
Praca z liczbami, tekstem i datami 

Ogólnie komputery, a na pewno Python, radzą sobie z informacjami w sposób odmienny od tego, do 

czego jesteś przyzwyczajony w swoim codziennym życiu. Trzeba się do tego przyzwyczaić. W świecie 

komputerów liczby to liczby, które można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić. Python rozróżnia 

również liczby całkowite (zwane liczbami całkowitymi) i liczby zawierające kropkę dziesiętną (zwane 

pływakami). Słowa (informacje tekstowe, takie jak nazwiska i adresy) są przechowywane jako ciągi, co 

jest skrótem od „ciągu znaków”. Oprócz liczb i łańcuchów istnieją wartości logiczne, które mogą mieć 

wartość True lub False, ale nic więcej. W prawdziwym życiu mamy też do czynienia z datami i 

godzinami, które są jeszcze innym rodzajem informacji. Python tak naprawdę nie ma żadnego 

wbudowanego typu danych dla dat i godzin, ale na szczęście darmowy moduł, który możesz 

zaimportować w dowolnym momencie, działa z takimi informacjami. Ten rozdział dotyczy pełnego 

wykorzystania różnych typów danych Pythona. 

Obliczanie liczb za pomocą funkcji 

Funkcja w Pythonie jest podobna do funkcji w kalkulatorze, ponieważ przekazujesz coś do funkcji, a 

funkcja przekazuje coś z powrotem. Na przykład większość kalkulatorów i języków programowania ma 

funkcję pierwiastka kwadratowego: podajesz mu liczbę, a ona zwraca pierwiastek kwadratowy tej 

liczby. Funkcje Pythona zazwyczaj mają składnię: 

nazwa_zmiennej = nazwa_funkcji(parametr,[parametr]) 

Ponieważ większość funkcji zwraca pewną wartość, zwykle zaczynasz od zdefiniowania zmiennej, która 

będzie przechowywać to, co zwraca funkcja. Po tym następuje znak = i nazwa funkcji, po której 

następuje para nawiasów. Wewnątrz nawiasów możesz przekazać jedną lub więcej wartości 

(nazywanych parametrami lub argumentami) do funkcji. Na przykład funkcja abs() przyjmuje jedną 

liczbę i zwraca wartość bezwzględną tej liczby. Jeśli nie jesteś frajerem matematycznym, oznacza to po 

prostu, że jeśli przekażesz mu liczbę ujemną, zwróci tę samą liczbę jako liczbę dodatnią. Jeśli przekażesz 

mu liczbę dodatnią, zwróci dokładnie tę samą liczbę, którą przekazałeś. Innymi słowy, funkcja abs() po 

prostu konwertuje liczby ujemne na liczby dodatnie. Jako przykład na rysunku (który możesz 

wypróbować samodzielnie w notatniku Jupyter, znak zachęty Pythona lub plik .py w VS Code)  

 

utworzyłem zmienną o nazwie x i przypisałem jej wartość -4. Następnie tworzę zmienną o nazwie y i 

przypisuję jej bezwzględną wartość x za pomocą funkcji abs(). Wydruk x pokazuje wtedy jego wartość 

-4, która się nie zmieniła. Wydruk y pokazuje 4, bezwzględną wartość x as zwrócone przez funkcję 

abs().Mimo że funkcja zawsze zwraca jedną wartość, istnieją takie, które akceptują dwie lub więcej 

wartości. Na przykład funkcja round() przyjmuje jedną liczbę jako pierwszy argument. Druga wartość 



to liczba miejsc dziesiętnych, do których chcesz zaokrąglić tę liczbę, na przykład 2 dla dwóch miejsc 

dziesiętnych. W przykładzie na rysunku utworzyliśmy zmienną x z dużą liczbą liczb po przecinku.  

 

Następnie utworzyliśmy zmienną o nazwie y, która zwraca tę samą liczbę zaokrągloną do dwóch miejsc 

po przecinku. Następnie wydrukowaliśmy oba wyniki. 

Python ma wiele wbudowanych funkcji do pracy z liczbami, jak pokazano w Tabeli. Niektóre z nich 

mogą nie znaczyć dla ciebie wiele, jeśli nie interesujesz się matematyką w dużym stopniu, ale nie daj 

się zastraszyć.  

Wbudowana funkcja : Cel 

abs(x) : Zwraca wartość bezwzględną liczby x (zamienia liczby ujemne na dodatnie) 

bin(x) : Zwraca ciąg znaków reprezentujący wartość x przekonwertowaną na binarną. 

float(x) : Konwertuje ciąg znaków lub liczbę x na typ danych float. format(x,y) : Zwraca x sformatowane 

zgodnie z formatem string y. We współczesnym Pythonie bardziej prawdopodobne jest użycie f-strings 

hex(x) : Zwraca ciąg znaków zawierający x przekonwertowany na szesnastkowy, poprzedzony 0x. 

int(x) : Konwertuje x na typ danych całkowitych, obcinając (nie zaokrąglając) kropkę dziesiętną i 

wszelkie cyfry po niej. 

max(x,y,z ...) : Przyjmuje dowolną liczbę argumentów liczbowych i zwraca największy z nich. 

min(x,y,z ...) : Przyjmuje dowolną liczbę argumentów liczbowych i zwraca ten, który jest najmniejszy. 

oct(x) : Konwertuje x na liczbę ósemkową, poprzedzoną 0o, aby wskazać liczbę ósemkową. 

round(x,y) : Zaokrągla liczbę x do y liczby miejsc po przecinku. 

str(x) : Konwertuje liczbę x na typ danych ciągu. 

type(x) : Zwraca ciąg znaków wskazujący typ danych x. 

Jeśli nie rozumiesz, co robi funkcja, prawdopodobnie nie robi ona czegoś, co jest istotne dla rodzaju 

wykonywanej pracy. Ale jeśli jesteś ciekawy, zawsze możesz wygooglować słowo python, a następnie 

nazwę funkcji, aby uzyskać więcej informacji. Aby uzyskać bardziej obszerną listę, wbudowane funkcje 

google python 3. 

Rysunek przedstawia przykłady poprawnej składni Pythona do korzystania z wbudowanych funkcji 

matematycznych. 

 



 

Możesz także „zagnieżdżać” funkcje — co oznacza, że możesz umieszczać funkcje wewnątrz funkcji. Na 

przykład, gdy z = -999,9999, wyrażenie print(int(abs(z))) drukuje część całkowitą wartości bezwzględnej 

z, która wynosi 999 (pierwotna liczba przekonwertowana na dodatnią, a następnie kropka dziesiętna i 

wszystko po prawej stronie odcięte). 

Jeszcze więcej funkcji matematycznych 

Wbudowane funkcje matematyczne są przydatne, ale są jeszcze inne, które możesz zaimportować z 

modułu math. Jeśli potrzebujesz ich w aplikacji, umieść import Math u góry pliku .py lub komórki 

Jupyter, aby udostępnić te funkcje w pozostałej części kodu. W wierszu polecenia możesz po prostu 

wprowadzić matematykę importu poleceń przed użyciem tych funkcji w wierszu polecenia. Jedną z 

funkcji modułu math jest funkcja sqrt(), która pobiera pierwiastek kwadratowy z liczby. Ponieważ jest 

częścią modułu math, nie możesz go używać bez wcześniejszego zaimportowania modułu. Na przykład, 

jeśli wprowadzisz to: 

print(sqrt(81)) 

. . otrzymasz błąd, ponieważ sqrt() nie jest funkcją wbudowaną. Nawet jeśli wykonasz dwie komendy 

w ten sposób: 

import math 

print(sqrt(81)) 

. . . nadal pojawia się błąd, ponieważ traktujesz sqrt() jako funkcję wbudowaną. Aby użyć funkcji z 

modułu, musisz zaimportować moduł i poprzedzić nazwę funkcji nazwą modułu i kropką. Powiedzmy, 

że masz jakąś wartość x i chcesz pierwiastka kwadratowego. Musisz zaimportować moduł math i użyć 

math.sqrt(x), aby uzyskać poprawną odpowiedź, jak pokazano na rysunku 



 

Wpisanie tego polecenia pokazuje wynik 9.0, co w rzeczywistości jest pierwiastkiem kwadratowym z 

81. Moduł math oferuje wiele funkcji trygonometrycznych i hiperbolicznych, potęg i logarytmów, 

konwersji kątowych, stałych, takich jak pi i e. Nie będziemy zagłębiać się we wszystkie z nich, ponieważ 

zaawansowana matematyka nie jest tak istotna dla większości ludzi. Możesz je wszystkie sprawdzić w 

dowolnym momencie, przeglądając funkcje modułu matematycznego Pythona 3. Tabela 2 zawiera 

garść przykładów, z których niektóre mogą okazać się przydatne w Twojej pracy. 

Wbudowana funkcja : Cel 

math.acos(x) : Zwraca arcus cosinus x w radianach. 

math.atan(x) : Zwraca arcus tangens x w radianach. 

math.atan2(y, x) : Zwraca atan(y / x) w radianach. 

math.ceil(x) : Zwraca górną granicę x, najmniejszą liczbę całkowitą większą lub równą x. 

math.cos(x) : Zwraca cosinus x radianów. 

math.degrees(x) : Przekształca kąt x z radianów na stopnie. 

math.e : Zwraca stałą matematyczną e (2.718281 . .). 

math.exp(x) : Zwraca e podniesione do potęgi x, gdzie e jest podstawą logarytmów naturalnych. 

math.factorial(x) : Zwraca silnię x. 

math.floor() : Zwraca dolne x, największą liczbę całkowitą mniejszą lub równą x. 

math.isnan(x) : Zwraca True, jeśli x nie jest liczbą, w przeciwnym razie zwraca False. 

math.log(x,y) : Zwraca logarytm naturalny x do podstawy y. 

math.log2(x) : Zwraca logarytm o podstawie 2 z x. 

math.pi : Zwraca stałą matematyczną pi (3.141592 ..). 

math.pow(x, y) : Zwraca x podniesione do potęgi y. 

math.radians(x) : Konwertuje kąt x ze stopni na radiany. 

math.sin(x) : Zwraca arcus sinus x w radianach. 

math.sqrt(x) : Pobiera dowolną liczbę argumentów liczbowych i zwraca najmniejszą wartość. 

math.tan(x) : Zwraca tangens x radianów. 

math.tau() : Zwraca stałą matematyczną tau (6.283185 . .). 

 



Stałe pi, e i tau są niezwykłe dla funkcji, ponieważ nie używa się nawiasów. Jak w przypadku każdej 

funkcji, możesz użyć tych funkcji w wyrażeniach (obliczeniach) lub przypisać ich wartości do zmiennych. 

Rysunek przedstawia kilka przykładów użycia funkcji z modułu math. 

 

Formatowanie liczb 

Przez lata Python oferował różne metody wyświetlania liczb w formatach znanych nam, ludziom. Na 

przykład możemy preferować wyświetlanie 1234,56 USD zamiast 1234.560065950695405695405959. 

Od wersji 3.6 Pythona f-stringi wydają się najszybszą, najłatwiejszą i najbardziej preferowaną metodą 

osiągnięcia tego. 

Formatowanie za pomocą f-strings 

Formatowanie f-string jest stosunkowo proste. Wszystko czego potrzebujesz to mała lub wielka litera 

f, po której następuje bezpośrednio jakiś tekst lub wyrażenia ujęte w cudzysłów. Coś w tym stylu: 

f"Witaj {nazwa użytkownika}" 

Litera f przed pierwszym cudzysłowem mówi Pythonowi, że następujący po nim jest ciąg formatujący 

(f-string). Wewnątrz cudzysłowów tekst, zwany częścią dosłowną, jest wyświetlany dosłownie 

(dokładnie tak, jak wpisano w f-string). Wszystko w nawiasach klamrowych jest częścią ekspresji f-

string. Część wyrażenia jest symbolem zastępczym dla tego, co faktycznie będzie tam wyświetlane, gdy 

kod zostanie wykonany. Wewnątrz kręconych nawiasów jesteś może zawierać wyrażenie (formuła do 

wykonywania obliczeń, nazwę zmiennej lub ich kombinację). Oto przykład: 

nazwa użytkownika = "Alan" 

print(f"Witaj {nazwa użytkownika}") 

Po uruchomieniu tego kodu funkcja print wyświetla słowo Hello, po którym następuje spacja, a 

następnie zawartość zmiennej o nazwie username, jak na rysunku 



 

Oto kolejny przykład, w którym mamy wyrażenie — wzór ilości razy cena_jednostkowa - wewnątrz 

nawiasów klamrowych. 

cena_jednostkowa = 49,99 

ilość = 30 

print(f"Suma częściowa: ${ilość * cena_jednostkowa}") 

Wynik z tego, po wykonaniu, jest następujący: 

Suma częściowa: 149,7 USD 

Te 149,7 USD nie jest tak naprawdę idealnym sposobem na pokazanie kwot w dolarach. Zazwyczaj 

lubimy używać przecinków w tysiącach miejsc i dwucyfrowych groszy, jak w poniższym przykładzie: 

Suma częściowa: 1499,70 USD 

Na szczęście f-strings zapewnią Ci środki, aby to zrobić, gdy będziesz się uczyć dalej. 

Pokazuję kwoty w dolarach 

Aby przecinek był pokazywany w kwocie w dolarach, a grosze były dwucyfrowe, możesz użyć ciągu 

formatującego w nawiasach klamrowych wyrażenia w f-stringu. Ciąg formatujący zaczyna się od 

dwukropka i musi być umieszczony wewnątrz zamykającego nawiasu klamrowego, tuż obok nazwy 

zmiennej lub wyświetlanej wartości. Aby wyświetlić przecinki w tysiącach miejsc, użyj przecinka w ciągu 

formatu tuż po dwukropku, w ten sposób: 

:, 

Korzystając z naszego obecnego przykładu, byłoby to: 

print(f"Suma częściowa: ${ilość * cena_jednostkowa:,}") 

Wykonanie tej instrukcji dało następujący wynik: 

Suma częściowa: 1 499,7 USD 

Aby grosze były wyświetlane jako dwie cyfry, wykonaj przecinek z 

.2f 

.2f oznacza „dwa miejsca po przecinku, stałe” (nigdy więcej lub mniej niż dwa miejsca po przecinku). 

Oto jak wygląda kod pokazujący liczbę z przecinkami i dwoma miejscami po przecinku: 

print(f"Suma częściowa: ${ilość * cena_jednostkowa:,.2f}") 

Oto jak wygląda ten kod po wykonaniu: 

Suma częściowa: 1499,70 USD 



Idealnie! To jest dokładnie taki format, jakiego chcemy. Tak więc za każdym razem, gdy chcesz pokazać 

liczbę z przecinkami w tysiącach miejsc i dokładnie dwie cyfry po przecinku, użyj f-stringu z ciągiem 

formatu ,.2f. 

Formatowanie liczb procentowych 

Załóżmy teraz, że Twoja aplikacja nakłada podatek od sprzedaży. Ta aplikacja musi znać stawkę 

podatku od sprzedaży, która powinna być wyrażona jako liczba dziesiętna. Jeśli więc stawka podatku 

od sprzedaży wynosi 6,5 procent, to musi być zapisana w kodzie jako 0,065 (lub 0,065, jeśli wolisz), w 

następujący sposób: 

stawka_podatku_sprzedaży = 0,065 

Jest to ta sama kwota z wiodącym zerem lub bez niego, więc po prostu użyj dowolnego formatu, który 

Ci odpowiada. Ten format liczb jest idealny dla Pythona i nie chciałbyś z nim zadzierać. Ale jeśli chcesz 

pokazać tę liczbę człowiekowi, po prostu wyświetlając ją za pomocą funkcji print(), pokazuje ją 

dokładnie tak, jak ją przechowuje Python: 

stawka_podatku_sprzedaży = 0,065 

print(f"Stawka podatku od sprzedaży {sales_tax_rate}") 

Stawka podatku od sprzedaży 0,065 

Podczas wyświetlania stawki podatku od sprzedaży do czytania, prawdopodobnie będziesz chciał użyć 

bardziej znanego formatu 6,5% zamiast 0,065. Możesz użyć tego samego pomysłu, co w przypadku 

stałych liczb (.2f); jednak nie używaj f dla „stałych liczb”. Zamiast tego zastąp to znakiem %, w ten 

sposób: 

print(f"Stawka podatku od sprzedaży {sales_tax_rate:.2%}") 

Uruchomienie tego kodu mnoży stawkę podatku od sprzedaży przez 100 i następuje po nim znak %, 

jak widać na rysunku. W obu poprzednich przykładach użyliśmy 2 dla liczby cyfr. Ale oczywiście możesz 

wyświetlić dowolną liczbę cyfr, od zera (brak) do jakiegokolwiek poziom precyzji, którego potrzebujesz. 

Na przykład używając 1%, jak w poniższym: 

print(f"Stawka podatku od sprzedaży {sales_tax_rate:.1%}") 

 

. . . pokazuje to wyjście po wykonaniu: 

Stawka podatku od sprzedaży 6,5% 

Zamiana 1 na 9, w ten sposób 

print(f"Stawka podatku od sprzedaży {sales_tax_rate:.9%}") 

. . . wyświetla procent z dziewięcioma cyframi po przecinku. 

Stawka podatku od sprzedaży 6,500000000% 



Twój ciąg formatu nie musi być jedną krótką rzeczą w nawiasach funkcji print(). Możesz go również 

zapisać w zmiennej, a następnie wydrukować zmienną. Sam ciąg formatujący jest jak każdy inny ciąg, 

ponieważ musi być ujęty w pojedynczy, podwójny lub potrójny cudzysłów. Nie ma znaczenia, którego 

użyjesz jako skrajnego cudzysłowu w ciągu formatu, wynik jest taki sam, jak widać w przykładzie 

pokazanym na rysunku 

 

W przypadku cudzysłowów pojedynczych i podwójnych użyj tych na klawiszu klawiatury, które 

pokazują oba rodzaje cudzysłowów. W przypadku potrójnych cudzysłowów możesz użyć trzech z nich. 

Upewnij się, że kończysz ciąg dokładnie tymi samymi znakami, których użyłeś do rozpoczęcia ciągu. Na 

przykład wszystkie łańcuchy powyżej są całkowicie poprawnym kodem i wszystkie będą traktowane 

tak samo. 

Tworzenie ciągów formatu wielowierszowego 

Jeśli chcesz mieć podziały wierszy w ciągach formatujących dla wyjścia wielowierszowego, masz kilka 

możliwości: 

* Użyj /n: Możesz użyć jednowierszowego ciągu formatu z \n dowolnym miejscem, w którym chcesz 

dzielić wiersz. Upewnij się tylko, że umieściłeś \n w dosłownej części ciągu formatującego, a nie w 

żadnych nawiasach klamrowych. Na przykład: 

użytkownik1 = "Albert" 

user2 = "Dzieci" 

użytkownik3 = "Karol" 

output=f"{user1} \n{user2} \n{user3}" 

drukuj (wyjście) 

Po wykonaniu ten kod wyświetla: 

Alberto 

Babs 

Carlos 

* Używaj potrójnych cudzysłowów: jeśli używasz potrójnych cudzysłowów wokół ciągu formatującego, 

nie musisz używać \n. Możesz po prostu złamać wiersz w ciągu formatu, gdziekolwiek chcesz, aby został 

przerwany w danych wyjściowych. Na przykład spójrz na kod na rysunku. Ciąg formatujący jest ujęty w 



potrójne cudzysłowy i zawiera wiele podziałów wiersza. Wynik uruchomienia kodu ma podziały wierszy 

we wszystkich tych samych miejscach. 

Jak widać, dane wyjściowe uwzględniają podziały wierszy, a nawet spacje w ciągu formatującym. 

Niestety nie jest to idealne — w prawdziwym życiu wyrównalibyśmy wszystkie liczby do prawej, tak 

aby wszystkie kropki dziesiętne się pokrywały. Nie wszystko jest jednak stracone, ponieważ za pomocą 

ciągów formatujących można również kontrolować szerokość i wyrównanie danych wyjściowych. 

 

Formatowanie szerokości i wyrównania 

Możesz także kontrolować szerokość wyjścia (i wyrównanie zawartości w tej szerokości), śledząc 

dwukropek w ciągu f za pomocą < (dla wyrównania do lewej), ^ (dla wyśrodkowania) lub > (dla 

wyrównania do prawej) . Umieść dowolny z tych znaków zaraz po dwukropku w ciągu formatu. Na 

przykład 

:>20 

. . . mówi „ustaw to wyjście o szerokości 20 znaków, z treścią wyrównaną do prawej”. 

W ostatnim przykładzie w poprzedniej sekcji byliśmy w stanie uzyskać wszystkie kwoty w dolarach 

wyrównane do lewej w danych wyjściowych, wykonując wyrównanie do lewej w ciągu formatu. Ale 

ponieważ liczby nie mają tej samej szerokości, nie są wyrównane do prawej. Aby obejść ten problem, 

na rysunku 1-10 użyliśmy >, aby każda kwota w dolarach była wyrównana do prawej na szerokość 9. 

Wydruk pokazuje, że liczby są prawidłowo wyrównane do prawej. 



 

Możesz spojrzeć na rysunek powyżej i zastanawiać się, dlaczego znaki dolara są ustawione tak, jak są. 

Dlaczego nie są wyrównane tuż obok swoich liczb? Dzieje się tak, ponieważ znaki dolara są częścią 

dosłownego ciągu, poza nawiasami klamrowymi. Więc nie ma na nie wpływu > 9 wewnątrz nawiasów 

klamrowych. Obejście tego problemu jest trochę bardziej skomplikowane, niż możesz sobie wyobrazić, 

ponieważ możesz używać tylko formatowania .2f na liczbie. Nie możesz dołączyć $ na początku liczby, 

chyba że zmienisz liczbę na ciąg . . . ale wtedy nie będzie to już liczba, więc .2f nie będzie działać. 

Skomplikowane nie oznacza jednak niemożliwe; to po prostu oznacza niewygodne. Możemy 

przekonwertować każdą kwotę w dolarach na ciąg w bieżącym formacie, przykleić znak dolara do tego 

ciągu, a następnie sformatować szerokość i wyrównanie tego ciągu. Na przykład, oto jak możemy 

zrobić zmienną sumy częściowej: 

s_subtotal = "$" +  f"{subtotal:,.2f}" 

subtotal to liczba obliczona przez pomnożenie quatity razy unit_price.  s"{subtotal:,2f}" formatuje tę 

liczbę w stałym formacie dwóch miejsc dziesiętnych z przecinkami w tysiącach miejsc, tak: 

1598,40 

Jest to łańcuch, a nie liczba, ponieważ f-string zawsze tworzy łańcuch. Aplikacja wstawia znak dolara z 

przodu tego ciągu za pomocą „$”+. W rezultacie otrzymujesz ciąg, który wygląda jak 1598,40 USD. 

Umieściliśmy to w nowej zmiennej o nazwie s_subtotal. (Dodaliśmy początkowe s_, aby przypomnieć 

nam, że jest to ciąg znaków odpowiadający liczbie częściowej, a nie oryginalnej). Później w formacie 

string po prostu nadajemy temu szerokość i dopasowujemy go do tej szerokości za pomocą > 9, w ten 

sposób: 

Subtotal : {s_subtotal:>9} 

Kiedy używasz + z ciągami, łączy (łączysz) dwa ciągi. Znak + wykonuje tylko dodawanie liczb, a nie 

ciągów. 

Poniższy rysunek pokazuje cały zestaw i caboodle, łącznie z wynikami uruchomienia kodu. Wszystkie 

liczby są wyrównane do prawej ze znakami dolara w zwykłym miejscu. 

 



 

Zmaganie się z dziwniejszymi liczbami 

Większość z nas cały czas ma do czynienia z prostymi liczbami, takimi jak ilości i kwoty w dolarach. Jeśli 

twoja praca wymaga radzenia sobie z podstawami innymi niż 10 lub z liczbami urojonymi, Python ma 

wszystko, czego potrzebujesz, aby wykonać zadanie. Pamiętaj jednak, że nie musisz uczyć się tych 

rzeczy, aby używać Pythona lub jakiegokolwiek innego języka. Używałbyś ich tylko wtedy, gdy twoja 

rzeczywista praca (lub praca domowa) tego wymaga. Zaczniemy od liczb binarnych, ósemkowych i 

szesnastkowych, które są często używane w informatyce. 

Liczby binarne, ósemkowe i szesnastkowe 

Jeśli twoja praca wymaga radzenia sobie z liczbami o podstawie 2, 8 lub 16, masz szczęście z Pythonem, 

ponieważ ma on symbole do ich zapisywania, a także funkcje do konwersji między nimi. Tabela 

pokazuje trzy niedziesiętne podstawy i cyfry używane przez każdą. 

System : Zwany także : Użyte cyfry : Symbol : Funkcja 

Baza 2: Binarnym : 0,1 : 0b : bin() 

Baza 8 : Ósemkowym : 0,1,2,3,4,5,6,7 : 0o : octal() 

Baza 16 : Heksadecymalnym lub Hex : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F : 0x : hex() 

Szczerze mówiąc, większość ludzi nigdy nie musi pracować z liczbami binarnymi, ósemkowymi lub 

szesnastkowymi. Więc jeśli to wszystko przyprawia cię o dreszcze, nie przejmuj się. Jeśli nigdy wcześniej 

o nich nie słyszałeś, prawdopodobnie nigdy więcej o nich nie usłyszysz po ukończeniu tej sekcji. Jeśli 

chcesz uzyskać więcej informacji o różnych systemach liczbowych, możesz przejść do ulubionej 

wyszukiwarki i wyszukać liczbę binarną, ósemkową, dziesiętną lub szesnastkową. Jeśli potrzebujesz 

pracować w innych systemach numeracji do pracy domowej z informatyki lub cokolwiek innego, 

możesz użyć różnych funkcji do konwersji między systemami numeracji. Oczywiście możesz to zrobić 

bezpośrednio w wierszu Pythona, a także w tworzonych aplikacjach. Po wyświetleniu monitu po prostu 

użyj funkcji print() z funkcją konwersji w nawiasach i liczbą, którą chcesz przekonwertować w 

najbardziej wewnętrznych nawiasach. Na przykład otrzymujesz szesnastkowy odpowiednik liczby 255: 



print(hex(255)) 

Wynik to 0xff, gdzie 0x służy tylko do wskazania, że następująca liczba jest wyrażona w systemie 

szesnastkowym, a ff jest szesnastkowym odpowiednikiem liczby 255. Aby dokonać konwersji z 

binarnego, ósemkowego lub szesnastkowego na dziesiętny, nie trzeba użyć funkcji. Po prostu użyj 

print() z liczbą, którą chcesz przekonwertować w nawiasach. Na przykład print(0xff) wyświetla 255, 

dziesiętny odpowiednik hex ff. Rysunek pokazuje więcej przykładów, które możesz wypróbować w 

wierszu poleceń Pythona. 

 

Jeśli zastanawiasz się nad print("\n") na powyższym rysunku, wyświetla podział wiersza, co powoduje 

powstanie pustej linii widocznej na wyjściu. 

Liczby zespolone 

Liczby zespolone to kolejna z tych dziwnych rzeczy, z którymi możesz nigdy nie mieć do czynienia, chyba 

że zajmujesz się elektrotechniką, wyższą matematyką lub dziedziną nauki, która ich używa. Liczba 

zespolona to liczba, którą można wyrazić jako a bi, gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi, a i reprezentuje 

liczbę urojoną spełnianą przez równanie x2= -1. Nie ma liczby x, której kwadrat jest równy -1, dlatego 

nazywa się ją liczbą urojoną. Niektóre gałęzie matematyki używają małej litery i do wskazania liczby 

urojonej. Ale Python używa j, podobnie jak elektrotechnika, gdzie i służy do wskazywania prądu. W 

każdym razie, jeśli Twoja aplikacja wymaga pracy z liczbami zespolonymi, możesz użyć funkcji 

complex() do wygenerowania liczby urojonej, używając składni: 

complex(real,imaginary) 

Zastąp liczbę rzeczywistą rzeczywistą częścią liczby zespolonej, zastąp liczbę urojoną liczbą urojoną. Na 

przykład w kodzie lub wierszu polecenia spróbuj tego: 

z = complex(2,-3) 

Zmienna z otrzymuje liczbę urojoną 2-3j. Użycie funkcji print() do wyświetlenia zawartości z, w ten 

sposób: 

print(z) 

. . . wyświetla liczbę urojoną (2-3j). 

Możesz dodać .real lub .imag do liczby urojonej, aby uzyskać część rzeczywistą lub urojoną. Na 

przykład, 



print(z.real) 

. . . daje 2,0, które jest rzeczywistą częścią liczby z, oraz 

drukuj(z.imag) 

. . . zwraca -3.0, czyli część urojoną z. 

Jeszcze raz, jeśli to nie ma dla ciebie sensu, nie martw się o to. Nie jest wymagane do nauki lub 

wykonywania Pythona. Python po prostu oferuje liczby zespolone i te funkcje dla osób, które akurat 

wymagają użycia takich liczb. Jeśli Twoja praca wymaga pracy z liczbami zespolonymi, google python 

cmath, aby dowiedzieć się o module cmath Pythona, który udostępnia funkcje dla liczb zespolonych. 

Manipulowanie ciągami znaków 

W Pythonie i innych językach programowania słowa i fragmenty tekstu nazywamy ciągami, co jest 

skrótem od „ciągu znaków”, który nie ma znaczenia liczbowego ani wartości. 

Łączenie ciągów 

Możesz łączyć ciągi za pomocą znaku +. Jest to powszechnie nazywane konkatenacją ciągów w świecie 

nerd-o-rama. Jedną z rzeczy, która często zaskakuje początkujących, jest fakt, że komputer nie zna 

„słowa” z kanapki bolońskiej. Więc kiedy łączysz ciągi razem, nie umieszcza automatycznie spacji tam, 

gdzie byś ich oczekiwał. Na przykład w poniższym kodzie full_name jest konkatenacją pierwszych trzech 

ciągów. 

first_name = "Alan" 

middle_init = "C" 

last_name = "Simpson" 

full_name = first_name middle_init last_name 

print(full_name) 

Uruchomienie tego kodu w celu wydrukowania zawartości zmiennej full_name ujawnia, że Python 

rzeczywiście połączył je w jeden długi ciąg: 

AlanCSimpson 

Nie ma nic „błędnego” w tym wyniku per se, z wyjątkiem tego, że zwykle umieszczamy spacje między 

słowami i między częściami nazwiska osoby. Ponieważ Python nie będzie automatycznie umieszczał 

miejsc, w których Twoim zdaniem powinny się znaleźć, będziesz musiał umieścić je w sobie. 

Najłatwiejszym sposobem przedstawienia pojedynczej spacji jest użycie pary cudzysłowów z jedną 

spacją między nimi, w ten sposób: 

" " 

Jeśli zapomnisz umieścić spację między cudzysłowami, w ten sposób: 

"" 

. . . nie dostaniesz też spacji w swoim łańcuchu. Możesz oczywiście umieścić wiele spacji między 

cudzysłowami, jeśli chcesz uzyskać wiele spacji w wyniku, ale zwykle wystarczy jedna spacja. W 

poniższym przykładzie wstawiamy spację między imię i nazwisko. Umieściliśmy również kropkę i spację 



po middle_init. Kiedy wyświetlamy zawartość tej zmiennej full_name, wygląda ona bardziej jak nazwa, 

do której jesteśmy przyzwyczajeni. 

first_name = "Alan" 

middle_init = "C" 

last_name = "Simpson" 

full_name = first_name " " middle_init ". " last_name 

print(full_name) 

Dane wyjściowe tego kodu to: 

Alan C. Simpson 

Uzyskiwanie długości ciągu 

Aby określić, ile znaków znajduje się w ciągu, użyj wbudowanej funkcji len() (skrót od length). Długość 

zawiera spacje, ponieważ spacje są znakami, z których każdy ma długość jeden. Pusty ciąg — to znaczy 

ciąg, w którym nie ma nic, nawet spacji - ma długość równą zero. Oto kilka przykładów. W pierwszym 

wierszu definiujemy zmienną o nazwie s1 i umieszczamy w niej pusty ciąg (parę cudzysłowów bez 

niczego pomiędzy). Zmienna s2 otrzymuje spację (parę cudzysłowów ze spacją pomiędzy). Zmienna s3 

pobiera ciąg znaków z kilkoma literami i spacjami. Następnie trzy funkcje print() wyświetlają długość 

każdego ciągu: 

s1 = "" 

s2 = " " 

s3 = "A B C" 

print(len(s1)) 

print(len(s2)) 

print(len(s3)) 

Oto wynik tego kodu po wykonaniu, co ma sens, jeśli zrozumiesz, w jaki sposób len() mierzy długość 

ciągów jako liczbę znaków (w tym spacji) zawartych w ciągu: 

0 

1 

5 

Praca ze zwykłymi operatorami ciągów 

Python oferuje kilka operatorów do pracy z sekwencjami danych. Jedną dziwną rzeczą w łańcuchach w 

Pythonie (i w większości innych języków programowania) jest to, że kiedy liczysz znaki, pierwszy znak 

liczy się jako zero, a nie jeden. To nie ma sensu dla nas ludzi. Ale powody, dla których robisz to w ten 

sposób, mają związek z tym, co jest najbardziej wydajne w sposobie działania komputerów. Tak więc, 

mimo że ciąg w Figure ma pięć znaków, ostatnim znakiem w tym ciągu jest liczba 4, ponieważ 

pierwszym znakiem jest liczba 0. Idź do rysunku. 



 

Tabela podsumowuje operatory Pythona 3 do pracy z łańcuchami. 

x in s : Zwraca True, jeśli x istnieje gdzieś w łańcuchu s. 

x not in s : Zwraca True, jeśli x nie jest zawarte w łańcuchu s. 

s * n lub n * s : Powtarza ciąg s n razy. 

s[i] : i-ty element ciągu s, gdzie pierwszym znakiem jest 0. 

s[i:j] : Wycinek z łańcucha x zaczynając od znaku na pozycji i do znaku na pozycji j. 

s[i:j:k] : Kawałek s od i do j z krokiem k. 

min(s) : Najmniejszy (najniższy) element ciągu s. 

max(s) : Największy (najwyższy) element ciągu s. 

s.index(x[, i[, j]]) : Numeryczna pozycja pierwszego wystąpienia x w ciągu s. Opcjonalne i oraz j 

pozwalają ograniczyć wyszukiwanie do znaków od i do j. 

s.count(x) : Całkowita liczba wystąpień ciągu x w większym ciągu s. 

Rysunek pokazuje przykłady wypróbowywania rzeczy, po prostu bawiąc się nimi w Jupyter Notebook. 

 



Rysunek powyższy pokazuje przykłady lub użycie operatorów ciągów. Gdy wynik funkcji print() nie 

wygląda prawidłowo, pamiętaj o dwóch bardzo ważnych faktach dotyczących łańcuchów w Pythonie: 

* Pierwszy znak to zawsze cyfra 0. 

* Każda spacja liczy się jako jeden znak, więc nie pomijaj spacji podczas liczenia. 

Możesz również zauważyć, że min(s) zwraca spację, co oznacza, że znak spacji jest najniższym znakiem 

w tym ciągu. Ale co dokładnie sprawia, że przestrzeń jest „niższa” niż litera A lub litera a? Prostą 

odpowiedzią jest numer ASCII litery. Każdy znak, który możesz wpisać na klawiaturze, a także wiele 

dodatkowych znaków, ma numer przypisany przez American Standard Code for Information 

Interchange (ASCII). Poniższy rysunek przedstawia wykres z numerami ASICC dla wielu popularnych 

znaków. Spacje i znaki interpunkcyjne są „niższe” niż A, ponieważ mają mniejsze liczby ASCII. Wielkie 

litery są „niższe” niż małe, ponieważ mają mniejsze liczby ASCII. Zastanawiasz się, co się stało ze 

znakami przypisanymi do cyfr 0–31? Liczby te również zawierają znaki, ale są to „znaki kontrolne” i są 

zasadniczo niewidoczne, na przykład gdy przytrzymujesz klawisz Ctrl i naciskasz inny klawisz. Python 

oferuje dwie funkcje do pracy z ASCII. Funkcja ord() pobiera znak jako dane wejściowe i zwraca numer 

ASCII tego znaku. Na przykład print(ord("A")) zwraca 65, ponieważ wielka litera A to znak 65 na 

wykresie ASCII. Funkcja chr() działa odwrotnie. Podajesz mu numer, a zwraca znak ASCII dla tej liczby. 

Na przykład print(chr(65)) zwraca A, ponieważ A jest znakiem 65 na wykresie ASCII. 

 

Manipulowanie ciągami za pomocą metod 

Każdy ciąg w Pythonie 3 jest uważany za obiekt str. Tak, to jest wymawiane jak obiekt tekstowy; str jest 

po to, aby odróżnić go jako bieżący, nowy sposób robienia rzeczy, w przeciwieństwie do starszej 

metody zwanej obiektem ciągu. To tylko kolejna z tych szalonych rzeczy, które wydają się celowo 



mylące. Pamiętaj tylko, że w Pythonie 3 str dotyczy ciągów znaków. Metody str (zwane również 

metodami łańcuchowymi) różnią się od funkcji tym, że składnia jest następująca: 

string.methodname(params) 

gdzie string to analizowany łańcuch, methodname to nazwa metody z tabli , a params odnosi się do 

dowolnych parametrów (jeśli są wymagane), które musisz przekazać do metody. Wiodące litery w 

pierwszej kolumnie tabeli poniżej oznaczają „dowolny ciąg”, czy to dosłowny ciąg ujęty w cudzysłów, 

czy też nazwę zmiennej zawierającej ciąg. 

s.capitalize() : Zwraca ciąg znaków, w którym pierwsza litera jest wielka, a reszta małymi. 

s.count(x,[y.z]) : Zwraca liczbę wystąpień łańcucha x w łańcuchu s. Opcjonalnie możesz dodać y jako 

punkt początkowy i z jako punkt końcowy, aby przeszukać tylko część ciągu. 

s.find(x,[y.z]) : Zwraca liczbę wskazującą pierwszą pozycję, w której ciąg x można znaleźć w ciągu s. 

Opcjonalne parametry y i z umożliwiają ograniczenie wyszukiwania do części ciągu. Zwraca -1, jeśli nie 

znaleziono. 

s.index(x,[y.z]) : Podobny do find, ale zwraca błąd „nie znaleziono podciągu”, jeśli ciąg x nie może zostać 

znaleziony w ciągu y. 

s.isalpha() : Zwraca True, jeśli s ma co najmniej jeden znak i zawiera tylko litery (A-Z lub a-z). 

s.isdecimal() : Zwraca True, jeśli s ma co najmniej jeden znak i zawiera tylko znaki numeryczne (0-9). 

s.islower() : Zwraca True, jeśli s zawiera litery i wszystkie te litery są małe. 

s.isnumeric() : Zwraca True, jeśli s ma co najmniej jeden znak i zawiera tylko znaki numeryczne (0-9). 

s.isprintable() : Zwraca True, jeśli ciąg s zawiera tylko znaki możliwe do wydrukowania. 

s.istitle() : Zwraca True, jeśli ciąg s zawiera litery, a pierwsza litera każdego słowa to wielka litera, po 

której następują małe litery. 

s.isupper() : Zwraca True, jeśli wszystkie litery w ciągu są wielkie. 

s.lower() : Zwraca s ze wszystkimi literami zamienionymi na małe. 

s.lstrip() : Zwraca s bez spacji wiodących. 

s.replace(x,y) : Zwraca kopię łańcucha s ze wszystkimi znakami x zastąpionymi znakiem y. 

s.rfind(x,[y,z]) : Podobne do find, ale przeszukuje wstecz od początku ciągu. Jeśli podano y i z, 

przeszukuje wstecz od pozycji z do pozycji y. Zwraca -1, jeśli ciąg x nie został znaleziony. 

s.rindex() : To samo co .rfind, ale zwraca błąd, jeśli podciąg nie zostanie znaleziony. 

s.rstrip() : Zwraca ciąg x z usuniętymi końcowymi spacją. 

s.strip() : Zwraca ciąg znaków x bez spacji wiodących i końcowych. 

s.swapcase() : Zwraca łańcuch s z dużymi literami zamienionymi na małe i małymi literami 

zamienionymi na wielkie. 

s.title() : Zwraca łańcuch s z pierwszą literą każdego słowa wielką literą i wszystkimi innymi małymi 

literami. 



s.upper() : Zwraca łańcuch s ze wszystkimi literami zamienionymi na wielkie. 

Z pewnością możesz pobawić się tymi metodami w Notatniku Jupyter, znaku zachęty Pythona lub pliku 

.py. Rysunek przedstawia kilka przykładów w notatniku Jupyter przy użyciu trzech zmiennych o 

nazwach s1, s2 i s3 jako ciągów do eksperymentowania. Wynik uruchomienia kodu pojawia się pod 

kodem. Nie zawracaj sobie głowy próbą zapamiętywania, a nawet zrozumienia każdej metody 

łańcuchowej. Pamiętaj zamiast tego, że jeśli chcesz operować na ciągu w Pythonie, możesz wyszukać 

w Google trzy metody ciągów Pythona, aby dowiedzieć się, co jest dostępne. 

 

Odkrywanie dat i godzin 

W świecie komputerów często używamy dat i godzin do planowania lub obliczania, kiedy coś jest 

należne lub ile dni jest przeterminowane. Czasami używamy znaczników czasu, aby dokładnie 

rejestrować, kiedy jakiś użytkownik coś zrobił lub kiedy wystąpiło jakieś zdarzenie. Istnieje wiele 

powodów, dla których warto używać dat i godzin w Pythonie, ale być może zaskakujące jest to, że nie 

istnieje dla nich wbudowany typ danych, taki jak łańcuchy i liczby. Aby pracować z datami i godzinami, 

zazwyczaj musisz użyć modułu datetime. Jak każdy moduł, musisz go zaimportować, zanim będziesz 

mógł go użyć. Możesz to zrobić za pomocą daty i godziny importu. Podobnie jak w przypadku każdego 

importu, możesz dodać alias (pseudonim), który łatwiej pisać, jeśli chcesz. Na przykład import datetime 

jako dt również zadziała. Musisz tylko pamiętać o wpisaniu dt zamiast datetime w kodzie podczas 

wywoływania możliwości tego modułu. Moduł datetime jest w rzeczywistości abstrakcyjną klasą 

bazową, co jest dość wymyślnym sposobem powiedzenia, że oferuje nowe typy danych dla języka. W 

przypadku dat i godzin te typy danych są następujące: 

* datetime.date: data składająca się z miesiąca, dnia i roku (bez czasu Informacji). 

* datetime.time: godzina składająca się z godziny, minuty, sekundy, mikrosekundy i opcjonalnie 

informacji o strefie czasowej (ale bez daty). 



* datetime.datetime: Pojedyncza pozycja danych zawierająca datę, godzinę i opcjonalnie informacje o 

strefie czasowej. 

W poprzednich przykładach poprzedziliśmy każdy typ pełnym słowem datetime, ale jeśli używasz 

aliasu, takiego jak dt, możesz użyć go w swoim kodzie. W kolejnych sekcjach omówimy każdy z tych 

typów danych osobno. 

Praca z datami 

Datetime.date jest idealny do pracy z datami, gdy czas nie stanowi problemu. Istnieją dwa sposoby 

tworzenia obiektu daty: Możesz użyć metody Today(), która pobiera dzisiejszą datę z wewnętrznego 

zegara komputera za pomocą metody Today(). Możesz też określić rok, miesiąc i dzień (w tej kolejności) 

w nawiasach. Podczas określania miesiąca lub dnia nigdy nie używaj wiodącego zera jako daty i godziny. 

data(). Na przykład 1 kwietnia 2020 musi być wyrażony jako 2020,4,1 - jeśli wpiszesz 2020,04,01, to nie 

zadziała. Na przykład po zaimportowaniu modułu datetime możesz użyć date.today(), aby pobrać 

bieżącą datę z wewnętrznego zegara komputera. Lub użyj składni date(rok, miesiąc, dzień), aby 

utworzyć obiekt daty dla innej daty: 

# Import the datetime module, nickname dt 

import datetime as dt 

# Store today's date in a variable named today. 

today = dt.date.today() 

# Store some other date in a variable called last_of_teens 

last_of_teens = dt.date(2019,12,31) 

Jeśli chcesz spróbować samodzielnie, wpisz kod w notatniku Jupyter, wierszu Pythona lub pliku .py. 

Użyj funkcji print(), aby zobaczyć, co znajduje się w każdej zmiennej, jak na rysunku . Twoja zmienna 

dzisiaj nie będzie taka sama jak na rysunku; będzie to dzisiejsza data, kiedy tylko spróbujesz tego. 

 

Możesz wyizolować dowolną część obiektu daty za pomocą .miesiąc, .dzień lub .rok. Na przykład w tej 

samej komórce Jupyter lub wierszu Pythona, wykonując ten kod: 

print(last_of_teens.month) 

print(last_of_teens.day) 

print(last_of_teens.year) 



. . . tworzy każdy z trzech składników tej daty w osobnym wierszu, tak jak poniżej: 

12 

31 

2020 

Jak zauważyłeś na pierwszym wydruku, domyślnym wyświetlaniem daty jest rrrr-mm-dd, ale możesz 

dowolnie formatować daty i godziny. Użyj f-strings, które omówiliśmy wcześniej w tym rozdziale, wraz 

z dyrektywami pokazanymi w tabeli 

Dyrektywa : Opis : Przykład 

%a : Dzień tygodnia, skrócony : :Nd 

%A : Dzień powszedni, pełny : Niedziela 

%w : Numer dnia tygodnia 0-6, gdzie 0 to niedziela : 0 

%d : Numer dnia miesiąca 01-31 : 31 

%b: Skrócona nazwa miesiąca: Jan: 

%B: Pełna nazwa miesiąca: styczeń 

%m : Numer miesiąca 01-12 : 01 

%y : Rok bez wieku : 19 

%Y: Rok z wiekiem: 2019 

%H : Godzina 00-23 : 23 

%I : Godzina 00-12 : 11 

%p : AM/PM : PM 

%M : Minuta 00-59 : 01 

%S : Drugi 00-59 : 01 

%f :Mikrosekundy 000000-999999 : 495846 

%z: przesunięcie UTC: -0500 

%Z: Strefa czasowa: EST 

%j : Numer dnia w roku 001-366 : 300 

%U : Numer tygodnia w roku, niedziela jako pierwszy dzień tygodnia, 00-53: 50 

%W Numer tygodnia w roku, poniedziałek jako pierwszy dzień tygodnia, 00-53 : 50 

%c: Lokalna wersja daty i godziny: wtorek 31 grudnia 23:59:59 2018 

%x : Lokalna wersja daty : 31.12.18 

%X Lokalna wersja czasu: 23:59:59 

%% : Znak  % : % 



Niektóre samouczki mówią, że do formatowania dat i godzin należy używać strftime zamiast f-strings, 

co z pewnością jest dobrym sposobem na zrobienie tego. Pozostajemy jednak przy nowszych f-

stringach, ponieważ uważamy, że będą one preferowane w przyszłości niż strftime. Używając ciągów 

formatujących, upewnij się, że umieszczasz spacje, ukośniki i cokolwiek innego między dyrektywami, 

w których mają się pojawiać w danych wyjściowych. Na przykład ta linia: 

print(f"{last_of_teens:%A, %B %d, %Y}") 

. . . po wykonaniu pokazuje to: 

wtorek, 31 grudnia 2019 

Aby wyświetlić datę w formacie mm/dd/rrrr, użyj %m/%d/%Y w następujący sposób: 

todays_date = f"{today:%m/%d/%Y}" 

Dane wyjściowe będą dla Ciebie aktualną datą, gdy spróbujesz, ale format powinien wyglądać tak: 

19.11.2018 

Tabela  pokazuje jeszcze kilka przykładów, które możesz wypróbować z różnymi datami. 

%a, %b %d %Y : sobota, 01 czerwca 2019 r. 

%x : 06.01.2019 

%m-%d-%r: 06-01-19 

To % A % B % d : w najbliższą sobotę 1 czerwca 

%A %B %d to dzień numer %j %Y : Sobota 01 czerwca to dzień numer 152 2019 

TWÓJ KOMPUTER DATA I GODZINA 

Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, jego wewnętrzna data i godzina powinny być dokładne. 

Dzieje się tak, ponieważ otrzymuje te informacje z NNTP (Network News Transfer Protocol), 

standardowego czasu, który każdy komputer lub aplikacja może uzyskać z Internetu. Informacje o dacie 

i godzinie są dostosowane do Twojej strefy czasowej i uwzględniają czas letni w Twojej lokalizacji (jeśli 

używany jest czas letni). Innymi słowy, data i godzina wyświetlane na ekranie komputera powinny 

odpowiadać temu, co mówi kalendarz i zegar na ścianie. 

Praca z czasem 

Jeśli chcesz pracować ściśle z danymi czasowymi, użyj klasy datetime.time. Podstawowa składnia do 

definiowania obiektu czasu przy użyciu klasy czasu to 

zmienna = datetime.time([godzina,[minuta,[sekunda,[mikrosekunda]]]]) 

Zwróć uwagę, że wszystkie argumenty są opcjonalne. Na przykład, nie używając argumentów takich 

jak ten: 

midnight = dt.time() 

print(midnight) 

. . . przechowuje czas jako 00:00:00, czyli dokładnie o północy. Aby sprawdzić, czy to naprawdę czas, 

wpisanie print(type(midnight)) pokazuje 



00:00:00 

<class 'datetime.time'> 

Ta druga linia informuje, że liczba 00:00:00 jest obiektem czasu z klasy datetime. Czwartą opcjonalną 

wartością, jaką możesz przekazać do time(), są mikrosekundy (milionowe części sekundy). Na przykład 

poniższy kod umieszcza czas równy milionowej części sekundy przed północą w zmiennej o nazwie 

prawie_północ, a następnie wyświetla ten czas na ekranie za pomocą funkcji print(). 

almost_midnight = dt.time(23,59,59,999999) 

print(almost_midnight) 

23:59:59.999999 

Możesz użyć ciągów formatujących z dyrektywami czasu, aby kontrolować format czasu. Tabela  

pokazuje kilka przykładów wykorzystujących 23:59:59:999999 jako czas próbkowania. 

%I:%M %p: 23:5959 

%H:%M:%S i %f mikrosekund : 23:59:59 i 999999 mikrosekund 

%X : 23:59:59 

Czasami chcesz po prostu pracować z datami, a czasami chcesz po prostu pracować z czasami. Często 

chcesz wskazać moment w czasie, używając zarówno daty, jak i godziny. W tym celu użyj klasy datetime 

modułu datetime. Ta klasa obsługuje metodę now(), która może pobrać bieżącą datę i godzinę z zegara 

komputera w następujący sposób: 

import datetime as dt 

right_now = dt.datetime.now() 

print(right_now) 

Dokładnie to, co widzisz na ekranie z funkcji print() zależy od tego, kiedy wykonasz ten kod. Ale format 

wartości daty i godziny będzie taki: 

2019-11-19 14:03:07.525975 

Oznacza to 19 listopada 2019 r. o godzinie 14:03 (z dołączonymi 7,525975 sekundami). Możesz również 

zdefiniować datę i godzinę za pomocą dowolnych parametrów pokazanych poniżej. Miesiąc, dzień i rok 

są wymagane. Pozostałe są opcjonalne i ustawione na zero w czasie, jeśli je pominiesz. 

datetime(year, month, day, hour, [minute, [second, [microsecond]]]) 

Oto przykład z wykorzystaniem 23:59 w dniu 31 grudnia 2019 r.: 

import datetime as dt 

new_years_eve = dt.datetime(2019,12,31,23,59) 

print(new_years_eve) 

Oto wynik tej instrukcji print() bez formatowania: 

2019-12-31 23:59:00 



Tabela  poniższa  przedstawia przykłady formatowania daty i godziny przy użyciu dyrektyw 

przedstawionych wcześniej. 

%A, %B %d o %I:%M%p : wtorek, 31 grudnia o 23:59 

%m/%d/%y o %H:%M%p : 31.12.19 o 23:59 

%I:%M %p %b %d :11:59 PM 31 grudnia 

%x: 31.12.19 

%c : Wt Gru 31 23:59:00 2019 

%m/%d/%y o %I:%M %p : 31.12.19 o 23:59 

%I:%M %p w dniu %m/%d/%r : 1:59 w dniu 31.12.2019 

Obliczanie przedziałów czasowych 

Czasami sama znajomość daty lub godziny nie wystarczy. Czasami musisz znać czas trwania lub 

przedział czasowy, jak to się zwykle nazywa w świecie komputerów. Innymi słowy, nie data, nie 

godzina, ale „jak długo” w kategoriach lat, miesięcy, tygodni, dni, godzin, minut lub czegokolwiek. W 

przypadku przedziałów czasu moduł datetime Pythona zawiera klasę datetime.timedelta. Obiekt 

timedelta jest tworzony automatycznie za każdym razem, gdy odejmujesz dwie daty, godziny lub daty 

i godziny, aby określić czas między nimi. Załóżmy na przykład, że tworzysz kilka zmiennych do 

przechowywania dat, na przykład jedną na Nowy Rok, a drugą na Dzień Pamięci (Memorial Day). 

Następnie tworzysz trzecią zmienną o nazwie days_between i umieszczasz w niej różnicę, którą 

otrzymujesz, odejmując wcześniejszą datę od późniejszej, w następujący sposób: 

import datetime as dt 

new_years_day = dt.date(2019,1,1) 

memorial_day = dt.date(2019,5,27) 

days_between = memorial_day - new_years_day 

Czym więc dokładnie jest days_between pod względem typu danych? Jeśli wydrukujesz jego wartość, 

otrzymasz 146 dni, 0:00:00. Innymi słowy, między tymi datami jest 146 dni; 0:00:00 to czas, ale 

ponieważ nie określiliśmy pory dnia w żadnej dacie, wszystkie są ustawione na zero. Jeśli użyjesz funkcji 

type() Pythona do określenia typu danych days_between, zobaczysz, że jest to obiekt timedelta z klasy 

datetime, jak następuje: 

146 days, 0:00:00 

<class 'datetime.timedelta'> 

Timedelta dzieje się automatycznie po odjęciu jednej daty od drugiej, aby uzyskać czas pomiędzy. 

Możesz również zdefiniować dowolny czas delta (czas trwania) za pomocą tej składni: 

datetime.timedelta(days=, seconds=, microseconds=, milliseconds=, minutes=, hours=, weeks=) 

Jeśli podasz argument, musisz dołączyć liczbę po znaku =. Jeśli pominiesz argument, jego wartość 

zostanie ustawiona na zero. Aby zrozumieć, jak to działa, wypróbuj poniższy kod. Po zaimportowaniu 

modułu datetime utwórz datę za pomocą .date(). Następnie utwórz timedelta za pomocą .timedelta. 



Jeśli dodasz datę i deltę czasu, otrzymasz nową datę – w tym przypadku datę, która jest 146 dni po 

1.01.2019. 

import datetime as dt 

new_years_day = dt.date(2019,1,1) 

duration = dt.timedelta(days=146) 

print(new_years_day duration) 

2019-05-27 

Oczywiście możesz też odjąć. Na przykład, jeśli zaczniesz z datą 27.05.2019 i odejmiesz 146 dni, 

otrzymasz 1.01.2019, jak pokazano tutaj: 

import datetime as dt 

memorial_day = dt.date(2019,5,27) 

duration = dt.timedelta(days=146) 

print(memorial_day - duration) 

2019-01-01 

Działa również z datami. Jeśli szukasz czasu, który jest krótszy niż jeden dzień, po prostu podaj oba razy 

tę samą datę. Rozważmy na przykład następujący kod i wyniki odejmowania: 

import datetime as dt 

start_time = dt.datetime(2019, 3, 31, 8, 0, 0) 

finish_time = dt.datetime(2019, 3, 31, 14, 34, 45) 

time_between = finish_time - start_time 

print(time_between) 

print(type(time_between)) 

6:34:45 

<class 'datetime.timedelta'> 

Wiemy, że 6:34:45 to czas 6 godzin, 34 minuty i 45 sekund, ponieważ z jednej strony jest to wynik 

odejmowania jednej chwili od drugiej. Ponadto wydrukowanie type() tego typu danych mówi nam, że 

jest to delta czasu (czas trwania), a nie godzina. Oto kolejny przykład z użyciem dat z różnymi datami, 

z których jedna to bieżąca data i godzina, a druga to data urodzenia z czasem do minuty (31 marca 

1995 o 8:26). Aby obliczyć wiek, odejmij datę urodzenia od chwili obecnej: 

import datetime as dt 

now = dt.datetime.now() 

birthdatetime = dt.datetime(1995, 3, 31, 8, 26) 

age = now - birthdatetime 

print(age) 



print(type(age)) 

8634 days, 7:55:07.739804 

<class 'datetime.timedelta'> 

Wynik jest wyrażony jako 8634 dni, 7 godzin, 52 minuty i 1,967031 sekundy (małe sekundy wynikają z 

faktu, że datetime.now pobiera datę i godzinę z zegara komputera z dokładnością do mikrosekundy). 

Nie zawsze potrzebujesz mikrosekund, a nawet sekund w delcie czasu. Załóżmy na przykład, że 

próbujesz określić czyjś wiek. Możesz zacząć od utworzenia dwóch dat, jednej nazwanej dzisiaj dla 

dzisiejszej daty i drugiej nazwanej daty urodzenia, która zawiera datę urodzenia. Poniższy przykład 

używa daty urodzenia 31 stycznia 2000: 

import datetime as dt 

today = dt.date.today() 

birthdate = dt.date(2000, 12, 31) 

delta_age = (today - birthdate) 

print(delta_age) 

Ostatnie dwie linie tworzą zmienną o nazwie delta_age i wyświetlają zawartość zmiennej. Jeśli 

faktycznie uruchomisz ten kod samodzielnie, zobaczysz coś takiego jak następujące dane wyjściowe 

(ale nie będzie to dokładnie to, ponieważ twoja „dzisiejsza” data będzie taka, jaka jest dzisiejsza data, 

kiedy uruchomisz aplikację). 

6533 days, 0:00:00 

Powiedzmy, że tak naprawdę chcemy mieć wiek w latach. Możesz przekonwertować deltę czasu na 

liczbę dni, dołączając .days do delty czasu. Możesz umieścić to w innej zmiennej o nazwie days_old. 

Wydrukowanie days_old i jego typu pokazuje, że days_old to int, zwykła stara liczba całkowita, z którą 

możesz wykonać obliczenia: 

delta_age = (today - birthdate) 

days_old = delta_age.days 

print(days_old, type(days_old)) 

6533 <class 'int'> 

Aby uzyskać liczbę lat, podziel liczbę dni przez 365. Jeśli chcesz podać liczbę lat jako liczbę całkowitą, 

użyj operatora dzielenia piętra (//) zamiast zwykłego dzielenia (/). Umieść to w zmiennej o nazwie 

years_old i wydrukuj tę wartość w następujący sposób: 

years_old = days_old // 365 

print(years_old) 

18 

Więc masz wiek w latach 18. Jeśli chcesz również liczbę miesięcy, możesz to zrobić, dzieląc resztę dni 

przez 365, aby uzyskać liczbę pozostałych dni. Następnie piętro podziel tę wartość przez 30 (ponieważ 

każdy miesiąc ma średnio około 30 dni), aby uzyskać dobre przybliżenie liczby miesięcy. Użyj % do 



dzielenia zamiast /, aby uzyskać tylko resztę po dzieleniu. Rysunek przedstawia całą sekwencję zdarzeń 

w notatniku Jupyter, z komentarzami wyjaśniającymi, co się dzieje. 

 

Rozliczanie stref czasowych 

Jak być może wiesz, tylko dlatego, że w Twojej okolicy jest południe, czy cokolwiek innego, nie oznacza, 

że wszędzie jest południe. Dzieje się tak, ponieważ Ziemia jest podzielona na strefy czasowe, tak że 

„południe” oznacza mniej więcej „środek dnia”, bez względu na to, gdzie akurat jesteś na ziemi. 

Poniższy rysunek przedstawia mapę wszystkich stref czasowych. Nie jest to łatwe do zobaczenia w tej 

książce, ale możesz łatwo znaleźć większą wersję, po prostu wyszukując mapę stref czasowych, jeśli 

chcesz się bliżej przyjrzeć. 

 

Rysunek pokazuje, jak w danym momencie jest inny dzień i pora dnia w zależności od tego, gdzie jesteś 

na kuli ziemskiej. Istnieje czas uniwersalny, zwany uniwersalnym czasem koordynowanym lub 



uniwersalnym czasem koordynowanym (UTC). Być może słyszałeś o czasie Greenwich (GMT) lub czasie 

Zulu używanym przez wojsko, co jest tym samym pomysłem. Jest to czas na południku zerowym na 

Ziemi, czyli 0 stopni długości geograficznej, pośrodku mapy stref czasowych na rysunku. Obecnie 

większość ludzi polega na bazie danych Olson jako głównym źródle informacji o strefach czasowych. 

Zawiera listę wszystkich aktualnych stref czasowych i lokalizacji. Zapraszam do bazy danych Google 

Olson lub bazy tz, jeśli interesują Cię wszystkie szczegóły. Istnieje zbyt wiele nazw stref czasowych, aby 

je tu wymienić, ale w tabeli przedstawiono kilka przykładów amerykańskich stref czasowych. Lewa 

kolumna to „oficjalna nazwa” z bazy danych. Druga kolumna pokazuje bardziej znajomą nazwę. 

Ostatnie dwie kolumny pokazują przesunięcie od czasu UTC dla czasu standardowego i czasu letniego. 

Etc/UCT : UCT : +00:00 : +00:00 

Etc/UTC : Universal : +00:00 : +00:00 

America/Anchorage : US/Alaska :−09:00 : −08:00 

America/Adak : US/Aleutian : −10:00 : −09:00 

America/Phoenix : US/Arizona : −07:00 : −07:00 

America/Chicago  : US/Central  : −06:00 : −05:00 

America/New_York : US/Eastern : −05:00 : −04:00 

America/Indiana/Indianapolis : US/East-Indiana : −05:00 : −04:00 

Pacific/Honolulu : US/Hawaii : −10:00 : −10:00 

America/Indiana/Knox : US/Indiana-Starke :  −06:00 : −05:00 

America/Detroit : US/Michigan : −05:00 : −04:00 

America/Denver : US/Mountain : −07:00 : −06:00 

America/Los_Angeles : US/Pacific : −08:00 : −07:00 

Pacific/Pago_Pago  :US/Samoa  : −11:00 : −11:00 

Etc/UTC  :UTC :  +00:00 : +00:00 

Etc/UTC : Zulu : +00:00 :+00:00 

Praca ze strefami czasowymi 

Gdy otrzymasz czas z zegara systemowego komputera, będzie on dotyczył Twojej strefy czasowej. Po 

prostu nie ma żadnego wskazania, jaka jest ta strefa czasowa. Ale możesz odróżnić, porównując .now() 

dla Twojej lokalizacji z .utc_now(), czyli czas UTC, a następnie odejmując różnicę, jak na rysunku 



 

Kiedy uruchomiliśmy ten kod, aktualny czas to 13:02, a czas UTC to 18:02. Różnica wynosi 5:00:00, co 

oznacza pięć godzin (bez minut i sekund). Nasz czas jest wcześniejszy, więc nasza strefa czasowa to tak 

naprawdę UTC – 5 godzin. Nie chodzi o to, że jeśli odejmiesz czas wcześniejszy od późniejszego, 

otrzymasz liczbę ujemną, co może wprowadzać w błąd w następujący sposób: 

time_difference = (here_now - utc_now) 

Difference: -1 day, 19:00:00 

To nadal jest pięć godzin, tak naprawdę, ponieważ jeśli odejmiesz 1 dzień i 19 godzin od 24 godzin 

(jednego dnia), nadal otrzymasz 5 godzin. Podstępny biznes. Pamiętaj jednak, że lewa strona mapy 

stref czasowych to wschód, a słońce wschodzi na wschodzie w każdej strefie czasowej. Więc kiedy 

rośnie w Twojej strefie czasowej, to już wzrosło w strefach czasowych po prawej i jeszcze nie wzrosło 

w strefach czasowych po lewej stronie. Jeśli chcesz pracować bezpośrednio z nazwami stref czasowych, 

musisz zaimportować niektóre datautils. W szczególności potrzebujesz gettz (skrót od get timezone) z 

klasy tz z dateutil. Więc w swoim kodzie, zaraz po wierszu, w którym importujesz datetime, użyj  

dateutil.tz importuj gettz w ten sposób: 

# import datetime and dateutil tz 

import datetime as dt 

from dateutil.tz import gettz 

Następnie możesz użyć gettz('name'), aby uzyskać informacje o strefie czasowej dla dowolnej strefy 

czasowej. Zastąp name nazwą strefy czasowej z bazy danych Olson. Na przykład America/New_York 

dla czasu wschodniego USA lub Etc_UTC dla czasu UTC. Rysunek poniżej pokazuje przykład, w którym 

uzyskujemy aktualną datę i godzinę za pomocą datetime.now() z pięcioma różnymi strefami czasowymi 

- UTC i czterema strefami czasowymi USA. Wszystkie czasy w USA to czas standardowy, ponieważ nikt 

w USA nie ma czasu letniego (DST) w listopadzie. Zobaczmy, czy jest wystarczająco sprytne, aby obliczyć 

czas letni, jeśli zaplanujemy wydarzenie na jakiś czas w lipcu, kiedy Stany Zjednoczone są z powrotem 

na czas letni. W tym kodzie importujemy datetime i gettx z dateutil, tak jak w poprzednim przykładzie. 

Ale nie martwimy się o aktualny czas. Niepokoi nas wydarzenie zaplanowane na dzień i godzinę 4 lipca 

2020 r. o godzinie 19:00 w naszej lokalnej strefie czasowej. Definiujemy to za pomocą: 

event = dt.datetime(2020,7,4,19,0,0) 



 

Nie powiedzieliśmy nic o strefie czasowej w tym czasie, więc automatycznie będzie to dla naszej strefy 

czasowej. Ta data i godzina jest przechowywana w zmiennej o nazwie event. 

 



Ta linia kodu pokazuje datę i godzinę, ponownie lokalną, ponieważ nie powiedzieliśmy nic o strefie 

czasowej. Dodaliśmy słowo „Lokalny:” na początku tekstu i wstawiliśmy na końcu znak \n, aby 

wizualnie oddzielić go nieco od reszty danych wyjściowych: 

# Show local date and time 

print("Local: " f"{event:%D %I:%M %p %Z}" "\n") 

Po uruchomieniu aplikacja wyświetla te dane wyjściowe na podstawie daty i czasu oraz naszego ciągu 

formatu: 

Local: 07/04/20 07:00 PM 

Pozostały kod oblicza poprawną datę i godzinę dla każdej z pięciu stref czasowych przy użyciu tego 

kodu: 

name = event.astimezone(gettz("tzname")) 

name to po prostu wymyślona przez nas nazwa zmiennej i może to być dowolna prawidłowa nazwa 

zmiennej. W przypadku zdarzenia.astimezone() nazwa zdarzenia odnosi się do początkowego czasu 

zdarzenia zdefiniowanego w poprzednim wierszu. Astimezone() to wbudowana funkcja dateutil, która 

używa następującej składni: 

.astimezone(gettz("nazwatz")) 

W każdym wierszu kodu, który oblicza datę i godzinę dla strefy czasowej, zastępujemy tzname nazwą 

strefy czasowej z bazy danych Olson. Jak widać na wyjściu, wyświetlana jest data i godzina zdarzenia 

dla pięciu różnych stref czasowych. Pamiętaj, że strefy czasowe USA to czas letni (taki jak EDT). 

Ponieważ zdarza się, że znajdujemy się na wschodnim wybrzeżu USA, a ponieważ dane wydarzenie ma 

miejsce w lipcu, prawidłową lokalną strefą czasową jest wschodni czas letni. Kiedy spojrzysz na dane 

wyjściowe dat, pierwsza z nich pasuje do naszej strefy czasowej, tak jak powinna, a godziny dla 

pozostałych dat są dostosowane do różnych stref czasowych. Jeśli myślisz „Eek, co za skomplikowany 

bałagan”, nie otrzymasz od nas żadnej argumentacji. Żadna z tych rzeczy nie wydaje nam się intuicyjna, 

łatwa ani nawet w ogólnym polu „zabawy”. Ale jeśli jesteś w potrzebie i naprawdę potrzebujesz 

informacji o strefie czasowej dla swoich danych, to pokazuje, jak je zdobyć. Jeśli badasz strefy czasowe 

Pythona online, prawdopodobnie zauważysz, że wiele osób zaleca używanie modułu strzałek zamiast 

modułu dateutil, aby wszystko było łatwiejsze. Nie zajmiemy się tym wszystkim tutaj, ponieważ arrow 

nie jest częścią twojej początkowej instalacji Pythona. 


