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Wzór programu szkolenia 
 
 

Tytuł szkolenia PYTHON dla początkujących 

Liczba godzin 80 (w tym 40 h stacjonarnie 40 h w formie e-learningu) 

Wykładowca/y Rafał Piekara, Karol Piekara 

Miejsce/a szkolenia Tarnów, ul. Kościuszki 37A 

 
 

Gru 
 

Cele szkolenia1 
 

Efekty- Umiejętności nabyte 
w trakcie szkolenia2 

Wskaźnik pomiaru efektów3 

Cel 1. Poznanie  środowisko 
programistycznego 
podstawowych zagadnień z 
programowania 

Uczestnik zrozumie  środowisko 
programistyczne Python i nauczy 
się w nim sprawnie poruszać  

Egzamin końcowy 

Cel 2.  Nabycie umiejętności 
programowania w Pythonie 
(biblioteki, struktury danych, 
funkcje) 

Uczestnik będzie potrafił  na 
poziomie podstawowym 
programować w Pythonie 

Egzamin końcowy 

Cel 3.  Poznanie metody 
Framework Django 

Uczestnik  będzie potrafił  na 
poziomie podstawowym 
poruszać się w środowisku 
Framework Django 

Egzamin końcowy 

 

 
 
 

Godziny szkolenia Tematyka zajęć 

0 - 12 1. Wprowadzenie do programowania 
— podstawy działania komputera 
— systemy operacyjne, programy, frameworki i biblioteki 
— przegląd języków programowania 
2. Wstęp do języka Python 
— geneza i historia Pythona 
— zastosowania i możliwości 
— Python 2.x vs. Python 3.x 
3. Instalacja i konfiguracja środowiska 
— interpreter języka Python 
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— wirtualne środowisko (venv) 
— zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) (edytor `PyCharm`) 
4. Podstawy składni języka Python 
— interakcja z użytkownikiem 
— zmienne i podstawowe typy danych 
— struktury danych 
— instrukcja warunkowa 
— pętle 
— wyrażenia “comprehension” 

12-30 5. Programowanie proceduralne 
— podstawy definiowania funkcji 
— przekazywania argumentów 
— dokumentacja i adnotacje 
6. Programowanie obiektowe 
— podstawy definiowania klas 
— metody specjalne 
— metody statyczne i klasowe 
— dziedziczenie 
7. Obsługa wyjątków 
— rzucanie i przechwytywanie wyjątków 
— definiowanie własnych wyjątków 
8. Organizacja kodu 
— moduły i pakiety 
— struktura projektu 
9. Biblioteka standardowa języka Python 
— wyrażenia regularne (moduł `re`) 
— obsługa parametrów linii poleceń (moduł `argparse`) 
— obsługa daty i czasu (moduł `datetime`) 
— zaawansowane kolekcje (moduł `collections`) 
— graficzny interfejs użytkownika (GUI) (moduł `tkinter`) 
 

30-40 10. Instalacja zewnętrznych bibliotek 
— repozytorium pakietów (PyPI) 
— instalator pakietów (narzędzie `pip`) 
— zarządzanie zależnościami w projekcie 
11. Operacje wejścia/wyjścia 
— operacje na plikach 
— zapytania HTTP 
— serializacja (moduł `json` i `pickle`) 
12. Testowanie i debugowanie oprogramowania 
— testowanie z wykorzystaniem biblioteki standardowej (moduł `unittest`) 
— zewnętrzne narzędzia wspierające testowanie (projekt `pytest`) 
— debugowanie kodu (moduł `pdb` oraz debugger wbudowany w 
`PyCharm`) 
13. Zastosowania języka Python 
— aplikacje webowe (framework `Django`) 
— analiza i wizualizacja danych (biblioteka `pandas` i `matplotlib`) 
— obliczenia naukowe (biblioteka `SciPy` i `NumPy`) 
14. Dobre praktyki programowania w Pythonie 
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— styl kodowania i konwencje (PEP8) 
— idiomatyczne rozwiązania 

40-80 E-learning na platformie www.strefakursow.pl 
 

 

Od uczestników wymagana jest znajomość ogólnej obsługi komputera (kopiowanie plików, 
korzystanie z edytora tekstu) i umiejętność sprawnego korzystania z klawiatury. 
Programowanie, szczególnie na początku, jest trudne, dlatego warunkiem skutecznego 
uczestnictwa w kursie jest zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu w domu na ćwiczenia.  
Kurs kończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie wraz z wynikiem 
egzaminu końcowego. 
 
Koszt szkolenia -  1600,00 zł/osoba (przy założeniu zebrania grupy co najmniej 5 -osobowej) 
CENY Z RABATAMI (rabaty nie łącza się ze sobą!): 
10% - zapis 14 dni przed terminem: 
15% na kolejną osobę - zapis min. 2 osób; 
- UWAGA! istnieje możliwość dofinansowania szkoleń nawet do 100% wartości szkolenia 
(prosimy o kontakt telefoniczny celem weryfikacji) 
 
 1 Cele szkolenia muszą być prezentowane w formie opisu efektów uczenia się dla uczestników oraz zaprezentowane w 
sposób mierzalny (np. Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i 
praktycznych związanych z pracą w programie Excel. Po szkoleniu każdy Uczestnik będzie umiał wprowadzać i edytować 
dane w programie, a także wykonywać podstawowe obliczenia)  
2 Należy wpisać co będzie potrafił Uczestnik po odbytym szkoleniu (np. w przypadku szkolenia z Biznesplanu Uczestnik 
potrafi m.in. dokonać charakterystyki produktu).  
3 Wskaźnik pomiaru efektu: egzamin, test, ankieta ewaluacyjna   

http://www.strefakursow.pl/

