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PYTHON 2  

https://repl.it/  - z menu wybieramy Python, jest to kompilator online. 

Pomoc w Pythonie: help() 

Uzyskanie pomocy dla konkretnego polecenia np: help(print) 

Wprowadzanie zmiennych liczbowych 

Zmienna jest to takie specjalne pudełko, któremu możemy nadać nazwę oraz coś do niego 

włożyć.  

Nauczymy się tworzyć zmienne o konkretnej nazwie wprowadzać do niej liczby i 

przeprowadzać operacje arytmetyczne. (Czyli to co robiliśmy na poprzedniej lekcji z 

liczbami) 

Przykład 1. Przepisz przykład i sprawdź wynik. 

Mamy takie dane: Ołówek, długopis. Ołówków było 4, długopisów 6. 

1. olowek = 4; 

2. dlugopis = 6; 

3. print (‘’Długopisów jest”, dlugopis); 

4. print (‘’Ołówków jest”, olowek); 

- Sprawdź wynik powyższego kodu, czy masz pomysł jak policzyć ile kosztuje długopis i 

ołówek? Pewnie pomyślałeś aby wpisać: 

5. Print (Długopisów i ołówków jest razem:’’, 4+6)  

- A co gdy zmienimy w kodzie cenę ołówka i długopisu? Czy program dalej będzie 

poprawnie liczyć? Zmieńmy więc: 

1. olowek = 13; 

2. dlugopis = 45; 

3. print (‘’Długopisów jest”, dlugopis); 

4. print (‘’Ołówków jest”, olowek); 

5. print (‘’Długopisów i ołówków jest razem:’’, 4+6)  

Zapewne wynik dalej to 10? Musimy więc zmienić też liczby w poleceniu 

print (‘’Długopisów i ołówków jest razem:’’, 4+6)  

Na 

print (‘’Długopisów i ołówków jest razem:’’, 13+45)  

Ale jako, że skorzystaliśmy ze zmiennych możemy skorzystać z ich nazwy, jak przykładzie: 

1. olowek = 13; 

2. dlugopis = 45; 

3. print (‘’Długopisów jest”, dlugopis); 

4. print (‘’Ołówków jest”, olowek); 

print (‘’Długopisów i ołówków jest razem:’’, dlugopis+olowek) 

Teraz jeśli na początku zmienimy liczbę ołówków czy długopisów, suma będzie liczyć się 

automatycznie. Sprawdź, wprowadzając kilkukrotnie różne wartości dla ołówka i długopisu.   
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Przykład 2. Przepisz kod i sprawdź jego działanie, co zauważyłeś? 

1. olowek = 13; 

2. dlugopis = 45; 

3. suma = olowek + dlugopis; 

4. print (‘’ Długopisów i ołówków jest razem’’, suma); 

 

Pewnie zauważyłeś, że zmienna o nazwie suma będzie teraz przechowywać sumę liczb które 

przechowywane są w zmiennych Ołówek i Długopis. 

 

 

Zadanie 1. Napisz program, który będzie wykonywał podstawowe działania arytmetyczne 

 (+,-,/,*) dla wprowadzonych liczb olowek = 999, dlugopis=99; 

Np. print(‘’Długopisów i ołówków jest razem’’, olowek+ dlugopis)  

 lub suma = olowek + dlugopis;   print(‘’Długopisów i ołówków jest razem’’, suma)   

Zadanie 2. Napisz program, który będzie wykonywał podstawowe działania arytmetyczne dla 

czterech zmiennych. Nazwij je i wprowadź dowolne wartości.  

Zadanie 3. Napisz program, który wyświetli na ekranie wszystkie liczby trzy cyfrowe, które 

można stworzyć z cyfr: 1, 5, 9. 

Zadanie 4. Na parkingu było 29 samochodów koloru czerwonego, 99 koloru niebliskiego, 16 

koloru czarnego, 31 koloru białego. Napisz program, który obliczy i wypiszę sumę 

wszystkich samochodów zaparkowanych na parkingu. Utwórz zmienną o nazwie Parking, 

która będzie przechowywać sumę wszystkich aut. 

Zadanie 5. W pierwszym kwartale 2018 roku, Pan Janusz zarobił odpowiednio: Styczeń = 

2345 [zł], Luty = 3050 [zł], Marzec =2899 [zł]. Napisz program, który obliczy i wypisze na 

ekranie średnią zarobków Pana Janusza. Wynik umieść w zmiennej o nazwie SrednieZarobki. 

 


