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Rozdział 1.

W jaki sposób Python
komunikuje się
z użytkownikiem

W tym rozdziale omawiam sposób, w jaki język Python komunikuje się z użyt-
kownikiem.

Podstawowe operacje wejścia – wyjścia
Istnieje kilka sposobów prezentacji wyników programu. Na przykład dane
można wydrukować w formie czytelnej dla człowieka lub zapisać do pliku,
aby je wykorzystać w przyszłości. W tym rozdziale omówię niektóre podsta-
wowe możliwości języka Python.

Każda aplikacja powinna mieć możliwość komunikowania się z użytkow-
nikiem. Za pomocą prostych przykładów pokażę, w jaki sposób napisany
w Pythonie program komunikuje się z użytkownikiem poprzez standar-
dowe operacje wejścia – wyjścia.

Podstawowe operacje wejścia – wyjścia w języku Python realizowane są
za pomocą dwóch poleceń (funkcji):
 print(), która służy do wypisywania wartości, np. na ekranie

komputera;
 input(), która służy do odczytywania wartości podanych przez

użytkownika, np. z klawiatury.
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16 Python. Zadania z programowania

Przystępuję teraz do przedstawienia zadań i ich przykładowych rozwiązań
w języku Python.

Zadanie

1.1 Napisz program, który oblicza pole prostokąta. Wartości boków a i b są typu
float i należy je wprowadzić z klawiatury. Wynik działania programu należy
wyprowadzić na ekran komputera.

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.1

# Zadanie 1.1.
# To jest komentarz.

print("Program oblicza pole prostokąta.")

a = float(input("Podaj bok a = ")) # Czytanie z klawiatury liczby
rzeczywistej a.
b = float(input("Podaj bok b = ")) # Czytanie z klawiatury liczby
rzeczywistej b.

print() # Wyświetlenie pustej linii.

pole = a * b # Obliczanie pola prostokąta.

print("Dla a =", a, "i b =", b) # Wyświetlenie zmiennych a i b.
print("pole prostokąta =", pole) # Wyświetlenie zmiennej pole.

Przeanalizuję teraz program linijka po linijce.

Komentarze w języku Python zaczynają się od znaku „#” i kończą z końcem
wiersza.

# Zadanie 1.1.
# To jest komentarz.

Komentarze wieloliniowe można wstawiać do programu w postaci wielo-
wierszowych stringów (ograniczonych przez """ lub ''') bez żadnych dzia-
łań (np. przypisań); stringi te nie są traktowane jako wyrażenia i są pomija-
ne przez interpreter (lub kompilator).

'''
To jest wieloliniowy
komentarz.
'''
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Rozdział 1.  W jaki sposób Python komunikuje się z użytkownikiem 17

Wywołanie funkcji input() i pobranie zmiennej a wpisanej za pomocą
klawiatury przedstawia następująca linijka kodu:

a = float(input("Podaj bok a = ")) # Czytanie z klawiatury
liczby rzeczywistej a.

Argument przekazany funkcji float() zostanie przekonwertowany na postać
liczby zmiennoprzecinkowej (typ float). Zmienna a jest typu float.

Język Python obsługuje cztery różne typy liczbowe:
 int (liczby całkowite, które mogą być reprezentowane również

w systemach ósemkowym i szesnastkowym);
 long (długie liczby całkowite);
 float (liczby rzeczywiste zmiennoprzecinkowe);
 complex (liczby zespolone).

Analogicznie wprowadzamy zmienną b. Obie zmienne są typu rzeczywistego.
Zmienna pole oblicza pole prostokąta według wzoru:

pole = a * b # Obliczanie pola prostokąta.

Polecenie
print() # Wyświetlenie pustej linii.

wyświetla na ekranie komputera pustą linię.

Wyświetlenie wartości zmiennych a i b oraz pole na ekranie komputera
umożliwiają następujące linijki kodu:

print("Dla a =", a, "i b =", b) # Wyświetlenie zmiennych
a i b.
print("pole prostokąta =", pole) # Wyświetlenie zmiennej
pole.

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.1.

Rysunek 1.1. Efekt
działania programu
Zadanie 1.1

Program oblicza pole prostokąta.
Podaj bok a = 1.02
Podaj bok b = 2

Dla a = 1.02 i b = 2.0
pole prostokąta = 2.04
Press any key to continue . . .
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18 Python. Zadania z programowania

Napis Press any key to continue . . . (Naciśnij dowolny klawisz,
aby kontynuować…) będzie pojawiał się w dalszej części książki wyłącz-
nie na ekranie komputera.

Program powyżej można przedstawić trochę inaczej, stosując tzw. sforma-
towany łańcuch znaków1 (ang. Formatted String Literals) lub f-ciąg. Dzięki
niemu kod jest bardziej czytelny niż w poprzednich wersjach Pythona.

# Zadanie 1.1a.

print("Program oblicza pole prostokąta.")

a = float(input("Podaj bok a = ")) # Czytanie z klawiatury liczby
rzeczywistej a.
b = float(input("Podaj bok b = ")) # Czytanie z klawiatury liczby
rzeczywistej b.

print() # Wyświetlenie pustej linii.

pole = a * b # Obliczanie pola prostokąta.

print(f"Dla a = {a} i b = {b}") # Wyświetlenie zmiennych a i b.
print(f"pole prostokąta = {pole}.") # Wyświetlenie zmiennej pole.

Teraz wartości zmiennych a i b oraz pole umożliwiają wyświetlenie
na ekranie komputera następującej linijki kodu:

print(f"Dla a = {a} i b = {b}") # Wyświetlenie zmiennych
a i b.
print(f"pole prostokąta = {pole}.") # Wyświetlenie
zmiennej pole.

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.1a.

W dalszej części książki, w ramach ćwiczeń, oba formaty wyprowadzania
danych na ekran komputera będę stosował wymiennie.

                                                          
1 Sformatowany łańcuch znaków, lub krócej: f-łańcuch, jest ciągiem znaków poprzedzonych

przedrostkami f lub F. Ciągi te mogą zawierać pola zastępcze, które są wyrażeniami ograni-
czonymi nawiasami klamrowymi {}. Podczas gdy inne literały ciągów zawsze mają stałą
wartość, sformatowane ciągi są naprawdę wyrażeniami obliczanymi w czasie wykonywania.
Sformatowany łańcuch znaków stosowany jest od wersji Pythona 3.6.
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Rozdział 1.  W jaki sposób Python komunikuje się z użytkownikiem 19

Rysunek 1.1a.
Efekt działania
programu
Zadanie 1.1a

Program oblicza pole prostokąta.
Podaj bok a = 1.02
Podaj bok b = 2

Dla a = 1.02 i b = 2.0
pole prostokąta = 2.04.

Zadanie

1.2 Napisz program, który wyświetla na ekranie komputera wartość predefinio-
wanej stałej Należy przyjąć format wyświetlania tej stałej z dokład-
nością do trzech miejsc po przecinku.

Do programu dołącz moduł math2.

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.2

# Zadanie 1.2.

import math # Dołączamy moduł math.

print("Program wyświetla stałą pi z zadaną dokładnością.")
print("pi = %5.3f"% math.pi, ".", sep = "")

Linijka kodu w programie:
print("pi = %5.3f"% math.pi, ".", sep = "")

oznacza, że do wyświetlenia na ekranie liczby  przeznaczono 5 pól, w tym
3 pola na część ułamkową. Natomiast separator sep = "" służy do formato-
wania ciągów znaków wyjściowych3.

Moduł math, który należy do programu zaimportować poleceniem
import math # Dołączamy moduł math.

dostarcza nam potrzebną liczbę .

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.2.
                                                          
2 Moduł math znajduje się w bibliotece standardowej Pythona i zawiera szereg funkcji goto-

wych do użycia w obliczeniach matematycznych.
3 UWAGA! Zastosowany tutaj zapis sep = "" i w rozdziale 2. end = "" jest niezgodny

z wytycznymi stylu PEP 8 (zob.: https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/#whitespace-in-
expressions-and-statements). Zastosowano go wyłącznie w celu poprawy czytelności listin-
gów programów.
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20 Python. Zadania z programowania

Rysunek 1.2. Efekt
działania programu
Zadanie 1.2

Program wyświetla stałą pi z zadaną dokładnością.
pi = 3.142.

Zadanie

1.3 Napisz program, który wyświetla na ekranie komputera pierwiastek kwadra-
towy z wartości predefiniowanej  z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku.

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.3

# Zadanie 1.3.

import math # Dołączamy moduł math.

print("Program wyświetla pierwiastek kwadratowy z liczby pi")
print("z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.")
print(f"sqrt(pi) = {math.sqrt(math.pi):.4f}", ".", sep = "")

Funkcja sqrt() pozwala na obliczenie pierwiastka kwadratowego z dowol-
nej liczby rzeczywistej. Należy ona do modułu math, który trzeba zaimpor-
tować do programu poleceniem import math.

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.3.

Rysunek 1.3. Efekt
działania programu
Zadanie 1.3

Program wyświetla pierwiastek kwadratowy z liczby pi
z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
sqrt(pi) = 1.7725.

Oto przykłady kilku zadań zawierających podstawowe działania aryt-
metyczne.

Zadanie

1.4 Napisz program, który oblicza wynik dzielenia całkowitego bez reszty dla
dwóch liczb całkowitych a = 37 i b = 11.

Zastosuj operator // (operator dzielenia bez reszty), który wykonuje
całkowitą operację dzielenia dwóch liczb całkowitych. Na przykład w języku
F# w przypadku zastosowania operatora dzielenia / dla liczb całkowitych
reszta wyniku jest pomijana (tak samo jest w niektórych językach impe-
ratywnych: C/C++ i Java).
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Rozdział 1.  W jaki sposób Python komunikuje się z użytkownikiem 21

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.4

# Zadanie 1.4.

a = 37
b = 11

print("Program wyświetla wynik dzielenia całkowitego")
print("bez reszty dwóch liczb całkowitych a i b.")

print("Dla liczb: a = %2i i b = %2i" % (a, b))
print("%2i // %2i = " % (a, b), a // b, ".", sep = "")

gdzie zapis a // b oznacza operację całkowitego dzielenia bez reszty.

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.4.

Rysunek 1.4. Efekt
działania programu
Zadanie 1.4

Program wyświetla wynik dzielenia całkowitego
bez reszty dwóch liczb całkowitych a i b.
Dla liczb: a = 37 i b = 11
37 // 11 = 3.

Zadanie

1.5 Napisz program, który oblicza resztę z dzielenia całkowitego dwóch liczb cał-
kowitych a = 37 i b = 11.

Należy zastosować operator reszty z dzielenia całkowitego modulo, który
oznaczamy w języku Python jako %. Podobnie jak w językach imperatyw-
nych C/C++ i Java, operator ten umożliwia uzyskanie tylko reszty z dzie-
lenia, natomiast wartość całkowita jest odrzucana.

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.5

# Zadanie 1.5.

a = 37
b = 11

print("Program oblicza resztę z dzielenia całkowitego")
print("dwóch liczb całkowitych a i b.")
print(f"Dla liczb: a = {a} i b = {b}")
print(f"{a} % {b} = {a % b}", ".", sep = "")

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.5.
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22 Python. Zadania z programowania

Rysunek 1.5. Efekt
działania programu
Zadanie 1.5

Program oblicza resztę z dzielenia całkowitego
dwóch liczb całkowitych a i b.
Dla liczb: a = 37 i b = 11
37 % 11 = 4.

Zadanie

1.6 Napisz program, który wczytuje imię, nazwisko, wiek oraz cenę chleba,
a następnie te cztery zmienne drukuje na ekranie komputera.

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.6

# Zadanie 1.6.

print("Podaj swoje imię.")
imię = input()

print("Podaj swoje nazwisko.")
nazwisko = input()

wiek = int(input("Ile masz lat? "))

cena = float(input("Ile płaciłeś za chleb? "))

print()

print("Oto wprowadzone przez Ciebie dane:")
print("Imię: ", imię, ".", sep = "")
print("Nazwisko: ", nazwisko, ".", sep="")
print("Wiek:", wiek, "lata.")
print("Chleb kosztuje:", cena, "zł.")

Wywołanie funkcji input() i pobranie wartości tekstowej wpisanej
za pomocą klawiatury przedstawia następująca linijka kodu:

imię = input()

Wywołanie funkcji input() i pobranie całkowitej wartości wpisanej
za pomocą klawiatury przedstawia następująca linijka kodu:

wiek = int(input("Ile masz lat? "))4

                                                          
4 Wartość zwrotna funkcji input(), czyli ciąg tekstowy, zostaje przekazana jako argument

funkcji int.
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Rozdział 1.  W jaki sposób Python komunikuje się z użytkownikiem 23

Zmienna jest typu int. Wywołanie funkcji input() i pobranie wartości
zmiennoprzecinkowej wpisanej za pomocą klawiatury przedstawia nastę-
pująca linijka kodu:

cena = float(input("Ile płaciłeś za chleb? "))

Zmienna jest typu float.

W programie zastosowano mechanizm separatora sep = "", który kasuje
niepotrzebne spacje pomiędzy elementami funkcji print().

Ilustruje to następująca linijka kodu:
print("Imię: ", imię, ".", sep = "")

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.6.

Rysunek 1.6. Efekt
działania programu
Zadanie 1.6

Podaj swoje imię.
Janusz
Podaj swoje nazwisko.
Nowak
Ile masz lat? 24
Ile płaciłeś za chleb? 6

Oto wprowadzone przez Ciebie dane:
Imię: Janusz.
Nazwisko: Nowak.
Wiek: 24 lata.
Chleb kosztuje: 6.0 zł.

Zadanie

1.7 Napisz program, w który generuje 5 liczb pseudolosowych z przedziału
od 1 do 100.

Przykładowe rozwiązanie — listing 1.7

# Zadanie 1.7.

import random # Importujemy do programu moduł random.

print("Liczby pseudolosowe: ")

print()

for i in range(5):
    liczba = random.randint(1, 100) # Generowanie liczby pseudolosowej.
    print(liczba)

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pyzaim
http://helion.pl/rt/pyzaim


24 Python. Zadania z programowania

Rezultat działania programu można zobaczyć na rysunku 1.7.

Rysunek 1.7. Efekt
działania programu
Zadanie 1.7

Liczby pseudolosowe:

36
90
84
4
87

Moduł random znajduje się w bibliotece standardowej i zawiera wiele funkcji
przeznaczonych do pracy z liczbami pseudolosowymi.

Do wyświetlenia liczb pseudolosowych w programie skorzystano z pętli for
(zob. rozdział 3.) oraz z funkcji range() (zob. rozdział 9.):

for i in range(5):
    liczba = random.randint(1, 100) # Generowanie liczby
    pseudolosowej.
    print(liczba)

Więcej o funkcji range() w rozdziale 3. w PI i w PF.
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