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Mnemonik  

 

OPIS 

Założenia i cele 

W trakcie szkolenia, kursanci postawią swoje pierwsze 
kroki w świecie Pythonie. Jest to jeden z 
najpopularniejszych języków programowania na świecie 
(wg TIOBE Programming Community Index) używany 
m.in przez Google, Yahoo!, CERN czy NASA.  
Jeżeli chcesz: 

• programować gry,  

• tworzyć sztuczną inteligencję,  

• budować własne projekty z Raspberry Pi,  

• impelementować aplikacje webowe,  

• a może używasz któregoś z np.: 3ds Max, Cinema 
4D, Maya, Blender, GIMP, LibreOffice, Inkscape, 
ArcGIS (gdzie Python jest oficjalnym narzędzia do 
tworzenia skryptów)  

to jest to język właśnie dla Ciebie! 
Po ukończeniu kursu, szkolący się poznają podstawy tego 
uniwersalnego języka programowania. 
Proponowane szkolenie będzie miało formę 
interaktywnych warsztatów, w której przeplatają się 
części teoretyczne i praktyczne. Omawiane kolejno 
zagadnienia są ilustrowane praktycznymi zadaniami do 
samodzielnej realizacji przez kursantów.  
W trakcie szkolenia proponowane jest wykorzystywane 
podejścia Pair Programming, stosowanego m.in. w 
zwinnej metodologii Extreme Programming. W tej 
metodyce kursanci pracują parami, a samo wpisywanie 
kodu źródłowego jest realizowane naprzemiennie. 
Zastosowanie tej metodologii ma na celu 
zoptymalizowanie procesu dydaktycznego i rozwinięcie 
zdolności pracy w grupie. 

Adresaci kursu 
Osoby chcące poznać podstawy programowania w 
języku Python. 



Charakter kursu Podstawowy 

Tryb prowadzenia  

Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk 

Język wykładowy Polski  

Kierownik kursu mgr inż. Paweł Czapiewski 

Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy 

Plan godzinowy Wykłady 6 godzin; Zajęcia praktyczne 10 godzin 

Cena szkolenia 1500 PLN 

Cena szkolenia po zniżce 
Zniżka przysługuje: studentom i 
absolwentom PJATK 500 PLN 

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość 
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych 

Termin i realizacja  

Harmonogram spotkań Najbliższa edycja: do uzgodnienia 

Charakter kursu 
Otwarty, 
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla zamkniętej 
grupy słuchaczy 

 

WYMOGI 

 

 

 

Treści programowe 

i ćwiczenia 

Założenie, filozofia i zastosowania Pytona 
Narzędzia do pracy z Pythonem 
Struktury danych 
Funkcje 
Operacje warunkowe 
Pętle 
Moduły 
Wprowadzenie do klas 
W trakcie kursu wykonane zostaną praktyczne ćwiczenia 
z zakresu: 

• poruszania się w Integrated Development 
Environment 

• sposoby przetwarzania pythonowych struktur 
danych 

• tworzenia i sterowania kodem proceduralnym 

• tworzenia obiektowego kodu 

• debugowania kodu w Pythonie 
Stosowane jest podejście Pair Programming, gdzie 
kursanci pracują parami, a samo wpisywanie kodu 
źródłowego jest realizowane naprzemiennie. 

  



Podstawowe środowiska i 
narzędzia 

Python 3.x 
PyCharm 

Warunki zaliczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych 

Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK 

Korzyści 
Poznanie podstaw programowania w uniwersalnym i 
popularnym języku jakim jest Python. 
Możliwość pogłębiania wiedzy na KURSIE 2 

Nieodzowna wiedza 
poprzedzająca - 

Pożądana wiedza poprzedzająca Doświadczenie w programowaniu będzie ułatwieniem. 

Wykaz literatury Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione szkolonym. 

 

KONTAKT 

Strona kursu  

Kontakt do prowadzących kurs 
 

Kontakt do celów organizacyjnych 

Dziekanat 
mail:gdansk@pja.edu.pl 
tel. 58 6835987 
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