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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: p$tla, przerwanie p$tli, modu%
 " Wiedzie#, jak dzia%a p$tla for i jak wykorzystywa# j& w swoich 

programach
 " Wiedzie#, jak dzia%a p$tla while
 " Potrafi przerwa# wykonywanie p$tli z wykorzystaniem in-

strukcji break
 " Wiedzie#, jak w%&czy# do programu modu% z wykorzystaniem 

instrukcji import
 " Losowa# liczby z wykorzystaniem modu%u random
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 " wyk%ad, 
 " dyskusja,
 " #wiczenia praktyczne przy komputerze,
 " prezentowanie efektów pracy,
 " szukanie rozwi&za! na postawiony problem.
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Podstawa programowa kszta%cenia ogólnego dla szkó% podstawo-
wych – II etap edukacyjny – klasy VII-VIII, informatyka:
I. Rozumienie, analizowanie i rozwi&zywanie problemów. Ucze!:

3) przedstawia sposoby reprezentowania w komputerze
warto'ci logicznych, liczb naturalnych (system binarny),
znaków (kody ASCII) i tekstów; formu%uje problem w postaci 
specyfikacji (czyli opisuje dane i wyniki) i wyró(nia kroki w algo-
rytmicznym rozwi&zywaniu problemów. Stosuje ró(ne sposoby 
przedstawiania algorytmów, w tym w j$zyku naturalnym, w 
postaci schematów blokowych, listy kroków;
5) prezentuje przyk%ady zastosowa! informatyki w innych
dziedzinach, w zakresie poj$#, obiektów oraz algorytmów.

II. Programowanie i rozwi&zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz&dze! cyfrowych. Ucze!:

1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwi&zywa-
nia problemów. W programach stosuje: instrukcje wej'cia/wyj-
'cia, wyra(enia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, 
instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. 

III. Pos%ugiwanie si$ komputerem, urz&dzeniami cyfrowymi i siecia-
mi komputerowymi. Ucze!:

2) rozwija umiej$tno'ci korzystania z ró(nych urz&dze! do 
tworzenia elektronicznych wersji tekstów, obrazów, d)wi$ków, 
filmów i animacji;
3) poprawnie pos%uguje si$ terminologi& zwi&zan& z informatyk& 
i technologi&.

IV. Rozwijanie kompetencji spo%ecznych. Ucze!:
1) bierze udzia% w ró(nych formach wspó%pracy, jak: programo-
wanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnic-
two w zorganizowanej grupie ucz&cych si$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Nauczyciel pyta uczniów, czy spotkali si$ z poj$ciem p$tli w programowaniu? Je(eli uczniowie nie potrafi& 
wyt%umaczy# dzia%ania p$tli lub maj& z tym powa(ne problemy, nauczyciel wyja'nia poj$cie oraz stara si$ je 
przedstawi# na %atwych do wyobra(enia przyk%adach (np. sygnalizator 'wietlny dla przechodniów, który w spo-
sób ci&g%y powtarza t$ sam& sekwencj$ trzech rodzajów 'wiate% - czerwone, zielone, migaj&ce zielone).
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Nauczyciel prezentuje dzia%anie p$tli HQT. W Pythonie ma ona nast$puj&c& form$:

P$tla for w Pythonie jest wykorzystywana do wykonywania kolejnych kroków na tzw. iterowalnych elementach. 
Mog& to by# niektóre typy kontenerowe (np. listy), ci&gi znakowe lub specjalne rodzaje funkcji - generatory (np. 
range). Przyk%adowo mo(emy wypisa# w osobnych liniach wszystkie znaki wprowadzone przez u(ytkownika.

Zmienna i w kolejnych iteracjach p$tli przyjmuje znaki z ci&gu znakowego (tekstu) zapisanego w zmiennej txt.
Mo(emy te( wykona# p$tl$ okre'lon& liczb$ razy z wykorzystaniem generatora TCPIG. Poni(szy kod wypisze 
tekst wewn&trz p$tli 5 razy.

Mo(emy te( wypisa# w kolejnych obiegach p$tli zmienn& i. Warto zwróci# uwag$, (e przyjmuje ona pi$# war-
to'ci, ale pocz&wszy od 0 a nie 1.

Powy(szy program wypisze pi$# warto'ci - liczby od 0 do 4. Je'li chcieliby'my wypisa# warto'ci od 1 do 5, 
jednym ze sposobów jest dodanie 1 przy wypisywaniu.

Mo(na te( ten sam efekt osi&gn&# inaczej - podaj&c zakres (w postaci dwóch parametrów), po którym ma si$ 
odbywa# iteracja. Przy czym nale(y pami$ta#, (e druga z liczb z zakresu nie zostanie podstawiona pod zmien-
n& i, wi$c ca%o'# zako!czy si$ na liczbie wcze'niejszej przed ni&, czyli 5.

Funkcja-generator TCPIG przyjmuje tutaj dwa argumenty. U(ywamy (tak jak to ma miejsce w ka(dej funkcji) 
przecinka do ich rozdzielenia. W ko!cu mo(emy poda# jeszcze jeden argument, który okre'la, jak szybko w 
kolejnych krokach maj& si$ zwi$ksza# liczby w podanym zakresie. Przyk%adowo poni(szy kod wypisze liczby 1, 
3 i 5 gdy( trzeci argument dla TCPIG okre'la, (e maj& si$ zmienia# co 2.
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By prze#wiczy# nowe informacje zadajemy uczniom dwa zadania. Zadanie pierwsze polega na wypisaniu 
wszystkich parzystych liczb dwucyfrowych (bez korzystania z warunku KH i operatora % ). Do rozwi&zania nale-
(y wykorzysta# TCPIG�w wersji z trzema argumentami:

Drugie zadanie to wypisanie po kolei wszystkich wielokrotno'ci liczby od 5 do 60 (w%&cznie).

Aby nieco urozmaici# nasze zadania skorzystamy z modu%u TCPFQO. Modu%y (biblioteki) w Pythonie umo(li-
wiaj& korzystanie z dodatkowych funkcji i innych elementów, niedost$pnych dla programisty bez ich wczytania 
z wykorzystaniem s%owa kluczowego KORQTV. W poni(szym przyk%adzie wczytujemy bibliotek$ TCPFQO, która 
zawiera przydatn& funkcj$�TCPFKPV losuj&c& liczb$ ca%kowit& z okre'lonego przedzia%u (obustronnie domkni$te-
go, czyli inaczej ni( w przypadku TCPIG). Program wypisze wylosowan& liczb$ z przedzia%u od 1 do 6 (jest to 
dzia%anie analogiczne do rzutu kostk&).

Przyk%adowo, je(eli chcieliby'my wylosowa# trzy razy liczby z przedzia%u od 1 do 6 (analogicznie do trzech 
rzutów kostk& do gry), mo(emy to zrealizowa# z wykorzystaniem p$tli HQT.

Mo(emy te( o liczb$ losowa! zapyta# u(ytkownika.

W Pythonie p$tle mo(emy te( przerwa# szybciej u(ywaj&c s%owa kluczowego break. Wyobra)my sobie sy-
tuacj$, (e losujemy liczb$ z przedzia%u od 1 do 6 dziesi$# razy, ale je'li tylko wypadnie 6, przerywamy dalsze 
losowanie. Odpowiadaj&cy kod przedstawiamy uczniom poni(ej:
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Uczniom dajemy zadanie modyfikacji powy(szego programu:
a) program na ko!cu ma wy'wietli# sum$ wszystkich wylosowanych liczb
b) program na ko!cu ma wy'wietli# ile razy wylosowano liczb$ parzyst&

Pierwsza modyfikacja (przyk%adowa):

Druga modyfikacja (przyk%adowa):

Ostatni program mo(emy troch$ usprawni#. Liczba 6 jest liczb& parzyst&, wi$c mo(emy sprawdza#, czy 
zosta%a wyrzucona tylko w tym przypadku, gdy wiemy, (e wyrzucono liczb$ parzyst& (wyrzucenie nieparzystej 
eliminuje liczb$ 6 jako jedn& z mo(liwo'ci).
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Powy(szy program jest o tyle lepszy, (e je(eli wylosowana liczba nie jest liczb& parzyst&, to program nie musi 
sprawdza#, czy jest równa 6, co w przypadku bardzo wielu losowa! daje pewn& oszcz$dno'# czasu wykony-
wania programu. W Pythonie, gdy now& warto'# zmiennej opieramy o zwi$kszenie jej samej, mo(emy skorzy-
sta# z operatora +=. W zwi&zku z tym wyra(enie...

Istniej& te( odpowiednio operatory takie jak ������������ , których dzia%anie jest analogiczne jak dla wcze'niej-
szych przyk%adów. Poza p$tl&�HQT�w j$zyku Python istnieje te( p$tla YJKNG Jest to p$tla która powtarza instruk-
cje w niej zawarte, w zale(no'ci czy warunek (kontynuacji) jest spe%niony. W momencie, gdy warunek prze-
stanie by# prawdziwy, kolejny krok p$tli nie jest wykonywany. Podobnie jak w przypadku p$tli HQT, tu równie( 
istnieje mo(liwo'# przerwania w dowolnym miejscu p$tli z wykorzystaniem break.

...mo(emy zapisa# krócej jako:

Podobnie jak zwi$kszenie o jeden (inkrementacja)...

...mo(emy zapisa# jako:

Gdyby'my natomiast zmniejszali warto'# mo(emy zastosowa# operator -=, tak jak poni(ej zmniejszamy o 
jeden (dekrementujemy) warto'# zmiennej x:

Na koniec lekcji przedstawiamy przyk%adowy program wykorzystuj&cy p$tle YJKNG - wypisuj&cy wielokrotno'ci 
liczby 2, ale mniejsze lub równe 128.
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Nauczyciel skrótowo powtarza nowe informacje jakie pojawi%y si$ w trakcie lekcji. Pyta uczniów, jakie elementy 
sprawi%y im najwi$ksz& trudno'# oraz wspomina, (e wi$cej przyk%adów z p$tl& YJKNG�b$dzie zaprezentowa-
nych na kolejnej lekcji.


