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PYTHON 4 

ZMIENNE TEKSTOWE I LICZBOWE 

Zmienne są to pudełka zawierające tekst np. literę, zdanie, pewny ciąg tekstu. Na poprzedniej lekcji nauczyliśmy się 

wprowadzać do zmiennych tekst.  

Spróbuj wpisać swoje imię, nazwisko, dodaj zmienną o nazwie klasa i uruchom program. 

 

POLECENIE INPUT ( ) 

Polecenie input( ) – pozwala na sczytanie danych z klawiatury i zapisanie go jako typ string;  

Typ string pozwala komputerowi zrozumieć, że chodzi o tekst a nie o liczby. Czyli każda 

zmienna będzie przechowywać teraz dane tekstowe czyli do pudełka wkładamy tekst. 

Spróbujemy dzisiaj utworzyć zmienne i wprowadzić do nich liczby z klawiatury, na których 

będziemy później przeprowadzać operacje arytmetyczne. (+,-,*,/,**) 

Pamiętasz jak wprowadzać zmienne z klawiatury? 

Liczba1 = input( ); 

Liczba2 = input( ); 

print ("Liczba to:", liczba1) 

print ("Liczba to:", liczba2) 

 

Wprowadź dowolną liczbę. Teraz spróbujemy przeprowadzić dodawanie dwóch liczb. 

Dodaj na końcu kodu taką linijkę: 

print ("Suma: ” liczba1+liczba2) 

 

Zaobserwuj wynik, czy domyślasz się dlaczego tekst został połączony a nie dodany?  

To dlatego, że komputer rozumie liczbę jako tekst więc go łączy. Musimy mu przekazać 

informację, że wprowadzony tekst (czyli te liczby) musi potraktować jako liczby. 

Użyjemy takiego polecenia: 

 

1. liczba1 = int(input()); 

wpisanie int przed input() daje komputerowi sygnał, że wprowadzone liczby będą traktowane 

jak liczby i będzie można przeprowadzać operacje arytmetyczne. 

 

Przykład 1 

2. liczba1 = int(input()); 

3. liczba2 = int(input()); 

4. print ("suma liczb to:", liczba1+liczba2) 

 
  



Szkoła Podstawowa nr 114 w Krakowie 
Rafał Ciuruś 

Przykład 2 (Sprawdź wyniki) 

 

liczba1 = int(input()); 

liczba2 = int(input()); 

print ("suma", liczba1,"+", liczba2, "=", liczba1 + liczba2) 

 

Zadanie 1. 

Napisz program, który obliczy sumę, różnicę, iloczyn, iloraz dwóch podanych 

przez ciebie liczb. Jak w przykładzie 2. 

 

Zadanie 2. 

Napisz program, który obliczy drugą potęgę podanej przez ciebie liczby.  

 

Zadanie 3. 

Napisz program, który obliczy podaną z klawiatury potęgę, dla podstawy podanej 

z klawiatury.  Np. 32= 

 

 

 

 

 

 

 

 


