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6 
Pisanie „pythonicznego” kodu  

POTĘŻNY (ANG. POWERFUL) TO BEZSENSOWNY PRZYMIOTNIK UŻY-

WANY DO OPISYWANIA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA. TWÓRCY KAŻDEGO 

JĘZYKA PROGRAMOWANIA TWIERDZĄ, ŻE ICH JĘZYK JEST POTĘŻNY. 
Oficjalny podręcznik Pythona zaczyna się od zdania „Python jest łatwym 

do nauczenia się, potężnym językiem programowania”. Nie istnieje jednak algo-
rytm pozwalający obliczyć, co w jednym języku można zrobić, a czego w innym 
nie można, i nie ma jednostki miary pozwalającej zmierzyć ilościowo „moc” ję-
zyka programowania (choć z pewnością można zmierzyć siłę głosu, z jaką pro-
gramiści twierdzą, że ich ulubiony język jest lepszy od innych). 

Każdy język charakteryzuje się własnymi wzorcami projektowymi i zawiera 
haczyki, które składają się na jego mocne i słabe strony. Aby napisać kod w Pytho-
nie jak prawdziwy pythonista, musisz wiedzieć znacznie więcej, nie tylko znać 
składnię i standardową bibliotekę. Następnym krokiem jest poznanie idiomów, 
czyli specyficznych dla Pythona praktyk kodowania. Niektóre własności języka 
Python ułatwiają pisanie kodu w sposób, który określa się jako pythoniczny. 

W tym rozdziale przedstawię kilka często stosowanych sposobów pisania 
idiomatycznego kodu w Pythonie wraz z ich niepythonicznymi odpowiednikami. 
To, co uznajemy za styl pythoniczny, może być różnie postrzegane przez pro-
gramistów, ale często składają się na niego przykłady i praktyki, które tutaj oma-
wiam. Opisanych technik używają doświadczeni programiści Pythona, więc za-
poznanie się z nimi pozwala rozpoznać je w rzeczywistym kodzie. 
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Zen Pythona 
Zen Pythona to opracowany przez Tima Petersa zbiór 20 wytycznych dotyczących 
projektowania w języku Python oraz pisania programów w Pythonie. Twój kod 
w Pythonie nie musi być zgodny z tymi wytycznymi, ale warto o nich pamiętać. 
Zen Pythona wyświetla się również jako tzw. „wielkanocne jajo”, czyli ukryty 
żart, który pojawia się po uruchomieniu polecenia import this: 

>>> import this 
The Zen of Python, by Tim Peters 
Beautiful is better than ugly. 
Explicit is better than implicit. 
--ciach-- 

Co ciekawe, zapisano tylko 19 wytycznych. Guido van Rossum, twórca Pythona, po-
dobno powiedział, że brakujący 20. aforyzm to „jakiś dziwaczny żart Tima Petersa”. 
Tim pozostawił go Guidowi, by ten go uzupełnił, ale to nigdy nie nastąpiło. 

Ostatecznie wytyczne te są opiniami, z którymi programiści mogą się zga-
dzać lub nie. Podobnie jak wszystkie dobre zbiory zasad moralnych, bywają one 
sprzeczne ze sobą, co pozwala zapewnić największą elastyczność. Oto moja in-
terpretacja tych aforyzmów:  

Beautiful is better than ugly (piękne jest lepsze niż brzydkie). Piękny kod to 
kod czytelny i zrozumiały. Programiści często piszą kod szybko i nie zwracają 
uwagi na jego czytelność. Komputer bez trudu potrafi uruchomić nieczytelny 
kod, ale nieczytelny kod jest trudny do utrzymania i debugowania przez 
programistów-ludzi. Piękno jest subiektywne, ale kod napisany w sposób, 
który nie bierze pod uwagę aspektu czytelności, jest często uznawany 
za brzydki. Powodem popularności Pythona jest fakt, że jego składnia, 
w odróżnieniu od innych języków, nie jest zaśmiecona tajemniczymi 
znakami interpunkcyjnymi, co znacznie ułatwia pracę. 

Explicit is better than implicit (jawne jest lepsze niż niejawne). Gdybym 
napisał tylko „to jest oczywiste”, byłoby to nic niemówiące wyjaśnienie tego 
aforyzmu. Podobnie jest w kodzie. Należy dążyć do wyrażania się w sposób 
pełny i jawny. Należy unikać ukrywania funkcjonalności kodu za niejasnymi 
własnościami języka, ponieważ zrozumienie takiego kodu wymaga głębokiej 
znajomości wielu szczegółów. 

Simple is better than complex (proste jest lepsze niż złożone). Complex is 
better than complicated (złożone jest lepsze niż skomplikowane). Te dwa 
aforyzmy przypominają, że każdy kod możemy zbudować za pomocą 
technik prostych lub złożonych. Jeśli masz do wykonania prostą pracę, do 
której wystarczy łopata, to użycie 50-tonowego buldożera hydraulicznego 
jest przesadą. Jednak w przypadku większej pracy złożoność obsługi jednego 
buldożera jest lepsza niż komplikacje związane z koordynacją zespołu stu 
łopat. Preferuj prostotę zamiast złożoności, ale znaj granice prostoty. 

UWAGA 
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Flat is better than nested (płaskie jest lepsze niż zagnieżdżone). 
Programiści uwielbiają organizować swój kod w kategorie. Te kategorie 
zawierają podkategorie zawierające inne podkategorie. Takie hierarchie 
często w większym stopniu wprowadzają biurokrację niż organizację. 
Nie ma niczego złego w pisaniu kodu składającego się tylko z jednego 
modułu najwyższego poziomu lub z jednej struktury danych. Jeśli 
w Twoim kodzie są instrukcje w postaci spam.eggs.bacon.ham() lub 
spam['eggs']['bacon']['ham'], to prawdopodobnie jest on zbyt 
skomplikowany. 

Sparse is better than dense (rzadkie jest lepsze niż gęste). Programiści często 
lubią wciskać jak najwięcej funkcjonalności do jak najmniejszej ilości kodu, 
tak jak w poniższym wierszu: print('\n'.join("%i bajty (ów) = %i bitów, 
czyli %i możliwych wartości." % (j, j*8, 256**j-1) for j in (1 << i for 
i in range(8)))). Chociaż taki kod może zaimponować Twoim znajomym, 
może również doprowadzać do pasji Twoich współpracowników, którzy 
będą starali się go zrozumieć. Nie staraj się tworzyć kodu „zbyt gęstego”, 
czyli takiego, który robi zbyt wiele naraz. Kod rozłożony na wiele wierszy 
jest często łatwiejszy do czytania niż gęste jednolinijkowce. Ten aforyzm 
jest podobny do tego, który mówi, że proste jest lepsze niż skomplikowane. 

Readability counts (czytelność się liczy). Chociaż nazwa strcmp() w znaczeniu 
„porównaj ciągi” może być oczywista dla kogoś, kto programuje w C od lat 
70., to nowoczesne komputery mają wystarczająco dużo pamięci, aby można 
było zapisać pełną nazwę funkcji. Nie pomijaj liter z Twoich nazw ani nie 
pisz nadmiernie zwięzłego kodu. Poświęć trochę czasu, aby wymyślić 
opisowe, konkretne nazwy dla zmiennych i funkcji. Pusty wiersz pomiędzy 
fragmentami kodu może pełnić tę samą funkcję co podziały akapitów 
w książce — informować czytelnika o tym, które części powinny być 
czytane razem. Ten aforyzm jest podobny do tego, który mówi, że 
„piękne jest lepsze niż brzydkie”. 

Special cases aren’t special enough to break the rules. Although 
practicality beats purity. (specjalne przypadki nie są wystarczająco 
specjalne, aby usprawiedliwiały łamanie zasad; względy praktyczne 
powinny jednak brać górę nad względami czystości przestrzegania zasad). 
Te dwa aforyzmy są ze sobą sprzeczne. Programowanie jest pełne 
„najlepszych praktyk”, do których stosowania programiści powinni dążyć 
w swoim kodzie. Naruszenie tych praktyk po to, by szybko napisać krótki 
program, może być kuszące, ale może prowadzić do stworzenia „szczurzego 
gniazda” niespójnego i nieczytelnego kodu. Z drugiej strony dążenie 
za wszelką cenę do przestrzegania reguł może spowodować powstanie 
nadmiernie abstrakcyjnego i nieczytelnego kodu. Na przykład dążenie 
w kodzie Javy do tego, by cały kod był dopasowany do paradygmatu 
obiektowego, często powoduje konieczność tworzenia dużej ilości kodu 
typu boilerplate w celu stworzenia nawet najmniejszego programu. 
Znalezienie równowagi pomiędzy tymi dwoma aforyzmami staje się 
łatwiejsze wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Z czasem nie tylko 
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poznasz zasady, ale także nauczysz się rozpoznawać sytuacje, kiedy ich 
łamanie jest usprawiedliwione. 

Errors should never pass silently. Unless explicitly silenced (błędy nigdy 
nie powinny przechodzić bez echa, chyba że je specjalnie wyciszyłeś). To, że 
programiści często ignorują komunikaty o błędach, nie oznacza bynajmniej, 
że program powinien przestać je emitować. „Ciche” błędy mogą się zdarzyć, 
gdy zamiast wywoływać wyjątki, funkcje zwracają kody błędów lub None. 
Te dwa aforyzmy mówią nam, że lepiej, aby program szybko zawiódł i uległ 
awarii, niż by błąd został wyciszony i program kontynuował działanie. Błędy, 
które nieuchronnie zdarzą się później, będą trudniejsze do debugowania, 
ponieważ zostaną wykryte długo po wystąpieniu pierwotnej przyczyny. 
Chociaż zawsze możesz zdecydować się na jawne ignorowanie błędów 
powstających w programach, dokonuj świadomego wyboru. 

In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess (jeśli natkniesz się 
na dwuznaczność, nie ulegaj pokusie zgadywania). Komputery uczyniły 
ludzi przesądnymi: w procesie „odprawiania egzorcyzmów” nad demonami 
w naszych komputerach wykonujemy święty rytuał wyłączania komputera, 
a następnie włączania go ponownie. Podobno to rozwiązuje każdy tajemniczy 
problem. Komputery nie są jednak magią. Jeśli kod nie działa, istnieje 
powód, dla którego nie działa, i tylko ostrożne, krytyczne myślenie może 
doprowadzić do rozwiązania problemu. Nie ulegaj pokusie ślepego 
wypróbowywania rozwiązań, aż coś zacznie działać; często w ten sposób 
tylko zamaskujesz problemu, a go nie rozwiążesz. 

There should be one — and preferably only one — obvious way to do it 
(powinien istnieć co najmniej jeden, a najlepiej tylko jeden, oczywisty 
sposób, aby to zrobić). Jest to manifest przeciwko regule wyrażonej 
w motcie języka programowania Perl: „Istnieje więcej niż jeden sposób, 
aby to zrobić!”. Okazuje się, że stosowanie trzech lub czterech różnych 
sposobów pisania kodu, który wykonuje to samo zadanie, jest mieczem 
obosiecznym: zyskujesz elastyczność w sposobie pisania kodu, ale aby 
odczytać kod napisany przez innych, musisz poznać wszystkie możliwe 
sposoby, w jaki mógł zostać on napisany. Elastyczność nie jest warta 
zwiększonego wysiłku potrzebnego do nauczenia się języka programowania. 

Although that way may not be obvious at first unless you’re Dutch 
(ten sposób może jednak nie być natychmiast oczywisty, chyba że jesteś 
Holendrem). Ten aforyzm to żart. Guido van Rossum, twórca Pythona, 
jest Holendrem.  

Now is better than never. Although never is often better than *right* 
now (teraz to lepiej niż nigdy; chociaż nigdy często jest lepsze niż natychmiast). 
Te dwa aforyzmy mówią nam, że kod, który działa powoli, jest w oczywisty 
sposób gorszy niż kod, który działa szybko. Lepiej jest jednak czekać na 
zakończenie programu, niż zakończyć go zbyt wcześnie z nieprawidłowymi 
wynikami. 
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If the implementation is hard to explain, it’s a bad idea. If the 
implementation is easy to explain, it may be a good idea (jeśli 
implementacja jest trudna do wytłumaczenia, jest zła; jeśli implementacja 
jest łatwa do wyjaśnienia, może być dobra). Z czasem wiele rzeczy się 
komplikuje: przepisy podatkowe, romantyczne związki, książki dotyczące 
programowania w Pythonie. Nie inaczej jest w przypadku oprogramowania. 
Te dwa aforyzmy przypominają nam, że jeśli kod jest tak skomplikowany, 
że programistom trudno jest go zrozumieć i debugować, to jest złym 
kodem. Jednak to, że kod programu łatwo jest wyjaśnić komuś innemu, nie 
oznacza, że nie jest to zły kod. Niestety zdecydowanie o tym, jak sprawić, 
by kod był tak prosty, jak to możliwe, ale nie prostszy, jest trudne. 

Namespaces are one honking great idea — let’s do more of those! 
(przestrzenie nazw to świetny pomysł, korzystaj z nich jak najczęściej!). 
Przestrzenie nazw to odrębne kontenery dla identyfikatorów, pozwalające 
zapobiec konfliktom nazewnictwa. Na przykład wbudowana funkcja open() 
i funkcja webbrowser.open() mają taką samą nazwę, ale odnoszą się do 
różnych funkcji. Zaimportowanie modułu webbrowser nie zastępuje 
wbudowanej funkcji open(), ponieważ obie funkcje open() istnieją 
w różnych przestrzeniach nazw: odpowiednio we wbudowanej przestrzeni 
nazw i przestrzeni nazw modułu webbrowser. Należy jednak zapamiętać, 
że płaskie jest lepsze niż zagnieżdżone: chociaż przestrzenie nazw są 
doskonałe, należy je tworzyć tylko po to, aby zapobiec konfliktom 
nazewnictwa, a nie po to, by wprowadzać niepotrzebne kategorie. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich opinii na temat programowania, można 
spierać się z tymi regułami, które wymieniłem powyżej. W Twojej sytuacji mogą 
one być po prostu bez znaczenia. Debatowanie o tym, jak należy pisać kod lub 
co zalicza się do kodu „pythonicznego”, rzadko jest tak produktywne, jak myślisz 
(chyba że piszesz książkę pełną opinii dotyczących programowania). 

Naucz się cenić znaczące wcięcia 
Wśród programistów kodujących w innych językach największy niepokój w Pytho-
nie budzą znaczące wcięcia w tym języku (często błędnie nazywane znaczącymi 
odstępami). Uznają je za dziwne i nieznane. Liczba wcięć na początku wiersza 
kodu ma znaczenie w Pythonie, ponieważ określa, które wiersze kodu znajdują 
się w tym samym bloku. 

Grupowanie bloków kodu w Pythonie przy użyciu wcięć może wydawać się 
dziwne, ponieważ inne języki rozpoczynają i kończą swoje bloki za pomocą na-
wiasów klamrowych { i }. Jednak programiści kodujący w językach innych niż 
Python zwykle stosują wcięcia bloków kodu, podobnie jak programiści Pythona, 
aby ich kod stał się bardziej czytelny. Na przykład w języku programowania Java 
nie ma znaczących wcięć. Programiści Javy nie muszą stosować wcięć dla blo-
ków kodu, ale często to robią, aby poprawić czytelność swoich programów. 
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Poniższy przykład to funkcja Javy o nazwie main(), która zawiera pojedyncze 
wywołanie funkcji println(): 

// Przykład z Javy 
public static void main(String[] args) { 
    System.out.println("Witaj, świecie!"); 
} 

Ten kod w Javie działałby dobrze także wtedy, gdyby wiersz z wywołaniem 
funkcji println() nie został wcięty. To dlatego, że w Javie to nawiasy klamrowe, 
a nie wcięcia oznaczają początki i zakończenia bloków. Zamiast zezwalać na to, 
by wcięcia były opcjonalne, Python zmusza Cię, by kod był konsekwentnie czy-
telny. Należy jednak pamiętać, że w Pythonie nie ma znaczących odstępów, po-
nieważ nie istnieje ograniczenie sposobu używania odstępów nietworzących wcięć 
(zarówno 2 + 2, jak i 2+2 są poprawnymi wyrażeniami języka Python). 

Niektórzy programiści twierdzą, że klamra otwierająca powinna znajdować 
się w tym samym wierszu co instrukcja otwierająca, podczas gdy inni są zdania, 
że powinna znajdować się w następnym wierszu. Programiści zawsze będą głosić 
zalety preferowanego przez siebie stylu. Python starannie pomija ten problem 
dzięki całkowitej rezygnacji z nawiasów klamrowych. Dzięki temu programista 
Pythona może się skupić na bardziej produktywnej pracy. Osobiście chciałbym, 
aby we wszystkich językach programowania zostało przyjęte podejście Pythona 
do grupowania bloków kodu. 

Niektórzy programiści nadal jednak tęsknią za nawiasami klamrowymi i chcie-
liby dodać je do przyszłych wersji Pythona — niezależnie od tego, jak bardzo są 
bez sensu. Moduł __future__ pozwala na przenoszenie nowości do wcześniejszych 
wersji Pythona. Jeśli spróbujesz zaimportować moduł braces do Pythona, napo-
tkasz na „wielkanocne jajo”: 

>>> from __future__ import braces 
SyntaxError: not a chance 

Nie liczyłbym na dodanie w najbliższym czasie nawiasów klamrowych do 
Pythona. 

Częste przypadki 
niewłaściwego korzystania ze składni 

Jeśli Python nie jest Twoim pierwszym językiem programowania, możesz pisać 
kod w nim, stosując takie same strategie, jakich używałeś do pisania kodu w in-
nych językach programowania. A może nauczyłeś się niezwykłego sposobu pisa-
nia kodu w Pythonie, ponieważ nie wiedziałeś o istnieniu bardziej ugruntowa-
nych, najlepszych rozwiązań. Taki dziwny kod działa, ale mógłbyś zaoszczędzić 
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trochę czasu i wysiłku, gdybyś nauczył się bardziej standardowych sposobów pi-
sania pythonicznego kodu. W tym podrozdziale opisałem typowe błędy popełniane 
przez programistów oraz wymieniłem sposoby, jak należy pisać kod prawidłowo. 

Używaj funkcji enumerate() zamiast range() 
Podczas przetwarzania w pętli listy lub innej sekwencji niektórzy programiści, 
w celu generowania liczb całkowitych oznaczających indeks od 0 do długości 
sekwencji (bez niej), stosują funkcje range() i len(). Często w tych pętlach uży-
wają nazwy zmiennej i (od słowa index). Oto przykład niephytonicznego kodu. 
Wprowadź go do interaktywnej powłoki, aby go wypróbować: 

>>> animals = ['kot', 'pies', 'łoś '] 
>>> for i in range(len(animals)): 
...     print(i, animals[i]) 
... 
0 kot 
1 pies 
2 łoś 

Konwencja range(len()) jest prosta, ale daleka od ideału, ponieważ może 
być nieczytelna. Zamiast tego przekaż listę lub sekwencję do wbudowanej funk-
cji enumerate(), która zwraca całkowitą wartość indeksu oraz element spod tego 
indeksu. Na przykład możesz napisać następujący pythoniczny kod: 

>>> # Przykład kodu pythonicznego 
>>> animals = ['kot', 'pies', 'łoś'] 
>>> for i, animal in enumerate(animals): 
...     print(i, animal) 
... 
0 kot 
1 pies 
2 łoś 

Jeśli użyjesz funkcji enumerate() zamiast range(len()), Twój kod stanie się 
nieco czystszy. Jeśli potrzebujesz samych elementów, a nie są Ci potrzebne in-
deksy, nadal możesz bezpośrednio iterować po liście w sposób pythoniczny: 

>>> animals = ['kot', 'pies', 'łoś '] 
>>> for animal in animals: 
...     print(animal) 
... 
kot 
pies 
łoś 

Wywoływanie funkcji enumerate() i bezpośrednie iterowanie po sekwencji 
jest lepsze niż użycie staromodnej konwencji range(len()). 
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Używaj instrukcji with zamiast open() i close() 
Funkcja open() zwraca obiekt reprezentujący plik zawierający metody do odczy-
tywania lub zapisywania pliku. Po zakończeniu wykonywania działań na pliku 
metoda close() obiektu reprezentującego plik udostępnia go do odczytu i zapisu 
innym programom. Wymienione funkcje można wykorzystywać indywidualnie. 
Postępowanie w ten sposób jest jednak niepythoniczne. Na przykład aby zapisać 
tekst „Witaj, świecie!” do pliku o nazwie spam.txt, wprowadź w interaktywnej 
powłoce następujące instrukcje: 

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> fileObj = open('spam.txt', 'w') 
>>> fileObj.write('Witaj, świecie!') 
13 
>>> fileObj.close() 

Pisanie kodu w taki sposób może prowadzić do sytuacji, w której plik pozo-
stanie niezamknięty, jeśli na przykład wystąpi błąd w bloku try i program pomi-
nie wywołanie funkcji close(). Przykładowo: 

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> try: 
...     fileObj = open('spam.txt', 'w') 
...     eggs = 42 / 0 # Tutaj występuje dzielenie przez zero. 
...     fileObj.close() # Ten wiersz nigdy się nie uruchomi. 
... except: 
...     print('Wystąpił błąd.') 
... 
Wystąpił błąd. 

Po wystąpieniu błędu dzielenia przez zero sterowanie przechodzi do bloku 
except, z pominięciem wywołania metody close(), i pozostawia plik otwarty. 
Może to później prowadzić do błędów uszkodzenia pliku, które trudno przypisać 
instrukcjom w bloku try.  

Zamiast sekwencji open()…close() możesz użyć instrukcji with, aby auto-
matycznie wywołać metodę close(), w chwili gdy sterowanie opuszcza blok 
instrukcji with. W poniższym przykładzie pythonicznego kodu wykonywane jest 
to samo zadanie co w kodzie z pierwszego przykładu w tym punkcie: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> with open('spam.txt', 'w') as fileObj: 
...     fileObj.write('Witaj, świecie!') 
... 

Mimo że nie ma jawnego wywołania funkcji close(), instrukcja with „będzie 
wiedziała”, żeby ją wywołać, gdy sterowanie opuszcza blok. 
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Do porównywania z None używaj is zamiast == 
Operator równości == porównuje dwie wartości obiektów, podczas gdy operator 
tożsamości is porównuje dwie tożsamości obiektów. Pojęcia wartości i tożsamo-
ści opisałem w rozdziale 7. Dwa obiekty mogą przechowywać równoważne war-
tości, ale ponieważ są dwoma oddzielnymi obiektami, mają dwie oddzielne toż-
samości. Za każdym razem, gdy porównujesz wartość z None, prawie zawsze 
możesz jednak używać operatora is zamiast ==. 

W niektórych przypadkach wyrażenie spam == None może przyjmować wartość 
True nawet wtedy, gdy spam zawiera None. Może się to zdarzyć z powodu prze-
ciążenia operatora == (zagadnienie to szczegółowo opisałem w rozdziale 17.). 
Jednak instrukcja spam is None sprawdzi, czy wartość w zmiennej spam rzeczy-
wiście ma wartość None. Ponieważ None jest jedyną wartością typu danych 
NoneType, w dowolnym programie Pythona znajduje się tylko jeden obiekt None. 
Jeśli zmienna jest ustawiona na None, porównanie is None zawsze zwróci True. 
Szczegóły związane z przeciążaniem operatora == opisałem w rozdziale 17. Oto 
przykład tego zachowania: 

>>> class someClass: 
...     def __eq__(self, other): 
...         if other is None: 
...             return True 
... 
>>> spam = SomeClass() 
>>> spam == None 
True 
>>> spam is None 
False 

Sytuacja, w której klasa przeciąża operator == w taki sposób, jaki pokazałem 
powyżej, jest rzadkością, ale idiomem Pythona stało się konsekwentne wykorzy-
stywanie, tak na wszelki wypadek, konstrukcji is None zamiast == None. 

Na koniec nie należy używać operatora is z wartościami True i False. Do 
porównywania wartości z True lub False używaj operatora ==, na przykład spam 
== True lub spam == False. Jeszcze bardziej powszechne jest całkowite opusz-
czanie operatora i wartości logicznej i pisanie kodu postaci if spam: lub if not 
spam: zamiast if spam==True: lub if spam == False:. 

Formatowanie ciągów znaków 
Ciągi znaków występują w prawie wszystkich programach komputerowych, bez 
względu na użyty język. Ten typ danych jest stosowany powszechnie, więc nie 
jest zaskoczeniem to, że istnieje wiele podejść do wykonywania działań na cią-
gach i formatowania ciągów. W tym podrozdziale przedstawiłem kilka spraw-
dzonych rozwiązań. 
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Jeśli ciąg zawiera wiele lewych ukośników, 
używaj surowych ciągów znaków 
Znaki ucieczki umożliwiają wstawianie do literałów znakowych tekstu, którego 
bez znaków ucieczki nie można by było wstawić. Na przykład w literale 'Zophie\'s 
chair' potrzebne jest użycie lewego ukośnika (\), aby Python zinterpretował 
drugi apostrof jako część ciągu, a nie symbol oznaczający jego koniec. Ponieważ 
lewy ukośnik ma to specjalne znaczenie znaku ucieczki, to jeśli chcesz umieścić 
w ciągu rzeczywisty znak lewego ukośnika, powinieneś wprowadzić go jako \\. 

Surowe ciągi znaków (ang. raw strings) to literały tekstowe oznaczone pre-
fiksem r. Wewnątrz tych ciągów znaki lewego ukośnika nie są interpretowane jako 
symbole ucieczki. Zamiast tego są po prostu wstawiane do ciągu. Na przykład 
poniższy ciąg ścieżki do pliku w systemie Windows wymaga kilku znaków le-
wego ukośnika, co nie jest zbyt pythoniczne:  

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> print('Plik jest zapisany w katalogu C:\\Users\\Al\\Desktop\\Info\\Archive\\Spam') 
Plik jest zapisany w katalogu C:\Users\Al\Desktop\Info\Archive\Spam 

Zastosowany poniżej surowy ciąg (zwróć uwagę na prefiks r) tworzy tę samą 
wartość tekstową, ale jest znacznie bardziej czytelny: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> print(r'Plik jest zapisany w katalogu C:\Users\Al\Desktop\Info\Archive\Spam') 
Plik jest zapisany w katalogu C:\Users\Al\Desktop\Info\Archive\Spam 

Surowe ciągi znaków nie są odrębnym typem tekstowych danych, są jedynie 
wygodnym sposobem wpisywania literałów tekstowych zawierających kilka zna-
ków lewego ukośnika. Surowe ciągi znaków są często używane do wpisywania 
wyrażeń regularnych lub ścieżek do plików w systemie Windows. Wymienione 
teksty często zawierają kilka znaków lewego ukośnika. Stosowanie ucieczki dla 
każdego z nich pojedynczo, za pomocą symbolu \\, byłoby bardzo uciążliwe. 

Formatowanie ciągów za pomocą f-stringów 
Formatowanie ciągów lub interpolacja ciągów to proces tworzenia ciągów znaków 
zawierających inne ciągi znaków. Mają one w Pythonie długą historię. Najstar-
szy sposób łączenia ciągów polega na wykorzystaniu operatora +. W wyniku ko-
rzystania z tego sposobu tworzy się kod zawierający wiele apostrofów i plusów: 
'Witaj, ' + name + '. Dzisiaj jest ' + day + ' i jest ' + weather + '.'. 
Specyfikator konwersji %s uprościł nieco składnię: 'Witaj, %s. Dzisiaj jest %s 
i jest %s.' % (name, day, weather). Obie techniki pozwalają wstawić tekstowe 
wartości zmiennych name, day i weather do literałów tekstowych, co pozwala 
określić nową wartość ciągu, na przykład: 'Witaj, Al. Dzisiaj jest niedziela 
i jest słonecznie.'. 
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Wprowadzenie metody format() wiązało się z dodaniem minijęzyka specyfi-
kacji formatu (https://docs.python.org/3/library/string.html#formatspec), który 
bazuje na użyciu par nawiasów klamrowych {} w sposób podobny do specyfikatora 
konwersji %s. Jednak metoda ta jest nieco zawiła i może prowadzić do genero-
wania nieczytelnego kodu, nie zalecam więc korzystania z niej. 

Począwszy od Pythona 3.6 wprowadzono tzw. f-stringi, które oferują wygod-
niejszy sposób tworzenia ciągów zawierających inne ciągi. Podobnie jak surowe 
ciągi znaków są poprzedzone znakiem r przed pierwszym apostrofem, tak f-stringi 
są poprzedzone znakiem f. W f-stringach, aby wstawić ciągi przechowywane w zmien-
nych, możesz umieszczać nazwy tych zmiennych między nawiasami klamrowymi: 

>>> name, day, weather = 'Al', 'niedziela', 'słonecznie' 
>>> f'Witaj, {name}. Dzisiaj jest {day} i jest {weather}.' 
'Witaj, Al. Dzisiaj jest niedziela i jest słonecznie.' 

W nawiasach klamrowych można również umieszczać całe wyrażenia: 

>>> width, length = 10, 12 
>>> f'Pokój o wymiarach {width} na {length} ma powierzchnię {width * length}.'  
'Pokój o wymiarach 10 na 12 ma powierzchnię 120.' 

Jeśli chcesz użyć nawiasu wewnątrz f-stringu, możesz zastosować znak 
ucieczki w postaci dodatkowego nawiasu klamrowego: 

>>> spam = 42 
>>> f'Ta instrukcja wyświetla wartość w zmiennej spam: {spam}' 
'Ta instrukcja wyświetla wartość w zmiennej spam: 42' 
>>> f'Ta instrukcja wyświetla dosłownie nawiasy klamrowe: {{spam}}' 
'Ta instrukcja wyświetla dosłownie nawiasy klamrowe: {spam}' 

Dzięki możliwości umieszczenia wewnątrz ciągu wbudowanych nazw zmien-
nych i wyrażeń kod staje się bardziej czytelny niż przy użyciu starych sposobów 
formatowania ciągów. 

Wymienione różne sposoby formatowania ciągów są sprzeczne z aforyzmem 
zen Pythona, że powinien istnieć jeden — a najlepiej tylko jeden — oczywisty 
sposób zrobienia czegoś. F-stringi są jednak ulepszeniem języka (moim zda-
niem), a jak stanowi inna wytyczna, względy praktyczności są ważniejsze od wzglę-
dów czystości. Jeśli piszesz kod, który będzie uruchamiany w środowisku 
Pythona 3.6 lub nowszego, używaj f-stringów. Jeśli piszesz kod, który może być 
uruchamiany we wcześniejszych wersjach języka Python, stosuj konsekwentnie 
metodę format() lub specyfikatory konwersji %s. 
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Tworzenie płytkich kopii list 
Składnia wycinków (ang. slice) pozwala łatwo tworzyć nowe ciągi lub listy z ist-
niejących. Aby zobaczyć, jak to działa, wprowadź w interaktywnej powłoce na-
stępujące instrukcje:  

>>> 'Witaj, świecie!'[7:14] # Utworzenie ciągu na podstawie większego ciągu 'świecie'. 
>>> 'Witaj, świecie!'[:5] # Utworzenie ciągu na podstawie większego ciągu. 
'Witaj' 
>>>['kot', 'pies', 'szczur', 'węgorz'][2:] # Utworzenie listy na podstawie większej listy. 
['szczur', 'węgorz'] 

Dwukropek (:) oddziela początkowe i końcowe indeksy elementów, które 
mają się znaleźć na nowej liście. Jeśli pominiesz indeks początkowy przed dwu-
kropkiem, jak w 'Hello, world!'. [:5], domyślnie indeks początkowy wyniesie 0. 
Jeśli pominiesz indeks końcowy za dwukropkiem, jak w ['kot', 'pies', 'szczur', 
'węgorz'][2:], indeks końcowy zostanie domyślnie ustawiony na końcu listy. 

Jeśli pominiesz obydwa indeksy, indeks początkowy będzie wynosił 0 (po-
czątek listy), a indeks końcowy zostanie ustawiony na końcu listy. W efekcie zo-
stanie utworzona kopia listy: 

>>> spam = ['kot', 'pies', 'szczur', 'węgorz'] 
>>> eggs = spam[:] 
>>> eggs 
['kot', 'pies', 'szczur', 'węgorz'] 
>>> id(spam) == id(eggs) 
False 

Zauważ, że tożsamości list spam i eggs są różne. Wiersz eggs = spam[:] tworzy 
płytką kopię listy spam, podczas gdy wiersz eggs = spam kopiuje tylko referencję 
do listy. Operator [:] wygląda jednak trochę dziwnie. Bardziej czytelny jest kod, 
który do utworzenia płytkiej kopii listy wykorzystuje funkcję copy() z modułu copy: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> import copy 
>>> spam = ['kot', 'pies', 'szczur', 'węgorz'] 
>>> eggs = copy.copy(spam) 
>>> id(spam) == id(eggs) 
False 

Powinieneś rozpoznać tę dziwną składnię w przypadku, gdybyś natknął się 
na kod w Pythonie, który go używa. Nie polecam jednak stosowania go we wła-
snym kodzie. Zapamiętaj, że zarówno operator [:], jak i wywołanie copy.copy() 
tworzą płytkie kopie. 
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Pythoniczne sposoby 
korzystania ze słowników 

Słowniki są podstawową strukturą danych w wielu programach w Pythonie. 
Decyduje o tym elastyczność, jaką zapewniają pary klucz-wartość (omówione 
dalej w rozdziale 7.), pozwalające zmapować jeden fragment danych na drugi. 
Z tego powodu warto zapoznać się z kilkoma idiomami dotyczącymi słowników, 
często stosowanymi w kodzie Pythona. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat słowników, zapoznaj się z niezwykłym 
referatem programisty Pythona Brandona Rhodesa na temat słowników i ich 
działania wygłoszonym na konferencji PyCon 2010 i zatytułowanym The Mighty 
Dictionary. Jest on dostępny pod adresem https://invpy.com/. Warto również się-
gnąć do referatu The Dictionary Even Mightier z konferencji PyCon 2017, który 
jest dostępny pod adresem https://invpy.com/dictionaryevenmightier. 

Używaj ze słownikami wywołań get() i setdefault() 
Próba uzyskania dostępu w słowniku do klucza, który nie istnieje, spowoduje 
błąd KeyError, więc programiści, aby uniknąć tej sytuacji, często piszą niepytho-
niczny kod w następujący sposób: 

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> numberOfPets = {'psy': 2} 
>>> if 'koty' in numberOfPets: # Sprawdzenie, czy istnieje klucz 'koty'.  
...     print('Mam ', numberOfPets['koty'], ' kotów.') 
... else: 
...     print('Mam 0 kotów.') 
... 
Mam 0 kotów. 

Ten kod sprawdza, czy w słowniku numberOfPets istnieje jako klucz ciąg 'koty'. 
Jeśli tak, w wywołaniu funkcji print(), w celu utworzenia komunikatu dla użyt-
kownika, następuje odwołanie do numberOfPets['koty']. Jeśli nie, inne wywoła-
nie funkcji print() drukuje komunikat bez sięgania do numberOfPets['koty']. 
Dzięki temu ten kod nie zgłasza wyjątku KeyError.  

Ten wzorzec jest tak powszechny, że do słowników wprowadzono metodę 
get(), pozwalającą określić wartość domyślną, która zostanie zwrócona, gdy klucz 
w słowniku nie istnieje. Poniższy, pythoniczny kod jest odpowiednikiem po-
przedniego przykładu: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> numberOfPets = {'psy': 2} 
>>> print('Mam ', numberOfPets.get('koty', 0), 'kotów.') 
Mam 0 kotów. 
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Wywołanie numberOfPets.get('koty', 0) sprawdza, czy w słowniku numberOfPets 
istnieje klucz "koty". Jeśli tak, wywołanie metody zwraca wartość dla klucza "koty". 
Jeśli nie, zamiast tego zwraca drugi argument. 

Korzystanie z metody get() w celu ustalenia wartości domyślnej dla nieist-
niejących kluczy jest krótsze i bardziej czytelne niż użycie instrukcji if-else. 

Poza tym możesz chcieć ustawić wartość domyślną, jeśli klucz nie ist-
nieje. Na przykład jeśli słownik numberOfPets nie ma klucza "koty", instrukcja 
numberOfPets['koty'] += 10 spowoduje błąd KeyError. Mógłbyś dodać kod, który 
sprawdza istnienie klucza, i w przypadku jego braku ustawia wartość domyślną: 

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> numberOfPets = {'psy': 2} 
>>> if 'koty' not in numberOfPets: 
...     numberOfPets['koty'] = 0 
... 
>>> numberOfPets['koty'] += 10 
>>> numberOfPets['koty'] 
10 

Ponieważ ten wzorzec również jest powszechny, słowniki mają bardziej 
pythoniczną metodę setdefault. Poniższy kod jest równoważny z poprzednim 
przykładem:  

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> numberOfPets = {'psy': 2} 
>>> numberOfPets.setdefault('koty', 0) # Jeśli klucz 'koty' istnieje, nie rób niczego. 
0 
>>> numberOfPets['koty'] += 10 
>>> numberOfPets['koty'] 
10 

Jeśli piszesz instrukcje if, które sprawdzają, czy istnieje klucz w słowniku, 
i ustawiasz wartość domyślną, jeśli klucz nie istnieje, użyj zamiast nich metody 
setdefault(). 

Użyj dla wartości domyślnych 
klasy collections.defaultdict 
Aby całkowicie wyeliminować błędy KeyError, możesz zastosować klasę collections. 
defaultdict. Umożliwia ona tworzenie domyślnego słownika przez zaimpor-

towanie modułu collections i wywoływanie funkcji collections.defaultdict() 
oraz przekazanie typu danych do wykorzystania w roli wartości domyślnej. Na 
przykład jeśli do wywołania collections.defaultdict() przekażesz int, możesz 
stworzyć podobny do słownika obiekt, który wykorzystuje 0 dla wartości domyśl-
nej w przypadku nieistniejących kluczy. Wprowadź w interaktywnej powłoce 
następujące instrukcje: 
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>>> import collections 
>>> scores = collections.defaultdict(int) 
>>> scores 
defaultdict(<class 'int'>, {}) 
>>> scores['Al'] += 1 # Nie ma potrzeby wcześniejszego ustawiania wartości dla klucza 'Al'.  
>>> scores 
defaultdict(<class 'int'>, {'Al': 1}) 
>>> scores['Zophie'] # Nie ma potrzeby wcześniejszego ustawiania wartości dla klucza 'Zophie'.  
0 
>>> scores['Zophie'] += 40 
>>> scores 
defaultdict(<class 'int'>, {'Al': 1, 'Zophie': 40}) 

Zwróć uwagę, że nie wywołujesz funkcji int(), tylko ją przekazujesz, więc 
w wywołaniu collections.defaultdict(int) po int nie umieszczasz nawiasów. 
Możesz również przekazać list, aby jako wartości domyślnej użyć pustej listy. 
Wprowadź w interaktywnej powłoce następujące instrukcje: 

>>> import collections 
>>> booksReadBy = collections.defaultdict(list) 
>>> booksReadBy['Al'].append('Oryx and Crake') 
>>> booksReadBy['Al'].append('American Gods') 
>>> len(booksReadBy['Al']) 
2 
>>> len(booksReadBy['Zophie']) # Wartość domyślna jest pustą listą. 
0 

Jeśli potrzebujesz wartości domyślnej dla każdego możliwego klucza, to 
znacznie łatwiej jest używać wywołania collections.defaultdict(), niż korzy-
stać ze zwykłego słownika i stale wywoływać metodę setdefault(). 

Używaj słowników zamiast instrukcji switch 
W takich językach jak Java występuje instrukcja switch, która jest rodzajem in-
strukcji if-elif-else uruchamiającej kod na podstawie jednej z wielu wartości 
zmiennej. Python nie zawiera instrukcji switch, więc jego programiści czasami 
piszą kod taki jak w poniższym przykładzie, który uruchamia inną instrukcję 
przypisania, na podstawie jednej z wielu wartości zmiennej season: 

# We wszystkich poniższych warunkach if i elif występuje porównanie "season ==": 
if season == 'Zima': 
    holiday = 'Nowy Rok' 
elif season == 'Wiosna': 
    holiday = 'Święto Pracy' 
elif season == 'Lato': 
    holiday = 'Boże Ciało' 
elif season == 'Jesień': 
    holiday = 'Wszystkich Świętych' 
else: 
    holiday = 'Dzień wolny' 
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Powyższy kod niekoniecznie jest niepythoniczny, ale jest nieco rozwlekły. 
Domyślnie instrukcje switch w Javie mają mechanizm „fall-through”, który wy-
maga, aby każdy blok kończył się instrukcją break. W przeciwnym razie stero-
wanie przechodzi do następnego bloku. Zapominanie o konieczności dodania tej 
instrukcji break jest częstym źródłem błędów. Jednak wszystkie instrukcje if-elif 
w pokazanym przykładzie kodu w Pythonie mogą być powtarzalne. 

Niektórzy programiści Pythona, zamiast używać instrukcji if-elif, wolą 
skonfigurować słownik. Poniższy zwięzły i pythoniczny kod jest odpowiedni-
kiem poprzedniego przykładu: 

holiday = {'Zima'  : 'Nowy Rok', 
           'Wiosna': 'Święto Pracy', 
           'Lato'  : 'Boże Ciało', 
           'Jesień': 'Wszystkich Świętych'}.get(season, 'Dzień wolny') 

Cały ten kod to jedna instrukcja przypisania. Wartość przechowywana 
w zmiennej holiday jest zwracana z wywołania metody get(). Jest to wartość 
spod klucza ustawionego w zmiennej season. Jeśli klucz season nie istnieje, 
get() zwraca "Dzień wolny". Dzięki wykorzystaniu słownika kod staje się bar-
dziej zwięzły, ale jednocześnie trudniejszy do czytania. To, czy użyjesz tej kon-
wencji, zależy tylko od Ciebie.  

Wyrażenia warunkowe: „brzydki” operator 
trójargumentowy Pythona 

Operatory trójargumentowe (oficjalnie nazywane wyrażeniami warunkowymi 
lub czasami trójargumentowymi wyrażeniami wyboru) przypisują wartość wyra-
żenia do jednej z dwóch wartości na podstawie warunku. Zwyczajnie można to 
zrobić za pomocą pythonicznej instrukcji if-else: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> condition = True 
>>> if condition: 
...     message = 'Dostęp przyznany' 
... else: 
...     message = 'Blokada dostępu' 
... 
>>> message 
'Dostęp przyznany' 

Przymiotnik trójargumentowy oznacza po prostu trzy wejścia, ale w progra-
mowaniu jest synonimem wyrażenia warunkowego. Wyrażenia warunkowe po-
zwalają również na tworzenie bardziej zwięzłych, jednolinijkowych instrukcji 
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dla kodu, który pasuje do tego wzorca. W Pythonie są one implementowane za 
pomocą dziwnego układu słów kluczowych if i else: 

>>> valueIfTrue = 'Dostęp przyznany' 
>>> valueIfFalse = 'Blokada dostępu' 
>>> condition = True 
>>> message = valueIfTrue if condition else valueIfFalse ❶ 
>>> message 
'Dostęp przyznany' 
>>> print(valueIfTrue if condition else valueIfFalse) ❷ 
'Dostęp przyznany' 
>>> condition = False 
>>> message = valueIfTrue if condition else valueIfFalse 
>>> message 
'Blokada dostępu' 

Wyrażenie valueIfTrue if condition else valueIfFalse ❶ przyjmuje wartość 
valueIfTrue, jeśli zmienna condition ma wartość True. Gdy zmienna condition 
ma wartość False, wyrażenie przyjmuje wartość valueIfFalse. Guido van Rossum 
żartobliwie opisał swój projekt składni jako „celowo brzydki”. W większości ję-
zyków z operatorem trójargumentowym w wyrażeniu najpierw występuje waru-
nek, następnie wartość odpowiadająca warunkowi True, a za nią wartość dla wa-
runku False. Wyrażenia warunkowe mogą być używane wszędzie tam, gdzie można 
użyć wyrażenia lub wartości, w tym jako argument wywołania funkcji ❷.  

Dlaczego w Pythonie 2.5 wprowadzono tę składnię, mimo że łamie ona 
pierwszą wytyczną, że „piękne jest lepsze niż brzydkie”? Niestety, pomimo tego, 
że operatory trójargumentowe są trochę nieczytelne, wielu programistów ich 
używa i chciało, aby Python obsługiwał tę składnię. Aby stworzyć rodzaj opera-
tora trójargumentowego, możliwe jest także nadużycie „zwarcia operatorów lo-
gicznych”. Wyrażenie condition and valueIfTrue or valueIfFalse przyjmuje 
wartość valueIfTrue, jeśli condition ma wartość True, lub valueIfFalse, jeśli 
condition ma wartość False (z wyjątkiem jednego ważnego przypadku). Wpro-
wadź w interaktywnej powłoce następujące instrukcje: 

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> valueIfTrue = 'Dostęp przyznany' 
>>> valueIfFalse = 'Blokada dostępu' 
>>> condition = True 
>>> condition and valueIfTrue or valueIfFalse 
'Dostęp przyznany' 

Pseudooperator trójargumentowy postaci condition and valueIfTrue or 
valueIfFalse ma subtelny błąd: jeśli valueIfTrue jest jedną z wartości: 0, False, 
None, "", to pomimo że zmienna condition ma wartość True, wyrażenie nieocze-
kiwanie przyjmuje wartość valueIfFalse. 
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Programiści nadal jednak używali tego fałszywego operatora trójargumento-
wego, a pytanie „Dlaczego Python nie ma operatora trójargumentowego?” stało się 
jednym z najczęstszych pytań zadawanych głównym programistom języka Python. 
Wyrażenia warunkowe zostały utworzone po to, by programiści przestali prosić 
o wprowadzenie operatora trójargumentowego i aby przestali używać podatnego 
na błędy pseudooperatora. Wyrażenia warunkowe są jednak na tyle brzydkie, że 
zniechęcają programistów do korzystania z nich. Chociaż „piękne jest lepsze niż 
brzydkie”, „brzydki” operator trójargumentowy w Pythonie jest przykładem przy-
padku, gdy względy praktyczne biorą górę nad względami czystości. 

Wyrażenia warunkowe nie są do końca pythoniczne, ale nie są też niepytho-
niczne. Jeśli ich używasz, staraj się unikać zagnieżdżania wyrażeń warunkowych 
wewnątrz innych wyrażeń warunkowych: 

>>> # Przykład niepythoniczny 
>>> age = 30 
>>> ageRange = 'dziecko' if age < 13 else 'nastolatek' if age >= 13 and age < 18 
else 'dorosły' 
>>> ageRange 
'dorosły' 

Zagnieżdżone wyrażenia warunkowe są dobrym przykładem na to, że długi 
pojedynczy wiersz kodu, choć jest technicznie poprawny, może być frustrujący 
i nieczytelny. 

Korzystanie z wartości zmiennych 
Często powstaje potrzeba sprawdzania i modyfikowania wartości przechowywa-
nych w zmiennych. W Pythonie jest na to kilka sposobów. Spójrzmy na kilka 
przykładów.  

Operatory przypisania i operatory porównania 
Gdy musisz sprawdzić, czy liczba mieści się w określonym zakresie, możesz użyć 
logicznego operatora and w ten oto sposób: 

# Przykład niepythoniczny 
if 42 < spam and spam < 99: 

Python pozwala jednak na tworzenie łańcuchów operatorów porównania. 
Dzięki temu nie trzeba używać operatora and. Poniższy kod jest odpowiedni-
kiem poprzedniego przykładu: 

# Przykład pythoniczny 
if 42 < spam < 99: 
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To samo dotyczy tworzenia łańcucha operatora przypisania =. W jednym 
wierszu kodu możesz ustawić wiele zmiennych na tę samą wartość: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> spam = eggs = bacon = 'string' 
>>> print(spam, eggs, bacon) 
string string string 

Aby sprawdzić, czy wszystkie trzy z tych zmiennych są takie same, można 
użyć operatora and lub, w celu sprawdzenia równości, po prostu utworzyć łań-
cuch operatora porównania ==. 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> spam = eggs = bacon = 'string' 
>>> spam == eggs == bacon == 'string' 
True 

Łańcuchy operatorów to prosty, ale przydatny skrót w Pythonie. Jednak uży-
cie ich niepoprawnie może powodować problemy. Kilka przypadków, gdy nie-
prawidłowe posługiwanie się łańcuchami operatorów może powodować nieo-
czekiwane błędy w kodzie, pokazałem w rozdziale 8. 

Sprawdzanie, czy zmienna jest jedną z wielu wartości 
Czasami może wystąpić odwrotność sytuacji opisanej w poprzednim punkcie: 
chcesz sprawdzić, czy określona zmienna jest jedną z wielu możliwych wartości. 
Możesz to zrobić za pomocą operatora or, jak w wyrażeniu spam == 'kot' or 
spam == 'pies' or spam == 'łoś'. Wszystkie te powielone fragmenty "spam ==" 
sprawiają, że to wyrażenie jest nieco nieporęczne. 

Zamiast tego możesz umieścić wiele wartości w krotce i sprawdzić za po-
mocą operatora in, czy wartość zmiennej istnieje w tej krotce, jak w poniż-
szym przykładzie: 

>>> # Przykład pythoniczny 
>>> spam = 'kot' 
>>> spam in ('kot', 'pies', 'łoś') 
True 

Ten idiom nie tylko jest łatwiejszy do zrozumienia, ale także, sądząc po wy-
nikach uzyskanych za pomocą timeit, nieco szybszy. 
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Podsumowanie 
Wszystkie języki programowania mają własne idiomy i najlepsze rozwiązania. 
Ten rozdział koncentruje się na konkretnych sposobach, na jakie programiści 
Pythona piszą kod „pythonicznie” — czyli tak, aby jak najlepiej wykorzystać 
składnię Pythona.  

Sednem kodu pythonicznego jest 20 aforyzmów zen Pythona. Są one ogólnymi 
wytycznymi dotyczącymi pisania kodu w Pythonie. Te aforyzmy to opinie, które nie 
są absolutnie niezbędne do pisania kodu w Pythonie, ale warto o nich pamiętać. 

Znaczące wcięcia w Pythonie (nie mylić ze znaczącymi odstępami) wywołują 
najwięcej protestów ze strony nowych programistów Pythona. Chociaż wcięcia 
są wykorzystywane w prawie wszystkich językach programowania w celu poprawy 
czytelności kodu, w Pythonie są one obowiązkowe i zastępują bardziej popularne 
nawiasy klamrowe stosowane w innych językach. 

Mimo że wielu programistów Pythona używa dla pętli for konwencji 
range(len()), czystsze podejście do uzyskiwania indeksu i wartości podczas 
iteracji przez sekwencję oferuje funkcja enumerate(). Podobnie instrukcja with, 
w porównaniu z ręcznym wywoływaniem open() i close(), jest czystszym spo-
sobem obsługi plików, stwarzającym mniej okazji do popełnienia błędów. Zasto-
sowanie instrukcji with daje pewność wywołania metody close() za każdym 
razem, gdy sterowanie wyjdzie poza blok instrukcji with.  

W Pythonie dostępnych jest kilka sposobów interpolacji ciągów znaków. 
Pierwszy z nich polega na użyciu specyfikatora konwersji %s do oznaczenia 
miejsc, w których w oryginalnym ciągu powinny być zawarte wartości zmien-
nych. Nowoczesny sposób, dostępny począwszy od Pythona 3.6, polega na uży-
ciu f-stringów. W f-stringach ciągi są poprzedzone literą f i korzystają z nawia-
sów klamrowych do zaznaczenia miejsc występowania wartości zmiennych (lub 
całych wyrażeń). 

Składnia [:] do tworzenia płytkich kopii list wygląda nieco dziwnie i nieko-
niecznie jest pythoniczna, ale stała się powszechnym sposobem szybkiego two-
rzenia płytkiej kopii listy. 

Słowniki mają metody get() i setdefault(), służące do obsługi nieistniejących 
kluczy. Alternatywnie można skorzystać z wywołania collections.defaultdict, 
pozwalającego użyć wartości domyślnych dla nieistniejących kluczy. Ponadto, 
chociaż w Pythonie nie ma instrukcji switch, użycie słowników stanowi zwięzły 
sposób implementowania jej odpowiednika bez użycia kilku instrukcji if-elif-else. 
Do oceny wyrażeń przyjmujących dwie wartości w zależności od warunku można 
użyć operatorów trójargumentowych.  
Łańcuch operatorów == pozwala sprawdzić równość wielu zmiennych, pod-

czas gdy operator in umożliwia sprawdzenie, czy wartość zmiennej jest jedną 
z wielu możliwych.  

W tym rozdziale opisałem kilka idiomów języka Python. Zamieściłem też 
wskazówki dotyczące pisania kodu bardziej pythonicznego. W następnym roz-
dziale dowiesz się o niektórych pythonowych haczykach i pułapkach, w które 
wpadają początkujący. 
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