operatory
na kilka kategorii, a te, które mogliśmy zobaczyć w przykładach, są nazywane operatorami
arytmetycznymi. Poniższa tabela 3.1. zawiera niektóre najczęściej stosowane operatory arytmetyczne
dostępne w języku Python.
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Tabela 3.1. Najczęściej stosowane operatory arytmetyczne
Operator

Znaczenie

Przykład

Wynik

**

Potęgowanie

2 ** 2

4

%

Modulo / reszta z dzielenia

14 % 4

2

//

Dzielenie całkowite / iloraz zaokrąglony w dół

13 // 8

1

/

Dzielenie

13 / 8

1.625

*

Mnożenie

8 * 2

16

-

Odejmowanie

7 - 1

6

+

Dodawanie

2 + 2

4

Po podzieleniu dwóch liczb uzyskujemy iloraz oraz resztę z dzielenia. Iloraz to wynik dzielenia,
natomiast resztą jest to, co zostaje po dzieleniu. Resztę z dzielenia zwraca operator modulo.
Przykładowo 13 podzielone przez 5 daje 2 i resztę 3.
1 # python_lst041.py
2
3 13 // 5

>> 2
1 # python_lst042.py
2
3 13 % 5

>> 3

Kiedy zastosowano operator modulo z użyciem liczby 2 jako drugim argumentem, a nie ma żadnej
reszty z dzielenia (zwracaną wartością jest 0), oznacza to, że liczba będąca pierwszym argumentem
jest parzysta. Jeśli wynik będzie różny od zera, oznacza to, że liczba jest nieparzysta:
1 # python_lst043.py
2
3 # liczba parzysta
4 12 % 2

>> 0
1 #python_lst044.py
2
3 # liczba nieparzysta
4 11 % 2

>> 1

Dostępne są jeszcze dwa inne operatory służące do dzielenia liczb. Pierwszy z nich — // — zwraca
iloraz:
1 # python_lst045.py
2
3 14 // 3

>> 4
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Drugim jest /; zwraca on liczbę zmiennoprzecinkową stanowiącą wynik dzielenia pierwszego
argumentu przez drugi:
1 # python_lst046.py
2
3 14 / 3

>> 4.666666666666667

Do potęgowania liczb używany jest operator wykładniczy:
1 # python_lst047.py
2
3 2 ** 2

>> 4

Wartości (w powyższych przykładach były nimi liczby) umieszczane po obu stronach operatora są
nazywane operandami. Operandy wraz z operatorem tworzą wyrażenie. Podczas działania programu
Python przetwarza wszystkie wyrażenia i dla każdego z nich zwraca pojedynczą wartość. Kiedy
wpiszemy wyrażenie 2+2 w interaktywnej powłoce, Python zwróci wartość 4.
Kolejność wykonywania działań to zestaw reguł używany w wyrażeniach matematycznych do
wyznaczania ich wartości. Zapamiętaj zdanie: Nowy Paradygmat Matematyki Daje Dużo Okazji.
To akronim, który pomoże zapamiętać kolejność działań w równaniach matematycznych: nawiasy,
potęgowanie, mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie. Nawiasy mają najwyższy priorytet
— wyższy od potęgowania, które z kolei ma wyższy priorytet od mnożenia i dzielenia, a te z kolei
są ważniejsze od dodawania i odejmowania. Jeśli operatory mają ten sam priorytet, jak w wyrażeniu
15 / 3 * 2, działania są wykonywane od lewej do prawej. W tym przypadku wartością wyrażenia
jest wynik dzielenia 15 przez 3 pomnożony razy 2. Python wykorzystuje dokładnie te same zasady
podczas wyznaczania wartości wyrażeń matematycznych:
1 # python_lst048.py
2
3 2 + 2 * 2

>> 6
1 # python_lst049.py
2
3 (2 + 2) * 2

>> 8

W pierwszym przykładzie działanie 2 * 2 jest wykonywane jako pierwsze, gdyż operator mnożenia
ma wyższy priorytet niż dodawanie.
W drugim przykładzie najpierw jest obliczana wartość (2+2), gdyż Python zawsze w pierwszej
kolejności oblicza wartość wyrażeń zapisanych w nawiasach.

Kup książkę

Poleć książkę

40

Rozdział 3



Wprowadzenie do programowania

Operatory porównania
Kolejną grupą operatorów stosowanych w języku Python są operatory porównania (przedstawione
w tabeli 3.2). Podobnie jak operatory arytmetyczne, także operatory porównania są używane
w wyrażeniach i umieszczane pomiędzy dwoma operandami. Jednak w odróżnieniu od operatorów
arytmetycznych, wyrażenia z operatorami porównania zwracają jedną z dwóch wartości: True lub False.
Tabela 3.2. Operatory porównania
Operator

Znaczenie

Przykład

Wynik

>

Większe

100 > 10

True

<

Mniejsze

100 < 10

False

>=

Większe lub równe

2 >= 2

True

<=

Mniejsze lub równe

1 <= 4

True

==

Równe

6 == 9

False

!=

Różne

3 != 2

True

Wyrażenie z operatorem > zwróci wartość True, jeśli liczba po lewej stronie operatora będzie większa
od liczby umieszczonej po jego prawej stronie; w przeciwnym razie wyrażenie zwróci wartość False:
1 # python_lst050.py
2
3 100 > 10

>> True

Wyrażenie z operatorem < zwróci wartość True, jeśli liczba po lewej stronie operatora będzie mniejsza
od liczby umieszczonej po jego prawej stronie; w przeciwnym razie wyrażenie zwróci wartość False:
1 # python_lst051.py
2
3 100 < 10

>> False

Wyrażenie z operatorem >= zwróci wartość True, jeśli liczba umieszczona po jego lewej stronie
będzie większa od liczby umieszczonej po prawej stronie lub jej równa; w przeciwnym razie
wyrażenie zwróci wartość False:
1 # python_052.py
2
3 2 >= 2

>> True

Wyrażenie z operatorem <= zwróci wartość True, jeśli liczba umieszczona po jego lewej stronie
będzie mniejsza od liczby umieszczonej po prawej stronie lub jej równa; w przeciwnym razie
wyrażenie zwróci wartość False:

Kup książkę

Poleć książkę

Operatory logiczne

41

1 # python_053.py
2
3 2 <= 2

>> True

Wyrażenie z operatorem == zwróci wartość True, jeśli oba operandy będą sobie równe, oraz wartość
False w przeciwnym przypadku:
1 # python_054.py
2
3 2 == 2

>> True
1 # python_055.py
2
3 1 == 2

>> False

Wyrażenie z operatorem != zwróci wartość True, jeśli oba operandy będą różne, oraz wartość False
w przeciwnym przypadku:
1 # python_056.py
2
3 1 != 2

>> True
1 # python_057.py
2
3 2 != 2

>> False

Wcześniej przypisywaliśmy wartości zmiennym, używając znaku =, na przykład x = 100. Można
by sądzić, że taki zapis należy czytać „x jest równe 100”, jednak wcale tak nie jest. Jak już mieliśmy
okazję się przekonać, znak = jest używany do przypisywania wartości zmiennym, a nie do sprawdzania
równości dwóch wartości. A zatem, kiedy zobaczymy zapis x = 100, powinniśmy go rozumieć jako
„przypisz x wartość 100”. Do testowania równości jest używany operator ==; a zatem kiedy zobaczymy
zapis x == 100, wtedy należy go zinterpretować jak „czy x jest równe 100”.

Operatory logiczne
Kolejną kategorią operatorów stosowanych w języku Python są operatory logiczne (przedstawione
tabeli 3.3). Podobnie jak operatory porównania, także i operatory logiczne zwracają wartość True
lub False.
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Tabela 3.3. Operatory logiczne
Operator

Znaczenie

Przykład

Wynik

and

Koniunkcja logiczna

True and True

True

or

Alternatywa logiczna

True or False

True

not

Negacja

not True

False

W języku Python operator and ma dwa operandy, którymi mogą być wyrażenia, i zwraca wartość
True wyłącznie w przypadku, jeśli oba mają wartość True. Jeśli którekolwiek z wyrażeń użytych
jako operandy przyjmie wartość False, operator and także zwróci False:
1 # python_lst058.py
2
3 1 == 1 and 2 == 2

>> True
1 # python_lst059.py
2
3 1 == 2 and 2 == 2

>> False
1 # python_lst060.py
2
3 1 == 2 and 2 == 1

>> False
1 # python_lst061.py
2
3 2 == 1 and 1 == 1

>> False

W jednej instrukcji można wielokrotnie użyć operatora and:
1 # python_lst062.py
2
3 1 == 1 and 10 != 2 and 2 < 10

>> True

Także operator or wymaga podania dwóch operandów, lecz wartość True zwraca, jeśli którykolwiek
z nich przyjmie wartość True; na przykład:
1 # python_lst063.py
2
3 1==1 or 1==2

>> True
1 # python_lst064.py
2
3 1==1 or 2==2

>> True

Kup książkę

Poleć książkę

Instrukcje warunkowe

43

1 # python_lst065.py
2
3 1==2 or 2==1

>> False
1 # python_lst066.py
2
3 2==1 or 1==2

>> False

Podobnie jak operatora and, także i or można wielokrotnie używać w jednej instrukcji:
1 # python_lst067.py
2
3 1==1 or 1==2 or 1==3

>> True

To wyrażenie zwróci wartość True, gdyż 1==1 ma wartość True; fakt, że pozostałe dwa porównania
przyjmą wartość False, nie ma już znaczenia.
Umieszczenie słowa kluczowego not przed wyrażeniem zmieni jego wyznaczoną wartość na przeciwną.
A zatem, jeśli wyrażenie zwróciłoby wartość True, poprzedzone operatorem not zwróci False:
1 # python_lst068.py
2
3 not 1 == 1

>> False
1 # python_lst069.py
2
3 not 1 == 2

>> True

Instrukcje warunkowe
Słowa kluczowe if, elif oraz else to tak zwane instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe to
jeden z rodzajów struktur sterujących — są to bloki kodu, które podejmują decyzje na podstawie
analizy wartości zmiennych. Instrukcja warunkowa to kod, który warunkowo wykonuje inny blok
kodu. Poniżej przedstawiony został przykład pseudokodu (zapisu przypominającego kod programu
i mającego na celu zilustrowanie przykładu), który wyjaśnia, jak działają instrukcje warunkowe:
1
2
3
4
5
6
7

# python_lst070.py
# Proszę tego nie wykonywać!
If (wyrażenie) Then
(blok_kodu_1)
Else
(blok_kodu_2)

Kup książkę

Poleć książkę

44

Rozdział 3



Wprowadzenie do programowania

Powyższy pseudokod pokazuje, że można zdefiniować dwie instrukcje warunkowe, które będą
działać wspólnie. Jeśli wyrażenie zdefiniowane w pierwszej instrukcji warunkowej przyjmie wartość
True, zostanie wykonany cały kod umieszczony w bloku blok_kodu_1. Jeśli jednak wyrażenie
zdefiniowane w pierwszej instrukcji warunkowej przyjmie wartość False, zostanie wykonany blok
blok_kodu_2. Pierwsza część tego przykładu jest nazywana instrukcją if, a druga — instrukcją
else; ich połączenie tworzy natomiast instrukcję if-else, która odpowiada programistycznemu
sposobowi stwierdzenia: „jeśli stanie się to, zrób to, a w przeciwnym razie zrób tamto”. Poniżej
przedstawiony został przykład zastosowania instrukcji if-else w Pythonie:
1
2
3
4
5
6
7
8

# python_lst071.py
home = "Ameryka"
if home == "Ameryka":
print("Witaj, Ameryko!")
else:
print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, Ameryko!

Wiersze 5. i 6. tworzą instrukcję if. Instrukcja ta składa się z wiersza kodu zaczynającego się od
słowa kluczowego if, po którym jest umieszczone wyrażenie, dwukropka oraz wcięcia i jednego
lub większej liczby wierszy kodu, które zostaną wykonane, jeśli wyrażenie przyjmie wartość True.
Z kolei wiersze 7. i 8. tworzą instrukcję else. Jak widać, zaczyna się ona od słowa kluczowego else,
po którym jest umieszczony dwukropek, wcięcie i jeden lub większa ilość wierszy kodu, które
zostaną wykonane, gdy wyrażenie umieszczone w instrukcji if przyjmie wartość False.
Połączenie obu tych konstrukcji tworzy instrukcję if-else. Wykonanie powyższego przykładu
spowoduje wyświetlenie komunikatu Witaj, Ameryko!, gdyż warunek umieszczony w instrukcji if
będzie mieć wartość True. Gdybyśmy zmienili wartość zmiennej home na Canada, wyrażenie miałoby
wartość False, a to z kolei oznaczałoby, że zostanie wykonany kod umieszczony w instrukcji else,
czyli przykład wyświetliłby komunikat Witaj, świecie!.
1
2
3
4
5
6
7
8

# python_lst072.py
home = "Kanada"
if home == "Ameryka":
print("Witaj, Ameryko!")
else:
print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, świecie!

Instrukcję if można też stosować samodzielnie:
1 # python_lst073.py
2
3
4 home = "Ameryka"
5 if home == "Ameryka":
6
print("Witaj, Ameryko!")

>> Witaj, Ameryko!
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Można także użyć kilku instrukcji if jedna za drugą:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# python_lst074.py

x = 2
if x == 2:
print("Liczba jest równa 2.")
if x % 2 == 0:
print("Liczba jest parzysta.")
if x % 2 != 0:
print("Liczba jest nieparzysta.")

>> Liczba jest równa 2.
>> Liczba jest parzysta.

Kod umieszczony w każdej instrukcji if zostanie wykonany wyłącznie w przypadku, gdy użyte
w niej wyrażenie zwróci wartość True. W powyższym przykładzie wartość True będą miały wyrażenia
zastosowane w pierwszych dwóch instrukcjach if. Wyrażenie użyte w trzeciej instrukcji if będzie
mieć wartość False, dlatego umieszczony w niej kod nie zostanie wykonany.
Jeśli ktoś chce zaszaleć, może nawet umieszczać jedne instrukcje if w innych (takie rozwiązanie
jest nazywane zagnieżdżaniem):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

# python_lst075.py
x = 10
y = 11
if x == 10:
if y == 11:
print(x + y)

>> 21

W tym przykładzie wartość wyrażenia x + y zostanie wyświetlona wyłącznie w przypadku, gdy
wyrażenia podane w obu instrukcjach if przyjmą wartość True. Instrukcji else nie można używać
samodzielnie, może ona zostać umieszczona wyłącznie na końcu instrukcji if-else.
Można także użyć słowa kluczowego elif w celu utworzenia instrukcji elif. Instrukcja elif to
połączenie dwóch angielskich słów, czyli else oraz if. Instrukcje elif można wielokrotnie dodawać
do instrukcji if-else, aby definiować kolejne decyzje.
Jeśli do instrukcji if-else jest dołączona instrukcja elif, najpierw zostanie przetworzona
instrukcja if. Jeśli podane w niej wyrażenie przyjmie wartość True, zostanie wykonany wyłącznie
jej kod. Jeśli jednak wyrażenie to przyjmie wartość False, zostanie sprawdzona wartość wyrażenia
podanego w następnej instrukcji elif. Jeśli będzie ono mieć wartość True, zostanie wykonany kod
umieszczony wewnątrz tej instrukcji elif i na tym zakończy się wykonywanie całej sekwencji
instrukcji warunkowych. Jeśli żadne z wyrażeń podanych w instrukcjach elif nie będzie mieć
wartości True, zostanie wykonany kod umieszczony w instrukcji else. Poniżej przedstawiony
został przykład instrukcji if-else z dołączoną instrukcją elif:
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# python_lst076.py

home = "Tajlandia"
if home == "Japonia":
print("Witaj, Japonio!")
elif home == "Tajlandia":
print("Witaj, Tajlandio!")
elif home == "India":
print("Witajcie, Indie!")
elif home == "China":
print("Witajcie, Chiny!")
else:
print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, Tajlandio!

W kolejnym przykładzie żaden z warunków umieszczonych w instrukcjach elif nie przyjmuje
wartości True, przez co zostanie wykonana instrukcja else:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

# python_lst077.py

home = "Mars"
if home == "Ameryka":
print("Witaj, Ameryko!")
elif home == "Canada":
print("Witaj, Kanado!")
elif home == "Thailand":
print("Witaj, Tajlandio!")
elif home == "Mexico":
print("Witaj, Meksyku!")
else:
print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, świecie!

I w końcu nic nie stoi na przeszkodzie, by jednocześnie użyć większej ilości instrukcji if oraz elif:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

# python_lst078.py

x = 100
if x == 10:
print("10!")
elif x == 20:
print("20!")
else:
print("Nie wiem!")
if x == 100:
print("x jest równe 100!")
if x % 2 == 0:
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18
print("x jest parzyste!")
19 else:
20
print("x jest nieparzyste!")

>> Nie wiem!
>> x jest równe 100!
>> x jest parzyste!

Instrukcje
Instrukcja to termin techniczny opisujący różne części języka Python. Taką instrukcję języka
Python można sobie wyobrazić jako polecenie lub obliczenie. W tym podrozdziale przyjrzymy się
dokładniej składni instrukcji. Nie przejmuj się, jeśli na początku wszystko będzie się wydawać
onieśmielające i trudne. Im więcej czasu będziesz poświęcał na programowanie w Pythonie, tym
bardziej to wszystko będzie zrozumiałe, a nawet pomocne w rozumieniu innych pojęć związanych
z programowaniem.
Python udostępnia dwa rodzaje instrukcji — proste i złożone. Instrukcje proste można zapisać
w jednym wierszu kodu, natomiast złożone zazwyczaj zajmują kilka. Poniżej przedstawione zostały
przykłady instrukcji prostych:
1 # python_lst079.py
2
3
4 print("Witaj, świecie!")

>> Witaj, świecie!
1 # python_lst080.py
2
3
4 2 + 2

>> 4

Instrukcje if, if-else oraz pierwszy program, który napisaliśmy w tym rozdziale, wyświetlający
Witaj, świecie! sto razy, były przykładami instrukcji złożonych.
Instrukcje złożone składają się z jednej lub większej liczby klauzul. Z kolei klauzula składa się
z dwóch lub większej liczby wierszy — nagłówka oraz zestawu (zestawów). Nagłówek to wiersz
kodu klauzuli, który zawiera słowo kluczowe wraz z dwukropkiem, za którym umieszczany jest
jeden lub więcej odpowiednio wciętych wierszy kodu. Zestaw to po prostu wiersz kodu należący
do klauzuli. Zestawy podlegają nagłówkowi. Nasz program wypisujący sto razy Witaj, świecie!
składa się z jednej instrukcji złożonej:
1 # python_lst081.py
2
3
4 for i in range(100):
5
print("Witaj, świecie!")
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>> Witaj, świecie!
>> Witaj, świecie!
>> Witaj, świecie!
...

Pierwszy wiersz kodu programu, czyli wiersz 4., jest nagłówkiem. Zawiera on słowo kluczowe for,
a na jego końcu jest umieszczony dwukropek. Poniżej, poprzedzony wcięciem znajduje się zestaw
— instrukcja print("Witaj, świecie!"). W tym przypadku nagłówek używa zestawu do wyświetlenia
tekstu Witaj, świecie! sto razy. Taki kod jest nazywany pętlą; więcej na temat pętli dowiesz się
w rozdziale 7. Kod przedstawiony w tym przykładzie zawiera tylko jedną klauzulę.
Jednak instrukcje złożone mogą się składać z wielu klauzul. Już wcześniej przedstawione zostały
przykłady takich instrukcji — konkretnie rzecz biorąc, była nim instrukcja if-else. Zawsze wtedy,
gdy za instrukcją if jest umieszczona instrukcja else, mamy do czynienia z instrukcją złożoną
składającą się z kilku klauzul. Kiedy instrukcja złożona składa się z kilku klauzul, jej nagłówek
oraz pozostałe klauzule współpracują ze sobą. Kiedy w instrukcji if-else warunek w instrukcji if
przyjmie wartość True, wykonany zostanie zestaw z tej instrukcji, w przeciwnym razie zostanie
wykonany zestaw z instrukcji else. Ostatni przykład z poprzedniego podrozdziału składa się
z trzech instrukcji złożonych:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

# python_lst082.py

x = 100
if x == 10:
print("10!")
elif x == 20:
print("20!")
else:
print("Nie wiem!")
if x == 100:
print("x jest równe 100!")
if x % 2 == 0:
print("x jest parzyste!")
else:
print("x jest nieparzyste!")

>> Nie wiem!
>> x jest równe 100!
>> x jest parzyste!

Pierwsza z instrukcji złożonych przedstawionych w tym przykładzie składa się z trzech klauzul,
druga tylko z jednej, a trzecia z dwóch.
I jeszcze ostatnia rzecz dotycząca instrukcji: pomiędzy nimi należy umieszczać odstępy. Choć nie
mają one znaczenia dla samych instrukcji, jednak mogą poprawić czytelność kodu, co pokazano
na poniższym przykładzie:
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1 # python_lst083.py
2
3
4 print("Michael")
5
6
7
8
9
10
11 print("Jordan")

>> Michael
>> Jordan

Słownictwo
Błąd składniowy. Błąd krytyczny spowodowany naruszeniem zasad składni języka.
Bool. Typ danych reprezentujący obiekty logiczne.
Boolean. Obiekt typu bool. Jego wartością jest True lub False.
Dekrementacja. Zmniejszenie wartości zmiennej.
Float. Typ danych reprezentujący liczby dziesiętne.
Inkrementacja. Powiększenie wartości zmiennej.
Instrukcja elif. Instrukcje, które można bez końca dodawać do instrukcji if-else, aby umożliwić
podejmowanie dodatkowych decyzji.
Instrukcja if. Pierwsza część instrukcji if-else.
Instrukcja if-else. Sposób używany przez programistów do stwierdzenia: „Jeśli stanie się to,
zrób to, a w przeciwnym razie zrób tamto”.
Instrukcja prosta. Instrukcja, którą można zapisać w jednym wierszu kodu.
Instrukcja warunkowa. Kod, który warunkowo może spowodować wykonanie innego kodu.
Instrukcja złożona. Instrukcja, która zazwyczaj zajmuje więcej niż jeden wiersz kodu.
Instrukcja. Polecenie lub obliczenie.
Int. Typ danych reprezentujący liczby całkowite.
Klauzula. Element konstrukcyjny instrukcji złożonych. Klauzula składa się z dwóch lub większej
liczby wierszy kodu: nagłówka i zestawu (lub zestawów).
Kolejność operacji. Zestaw reguł stosowanych w obliczeniach matematycznych w celu
wyznaczania wartości wyrażeń.
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Komentarz. Wiersz (lub część wiersza) kodu napisany w normalnym języku używanym przez
ludzi, poprzedzony specjalnym znakiem informującym język programowania, że dalszą część
wiersza należy zignorować.
Liczba całkowita. Obiekt typu int. Jego wartością jest liczba całkowita.
Liczba zmiennoprzecinkowa. Obiekt typu float. Jego wartością jest liczba dziesiętna.
Łańcuch znaków. Obiekt typu str. Jego wartość to sekwencja składająca się z jednego lub większej
liczby znaków zapisanych pomiędzy cudzysłowami lub apostrofami.
Nagłówek. Wiersz kodu klauzuli składający się ze słowa kluczowego, następnie dwukropka oraz
sekwencji jednego lub większej liczby wciętych wierszy kodu.
None. Obiekt typu NoneType. Jego wartością jest zawsze None.
NoneType. Typ danych obiektów None.
Obiekt. W języku Python to dana mająca trzy właściwości: tożsamość, typ danych oraz wartość.
Operand. Wartość zapisana po każdej ze stron operatora.
Operator arytmetyczny. Kategoria operatorów używanych w wyrażeniach arytmetycznych.
Operator logiczny. Kategoria operatorów służących do łączenia dwóch wyrażeń i zwracania
wartości True lub False.
Operator porównania. Kategoria operatorów używanych w wyrażeniach, które mają w wyniku
zwrócić wartość True lub False.
Operator przypisania. W Pythonie to znak =.
Operatory. Symbole używane wraz z operandami w wyrażeniach.
Pseudokod. Zapis przypominający kod, używany do obrazowania przykładów.
Składnia. Zestaw reguł, zasad i procesów zarządzających strukturą zdań w danym języku,
zwłaszcza kolejnością słów2.
Słowo kluczowe. Słowo mające specjalne znaczenie dla języka programowania. Listę wszystkich
słów kluczowych stosowanych w języku Python można znaleźć na stronie
https://theselftaughtprogrammer.io/keywords.
Stała. Wartość, która nigdy się nie zmienia.
Str. Typ danych reprezentujący łańcuchy znaków.
Struktura sterująca. Blok kodu, który podejmuje decyzje na podstawie analizy wartości zmiennych.
Typ danych. Kategoria danych.

2

https://pl.wikipedia.org/wiki/Syntaktyka_(językoznawstwo)
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Wyzwania

Wyjątek. Niekrytyczny błąd w programie.
Wyrażenie. Kod składający się z operatora oraz jego dwóch operandów.
Zestaw. Wiersz kodu klauzuli zarządzany przez nagłówek.
Zmienna. Nazwa przypisana wartości przy użyciu operatora przypisania.
Znak. Pojedynczy symbol, taki jak a lub 1.

Wyzwania
1. Wyświetl trzy różne łańcuchy znaków.
2. Napisz program wyświetlający komunikat, jeśli wartość zmiennej będzie mniejsza od 10
oraz inny komunikat, jeśli wartość tej zmiennej będzie większa lub równa 10.
3. Napisz program, który będzie wyświetlał komunikat, jeśli wartość zmiennej będzie mniejsza
lub równa 10, inny komunikat, jeśli wartość tej zmiennej będzie większa od 10, lecz mniejsza
lub równa 25 oraz jeszcze inny komunikat, kiedy wartość ta będzie większa od 25.
4. Napisz program, który podzieli dwie zmienne i wyświetli uzyskaną resztę z dzielenia.
5. Napisz program, który podzieli dwie zmienne i wyświetli ich iloraz.
6. Napisz program ze zmienną age przypisaną do liczby całkowitej, który w zależności
od jej wartości będzie wyświetlał różne łańcuchy znaków.
Rozwiązania można znaleźć w przykładach dołączonych do książki, które możesz pobrać z serwera
FTP wydawnictwa Helion ftp://ftp.helion.pl/przyklady/proprs.zip.
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listy, 70, 81
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Ł
łańcuch dokumentujący, 66, 68
łańcuchy znaków, 49
dodawanie znaków, 88
dzielenie, 87
formatowanie, 86
indeksy, 84
konkatencja, 85
odwracanie, 210
potrójne, 84
powielanie, 86
usuwanie odstępów, 89
wyszukiwanie, 90
zabezpieczanie, 90
zastępowanie, 89
zmiana wielkości liter, 86
znajdowanie indeksu, 89

M
menedżer pakietów, 183, 186
apt-get, 186
pip, 186
mentor, 241
metadane, 186
metoda, 69, 81, 129, 133
in, 90
index, 89
join, 88
replace, 89
split, 87
strip, 89
upper, 86
metody
magiczne, 130, 133, 147
prywatne, 137, 150
moduł wbudowany, 105, 108
modyfikowanie kodu, 238
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nagłówek, 51
najlepsze praktyki programistyczne, 225
narzędzia programistyczne, 159
numer rewizji, 197

O
obiekty, 31, 49
iterowalne, 81
pliku, 114
typu bool, 49
typu NoneType, 49
obsługa wyjątków, 64, 68
odczyt, 114
odkładanie, 214
odstępy, 31
operand, 50
operatory
przypisania, 33
arytmetyczne, 37, 50
logiczne, 41, 50
porównania, 40, 50
oprogramowanie typu open source, 20

P
pakiety, 183, 186
palindrom, 217, 221
para klucz-wartość, 75, 82
paradygmat programowania, 125, 133
funkcyjnego, 127
obiektowego, 128
parametry, 54
opcjonalne, 60, 68
wymagane, 60, 68
parsowanie, 204
pętla, 104
for, 95, 104
while, 99, 104
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pętle
nieskończone, 104
wewnętrzne, 104
zagnieżdżone, 102
zewnętrzne, 104
pliki
automatyczne zamykanie, 111
CSV, 112, 114
odczytywanie danych, 111
ukryte, 167
zapisywanie danych, 109
polecenie, 163
git diff, 195
grep, 175
pip, 184
polimorfizm, 138, 143
pomoc, 122
potoki, 168, 170
powierzchnia ataku, 232
powtórzenia, 179
praca
programisty, 233
w zespole, 237
produkcja, 231
program
IDLE, 23
pip, 184
programista, 233
programowanie, 21, 25
funkcyjne, 127, 133
obiektowe, 123, 128, 133, 135
abstrahowanie, 138
dziedziczenie, 140
hermetyzacja, 135
kompozycja, 142
polimorfizm, 138
proceduralne, 126, 133
prostopadłość, 226, 231
przeglądanie kodu, 230, 232
przesłanianie metod, 141, 143
przypadek bazowy, 221
przywracanie wersji, 194
pseudokod, 50
Python, 22
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R
rejestracja, 229, 231
rekurencja, 219, 221
repozytorium, 188, 197
centralne, 197
lokalne, 197
rewizja, 192, 197
rozmowa kwalifikacyjna, 235
rozpoczynanie projektu, 189

S
separator, 114
serwer, 20
składnia, 36, 50
słowniki, 75, 81
słowo kluczowe, 30, 49
is, 149
stałe, 33, 49
stan, 133
globalny, 125, 133
stos, stack, 208
struktura
danych, 197, 207
kolejka, 211
stos, 208
katalogów, 164
sterująca, 50
syndrom oszusta, 238
system
kontroli wersji
Git, 187
SVN, 187
operacyjny, 20

Ś
ścieżki
pliku, 114
bezwzględne, 164, 170
względne, 164, 170
środowisko wirtualne, 186
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T
talia kart, 153
terminal, 163
test FizzBuzz, 215
testowanie, 229, 231
tworzenie
instancji klasy, 130, 133
wycinka, 91, 93
typ danych, 31, 49
Bool, 49
Float, 49
Int, 49
NoneType, 49
Str, 49
typy danych
operator przypisania, 50

U
uprawnienia, 170
uruchamianie programów, 25
użytkownicy, 169
używanie zmiennych, 67

W
wartość, 82
wciąganie, 190, 194, 197
Web scraper, 204
wiersz poleceń, 161, 170
wiersze, 30
wycinki, 91
wyjątki, 36, 50, 64
wypychanie, 190, 197
wyrażenia regularne, 173
dopasowywanie cyfr, 178
dopasowywanie początku i końca, 176
dopasowywanie różnych znaków, 177
narzędzia, 182
niezachłanne, 182
powtórzenia, 179
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zachłanne, 182
znaki zwyczajne, 181
wyrażenie, 50
wyszukiwanie sekwencyjne, 216, 221
wyświetlanie, 29
wywoływanie, 67

Z
zabezpieczanie, 93
zależności, 186
zapis, 114
zapisywanie programów, 24
zasada DRY, 226
zasięg, 68
globalny, 61, 68
lokalny, 61, 68
zatwierdzanie, 197
plików, 192
zdejmowanie, 214
zdobywanie doświadczenia, 234
zestaw, 51
zintegrowane środowisko programistyczne,
IDE, 228
zliczanie wystąpień liter, 218
zmiana wielkości liter, 86
zmienne, 33, 50
globalne, 61, 68
indeksowe, 104
instancyjne, 129, 133, 145, 150
klasowe, 145, 150
prywatne, 137, 150
publiczne, 137, 150
środowiskowe, 168, 170
znacznik HTML, 204
znajdowanie indeksu, 89
znak, 32, 49
nowego wiersza, 91
znaki specjalne, 90
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