
Laborki 1 Podstawy Python

Zalecane do zaj¦¢ ±rodowisko Spyder wchodzi w skªad pakietu Anaconda. Na rys. 1 wi-
doczny jest zrzut ekranu z gªównego okna. W lewej cz¦±ci znajduje si¦ gªówne okno. Po
prawej stronie u doªu widoczna jest konsola, która dziaªa podobnie, jak okno Output w
Javie. Ponadto z tego poziomu mo»liwe jest uruchamianie skryptów i podawanie parame-
trów do skryptów. Prawa górna cz¦±¢ okna odpowiada za informacje dodatkowe, takie jak
zestaw zmiennych, czy dokumentacja funkcji.

Rysunek 1: IDE

Sªowo kluczowe �def� oznacza de�nicj¦ nowej funkcji. Pierwsza funkcja przedstawiona
zostaªa na rys. 2 (pami¦tamy o wci¦ciach w kodzie). W j¦zyku Python wci¦cia s¡ wªa±ciwie
równowa»ne nawiasom klamrowym w j¦zyku Java. Brak odpowiedniego formatowania
skutkuje problemem z kompilacj¡. Zatem deklaracja funkcji hello() � bez parametrów
przedstawiona jest w jednej linii. Z kolei wywoªanie hello() dwie linie poni»ej jest ju»
odpowiednikiem wywoªania funkcji wewn¡trz bloku main w przypadku Javy.

Rysunek 2: Klasycznie - Hello world

Na rys. 3 nasza funkcja rozszerzona zostaªa o komentarze liniowe (na �oletowo) oraz o
blok komentarza, w którym zawiera si¦ tak»e opis funkcji (o tym b¦dzie dalej). Zwró¢my
uwag¦, »e komentarz blokowy zawiera a» trzy cudzysªowy otwieraj¡ce i zamykaj¡ce.

Na rys. 4 mamy przegl¡d podstawowych operatorów matematycznych dost¦pnych w
Python. Szczególnie prosz¦ zwróci¢ uwag¦ na konstrukcj¦ zwi¡zan¡ z pot¦gowaniem.

Na rys. 5 widzimy jedn¡ z cech charakterystycznych j¦zyka Python � dynamiczne
typowanie (obecne np. w j¦zyku PHP). W przypadku de�niowania zmiennych w j¦zyku
Python nie jest konieczne podanie typu od razu, a sam typ zmiennej ustalany jest w
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Rysunek 3: Komentarze

momencie wpisania do niej warto±ci. Po wpisaniu liczby caªkowitej otrzymujemy typ int,
po wprowadzeniu warto±ci 3.14 � �oat, a po wprowadzeniu ªa«cucha mamy typ string.
Przy pomocy polecenia type() mo»emy te» sprawdzi¢, jaki typ ma dana zmienna. W
przypadku, gdy chcemy jawnie wskaza¢ typ danej zmiennej, jest to mo»liwe analogicznie,
jak w przypadku rzutowania w j¦zyku Java. Przykªad taki pokazany zostaª na rys. 6.

Rysunek 4: Komentarze blokowe i podstawowe operacje matematyczne

Rysunek 5: Dynamiczne typowanie

Do pobierania danych z klawiatury sªu»y polecenie input widoczne na rys. 7.
Na rys. 8. widzimy przykªad dziaªania operatorów relacji.
Konstrukcja wyra»e« warunkowych w j¦zyku Python jest przedstawiona na rys. 9.

Zwracamy uwag¦ na trzy rzeczy. Po pierwsze � wci¦cia w kodzie. Po drugie, wyra»enie if i
p¦tle ko«cz¡ si¦ dwukropkiem. Po trzecie � warunek w wyra»eniu warunkowym nie musi
by¢ w nawiasie (np if x > 0 ).

Na rys. 10. widzimy przykªad zastosowania p¦tli while oraz wypisywanie danych na
ekran. Uwaga na znak konkatenacji ªa«cuchów � plus. Trzeba u»y¢ rzutowania jak na rys.
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Rysunek 6: Dynamiczne typowanie II

Rysunek 7: Input i output

11.
W j¦zyku Python tradycyjny operator inkrementacji ++ nie dziaªa (rys. 12), wi¦c

stosujemy +=.
Jednym z parametrów metody print jest end, czyli informacja o tym, jak zako«czy¢

lini¦ (domy±lnie newline i przej±cie do nowej linii)� rys. 13.
Przykªad p¦tli for i de�niowania zakresu p¦tli widoczny jest na rys. 14.
Na rys. 15 po raz pierwszy zetkniemy si¦ z konstrukcj¡ #%%, która pozwala dzieli¢

caªy kod na sekcje. Sekcje takie mog¡ by¢ uruchamiane niezale»nie w kodzie (instrukcja
CTRL + ENTER).

Z kolei konsola w ±rodowisku Spyder widoczna jest na rys. 16. Prosz¦ zwróci¢ uwag¦ na
wywoªanie innaFunkcja(), co pozwoliªo na wywoªanie wspomnianej funkcji bezpo±rednio
z okna konsoli niezale»nie od gªównego skryptu.

W przypadku przekazywania warto±ci do funkcji nie jest konieczne podanie typu
zmiennej (rys. 17).

Wracaj¡c jeszcze do kwestii wy±wietlania informacji na ekran � na rys. 18 widzimy
przykªady u»ycia cudzysªowu i jego alternatywy. Jednocze±nie pod nagªówkiem funkcji
przy u»yciu potrójnego cudzysªowu zde�niowany zostaª opis funkcji do dokumentacji.
Wywoªanie tego opisu mo»na zobaczy¢ na rys. 19 przy pomocy intrukcji CTRL + I. Sama
informacja o funkcji widoczna jest w prawym górnym oknie (przykªad na rys. 20).

Powrót z funkcji realizowany jest klasycznie przy u»ycia sªowa kluczowego return �
rys. 21. Warto zainteresowa¢ si¦ metodami do obsªugi warto±ci pobranych od u»ytkow-
nika przy pomocy instrunkcji input. Chodzi o sprawdzenie typu zmiennej i ewentualne
dalsze dziaªanie (np. dodanie dwóch liczb tylko, kiedy podane warto±ci s¡ liczbami). Ta-
kie dziaªanie i metoda isdigit widoczna jest w linii 11 na rys. 22. Oprócz wspomnianej

3



Rysunek 8: Operatory porównania

Rysunek 9: Instrukcje warunkowe i skrypty

metody isdigit dost¦pnych jest szereg innych metod, takich jak np. isascii, czy isnumeric
� przykªady widoczne na rys. 23.
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Rysunek 10: Pierwsza p¦tla

Rysunek 11: Pierwsza p¦tla II

Rysunek 12: Pierwsza p¦tla III i inkrementacja

Rysunek 13: Jeszcze wi¦cej p¦tli

Rysunek 14: P¦tla for
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Rysunek 15: Uruchamianie sekcji

Rysunek 16: Widok konsoli

Rysunek 17: Funkcje z parametrem

Rysunek 18: Cudzysªów a apostrof w stringach
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Rysunek 19: Informacje o funkcji

Rysunek 20: Informacje o funkcji II

Rysunek 21: Funkcje z parametrem i powrót

Rysunek 22: Podstawy obsªugi bª¦dów
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Rysunek 23: Wery�kacja wprowadzonych danych
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