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Cele lekcji:
Ucze! powinien:
 " Zna# poj$cia: warto%# logiczna, lista, komentarz w kodzie
 " Wiedzie#, co to jest p$tla niesko!czona
 " Wiedzie#, jak zapisuje si$ warto%ci logiczne prawdy i fa&szu w 

Pythonie
 " Wiedzie#, jak dzia&aj' operatory logiczne and, or oraz not
 " Wykonywa# podstawowe operacje na listach - wy%wietla#,
 " zlicza#, dodawa#, usuwa# elementy
 " Rozumie# do czego slu(' komentarze w kodzie i jak wygl'-

daj'
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ĺ warto%# logiczna  ĺ lista  

%\CU�TGCNK\CELK� 45 min.
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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$, projektuje, tworzy i 
prezentuje efekty wspólnej pracy;
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Pytamy uczniów, jakie poznali typy p$tli na poprzedniej lekcji i czym si$ ró(ni'. Pytamy równie(, z czym im si$ 
kojarzy poj$cie listy (np. lista zakupów, lista przystanków) i jakie w&a%ciwo%ci s' z nim zwi'zane (d&ugo%# listy, 
kolejno%# elementów).
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Przedstawiamy uczniom nast$puj'cy krótki kod programu.

O ile na poprzedniej lekcji po YJKNG wpisywali%my pewien warunek, który móg& by# prawdziwy (co wi'za&o si$ z 
wykonaniem instrukcji wewn'trz p$tli) lub fa&szywy (co wi'za&o si$ z przerwaniem p$tli), tutaj u(ywamy warto%ci 
logicznej True (prawda). Jest to taki sam przypadek gdyby nasz warunek by& ca&y czas spe&niony (by& prawd'), 
co oznacza, (e program b$dzie wypisywa& w kolejnych liniach s&owo 1DKGI bez ko!ca. Program wykonuje 
p$tle niesko!czon', wi$c zazwyczaj nie ma szans si$ sam zako!czy# (czasami operacje w p$tli niesko!czonej 
mog' spowodowa# b&'d i tym samym przerwanie programu), dlatego mo(emy go przerwa# wciskaj'c CTRL-
-C, cho# w edytorze Mu mo(na te( wybra# przycisk “Zatrzymaj”. W Pythonie warto%ci logiczne prawdy i fa&szu 
to w&a%nie True i False . S' one bardzo cz$sto zwracane przez funkcje lub stosowane w wyniku porówna!, a 
nast$pnie przewa(nie u(ywane w p$tlach lub instrukcjach warunkowych.
Uczniom przedstawiamy teraz troch$ inny kod programu.

Tym razem mamy p$tl$, której warunek jest prawd' - zatem b$dzie wykonywa&a si$ ci'gle, ale mamy mo(li-
wo%# jej przerwania. Z ka(dym obiegiem p$tli u(ytkownik jest proszony o podanie has&a. Je%li jest ono popraw-
ne, wypisujemy informacj$ o tym fakcie i przerywamy p$tle z wykorzystaniem instrukcji break. W przeciwnym 
razie informujemy, (e has&o jest b&$dne i p$tla wykona si$ kolejny raz.
W j$zyku Python mo(emy stosowa# trzy operatory logiczne CPF, or oraz not. Dzia&aj' one tak, jak w innych 
j$zykach programowania. CPF (operator logiczny “i”) przyjmuje warto%# prawdy, tylko gdy oba argumenty s' 
prawd'. or (operator logiczny “lub”) przyjmuje warto%# prawdy, gdy przynajmniej jeden z argumentów jest 
prawd'. Operator not (logiczne “nie”) jest jednoargumentowy i neguje warto%# logiczn' (prawda staje si$ fa&-
szem, a fa&sz prawd').
Nauczyciel przedstawia kolejny kod programu. Tym razem, (eby przerwa# program, u(ytkownik musi wpro-
wadzi# dwa has&a. W tym celu zastosowano operator CPF, bo ca&e wyra(enie b$dzie prawd', je%li oba has&a 
pass1 i pass2 u(ytkownik wpisze poprawnie.
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Prosimy uczniów o nast$puj'ce modyfikacje powy(szego programu:
a) Dodanie trzeciego has&a - u(ytkownik musi zna# wszystkie trzy has&a by przerwa# program
b) Wykorzystanie operatora logicznego or (logiczne "lub") tak, by wystarczy&o, (e u(ytkownik zna jedno z 
trzech hase&

Pierwsza modyfikacja mog&aby wygl'da# nast$puj'co:

Druga modyfikacja to jedynie zamiana w linii 5 operatorów CPF�na or...

...oraz komunikatu w linii 9:

Nast$pnie zadajemy uczniom kolejne zadanie - jest nim napisanie programu, który b$dzie losowa& liczb$ z 
przedzia&u 1-100 a u(ytkownik b$dzie musia& odgadn'#, jaka to liczba (podejmuj'c kolejne próby). Przy ka(-
dej próbie u(ytkownik b$dzie informowany przez program, czy wskazana liczba jest mniejsza czy wi$ksza od 
wylosowanej, czy mo(e jest to dok&adnie ta liczba. Je%li trafienie jest poprawne, program wypisuje informacje o 
tym fakcie, a nast$pnie podaje liczb$ prób (za którym razem odgadni$to liczb$). Pocz'tek kodu programu do 
uzupe&nienia udost$pnia uczniom nauczyciel:
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Nauczyciel zwraca uwag$, (e tekst po # to komentarze, czyli rodzaj notatek (inaczej mówi'c dokumentacji), 
jakie programi%ci zostawiaj' w kodzie programu. Nie s' one przetwarzane przez komputer i nie maj' wp&ywu 
na wykonanie programu - s' tylko pomoc' dla programisty lub zespo&u programistów. Nast$pnie podpowiada, 
(e program b$dzie si$ wykonywa& a( do momentu wskazania poprawnej liczby, o któr' b$dzie pyta& u(ytkowni-
ka w sposób ci'g&y. Przyk&adowe rozwi'zanie:

W drugiej cz$%ci lekcji skupiamy si$ na listach i zach$camy uczniów do eksperymentów na listach z wyko-
rzystaniem trybu interaktywnego REPL. Lista (typ list ) w Pythonie jest typem kontenerowym co oznacza, (e 
mo(emy j' wykorzystywa# do przechowywania elementów innych typów takich jak np. KPV� ǤQCV czy str (ele-
mentem listy mo(e by# nawet inna lista). Na przyk&ad list$ sk&adaj'c' si$ z liczb ca&kowitych 1, 2, 3, 4, 5, któr' 
przypiszemy do zmiennej test_list zapiszemy nast$puj'co:

Jak wida# powy(ej, pocz'tek i koniec listy oznaczamy nawiasami kwadratowymi, a poszczególne elementy 
oddzielamy przecinkiem. Równie dobrze mo(emy stworzy# list$ sk&adaj'c' si$ z ci'gów znakowych:

Lub tak', która zawiera elementy ró(nych typów:

By odwo&a# si$ do konkretnego elementu listy, musimy u(y# indeksowania. W Pythonie - podobnie jak w wielu 
j$zykach programowania - pierwszy element listy ma indeks 0, drugi indeks , trzeci indeks 2 itd. Musimy wi$c 
pami$ta#, (e je(eli zale(y nam n-tym elemencie listy, to stosujemy odpowiednio indeks n-1.
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Przyk&adowo w REPL wygl'da&oby to tak:

Mo(emy te( odwo&ywa# si$ do elementów od ko!ca, stosuj'c liczby ujemne. Ostatni element b$dzie mia& wte-
dy indeks -1, przedostatni -2 itd. By odwo&a# si$ do ostatniego elementu listy test_list2 napiszemy:

Je%li chcieliby%my nasz' list$ wzbogaci# o jaki% element to mo(emy wykorzysta# metod$ (funkcj$ wywo&ywan' 
na rzecz obiektu) CRRGPF. Doda ona element podany jako jej argument na koniec listy.

Aby usun'# element listy, korzystamy z metody pop . Je%li nie podamy (adnego argumentu, to usunie ona i 
zwróci domy%lnie ostatni element.

Usuni$cie pierwszego elementu wymaga z kolei podania indeksu 0 jako argumentu do metody pop.

Lista test_list2 b$dzie wtedy wygl'da&a nast$puj'co:

Gdyby%my chcieli ten element listy zachowa# w innej zmiennej, napisaliby%my:

Musimy te( pami$ta#, (e je(eli lista b$dzie ju( pozbawiona elementów, to kolejne wywo&anie pop zako!czy si$ 
b&$dem. Co mo(emy jeszcze zrobi# z list'? Mo(emy przyk&adowo sprawdzi# jej d&ugo%#, w tym celu korzysta-
my z funkcji len.

Mo(emy te( zliczy# liczb$ elementów o konkretnej warto%ci wyst$puj'cych w li%cie z wykorzystaniem metody 
count. Przyk&adowa sesja z REPL, gdzie liczymy, ile razy wyst$puje liczba 2 i 3 w li%cie, wygl'da tak:



�5WRGT-QFGT\[���Mikrobitowcy ��2KGTYU\G�MTQMK�\�2[VJQPGO��2öVNG��YCTQıEK�NQIKE\PG��NKUV[

/KMTQDKVQYE[���.GMELC������

O ile zostanie nam czas, zadajemy uczniom nast$puj'ce zadanie (które mog' rozwi'za# te( w domu): napisz 
program, który wylosuje 25 liczb z przedzia&u od 1 do 10, a na ko!cu poda, ile razy dana liczba zosta&a wylo-
sowana. Aby rozwi'za# to zadanie trzeba wylosowa# (najlepiej w p$tli) 25 liczb, a nast$pnie wypisa# (najlepiej  
w kolejnej p$tli) dla ka(dej z liczb od 1 do 10 liczb$ wyst'pie! (stosuj'c metod$ count dla listy).

Elementy listy mo(emy te( &atwo wypisa# stosuj'c p$tl$ HQT, analogicznie jak by&o to w przypadku ci'gów zna-
kowych. Wyobra)my sobie taki krótki program wypisuj'cy wszystkie elementy listy (ka(dy w osobnej linii):

Mo(liwo%ci i zastosowania list s' naprawd$ spore, wi$c powy(sze przyk&ady zupe&nie nie wyczerpuj' tego 
tematu. Warto zach$ca# uczniów, by sami eksperymentowali, co mo(na ciekawego robi# z listami.
Wykorzystuj'c poznane w czasie lekcji informacje, mo(emy napisa# program przeprowadzaj'cy losowanie ele-
mentu z listy i usuwanie go, np. losowanie kolejno%ci startu osób w zawodach sportowych. Poni(ej zamiesz-
czono przyk&adowy program. P$tla YJKNG (linia 4) wykonuje si$ dopóki d&ugo%ci listy jest ró(na od 0. Zastoso-
wana jest tutaj te( inna funkcja z modu&u random - EJQKEG. Dzia&a ona na takiej zasadzie, (e losuje element z 
listy.

7YCIK
Lekcje 1-4 to zaledwie “dotkni$cie” tematu programowania w j$zyku Python. Ze wzgl$du na ograniczony czas 
ci$(ko zrealizowa# wi$cej materia&u w trakcie tych paru lekcji. Nast$pne rekomendowane kroki to zapoznanie 
si$ z:
• ró(nymi mo(liwo%ciami wypisywania tekstu i ró(nymi operacjami na typie str
• odczytem i zapisem do pliku
• definiowaniem w&asnych funkcji
• obs&ug' wyj'tków
• inne podstawowe typy kontenerowe - zbiór, s&ownik
• lista jako element listy i odwo&ywanie si$ do elementów listy wewn$trznej,
• zagnie(d(anie p$tli.
Wiele z tych zagadnie! mo(na znale)# w materia&ach z warsztatów PyLadies organizowanych na konferencji 
PyCon PL i przeznaczonych dla pocz'tkuj'cych: JVVRU���IKVJWD�EQO�2[%QP2.�R[NCFKGU�YQTMUJQR


