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A="Мова 'Python' відрізняється від мови \"Java\"."  

print(A)  

B='Мова "Java" відрізняється від мови \'C++\'.'  

print(B)  

C="Сірий\tЖовтий\tЧервоний\nСиній\ 

\tБілий\tЗелений"  

print(C)  

print("\\ Ліна Костенко \\")  

D="""Усе було - і сум, і самота,  

  і горе втрат, і дружба нефальшива.  

    А ця любов - як нитка золота,  

      що й чорні дні життя мого прошила."""  

print(D) 
Мова 'Python' відрізняється від мови "Java". 

Мова "Java" відрізняється від мови 'C++'. 

Сірий   Жовтий  Червоний 

Синій   Білий   Зелений 

\ Ліна Костенко \ 

Усе було - і сум, і самота, 

  і горе втрат, і дружба нефальшива. 

    А ця любов - як нитка золота, 

      що й чорні дні життя мого прошила. 
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# Текстовий літерал без префіксу:  

A="\"Java\"\n\"Python\""  

print(A)  

print("Символів:",len(A))  

# Текстовий літерал з префіксом:  

B=r"\"Java\"\n\"Python\""  

print(B)  

print("Символів:",len(B))  

# Змінна з текстовим значенням:  

name="Python"  

# Текстовий літерал з префіксом:  

C=f"Мова {name} - прості і зрозуміла"  

print(C)  

C=f"Мова {name!r} - прості і зрозуміла"  

print(C)  

# Змінна з числовим значенням:  

num=12.34567  

# Текстовий літерал з префіксом:  

txt=f"Число: {num:9.3f}"  

print(txt)  

txt=f"Число: {num:09.3f}"  

print(txt)  

# Нове числове значення змінної:  

num=42  

# Формат для відображення цілого числа:  

txt=f"Число: {num:*>9d}"  

print(txt)  

# Формат для відображення  

# шістнадцяткового числа: 

txt=f"Число: {num:#09x}"  

print(txt)  

txt=f"Число: {num:9x}"  

print(txt)  

txt=f"Число: {num:*<9x}"  

print(txt)  

# Формат для відображення вісімкового числа:  

txt=f"Число: {num:*^#09o}"  

print(txt)  

# Формат для відображення двійкового числа:  

txt=f"Число: {num:#9b}"  

print(txt) 

"Java" 

"Python" 

Символів: 15 

\"Java\"\n\"Python\" 

Символів: 20 

Мова Python - проста і зрозуміла 

Мова 'Python' - проста і зрозуміла 

Число:    12.346 

Число: 00012.346 

Число: *******42 

Число: 0x000002a 

Число:        2a 

Число: 2a******* 

Число: **0o52*** 

Число:  0b101010 



© Олексій Васильєв 7 



© Олексій Васильєв 8 



© Олексій Васильєв 9 



© Олексій Васильєв 10 

A="Число {}, текст {} і знову число {}"  

txt=A.format(123,"Python",321)  

print(txt)  

txt="Число {0} - це {0:b} або {0:x}".format(42)  

print(txt)  

txt="Код: {0:05d}, символ: {0:*^5c}".format(65)  

print(txt) 

txt="Число: {:_>+20.3E}".format(123.468)  

print(txt)  

B="{0:_{2}{1}s}"  

num=6  

for k in range(1,num+1):  

    print(B.format("*",k,">"),end="")  

    print(" "*(2*(num-k)),end="")  

    print(B.format("*",k,"<")) 
Число 123, текст Python і знову число 321  

Число 42 - це 101010 або 2a  

Код: 00065, символ: **A**  

Число: __________+1.235E+02  

*          *  

_*        *_  

__*      *__  

___*    *___  

____*  *____  

_____**_____ 



© Олексій Васильєв 11 



© Олексій Васильєв 12 

# Вихідний текст:  

txt="Hello Python"  

print(txt)  

# Текст в оберненому порядку:  

A=txt[::-1]  

print(A)  

# Перше слово в тексті:  

B=txt[:5]  

print(B)  

# Останнє слово в тексті:  

C=txt[6:] 

print(C)  

# Змінна з текстовим значенням:  

new_txt=""  

# Змінна з цілочисловим значенням:  

delta=ord("a")-ord("A")  

# Перебір символів у тексті:  

for s in txt:  

    # Якщо буква в діапазоні від "a" до "z":  

    if(ord(s)>=ord("a") and ord(s)<=ord("z")):  

        s=chr(ord(s)-delta)  

    # Додавання символу до тексту:  

    new_txt+=s  

# Текст з великих букв:  

print(new_txt) 

Hello Python  

nohtyP olleH  

Hello  

Python  

HELLO PYTHON 
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txt="Мова PYTHON простіша за мову JAVA!"  

print(txt)  

print(txt.upper())  

print(txt.lower())  

print(txt.swapcase())  

print(txt.title())  

print(txt.capitalize()) 

Мова PYTHON простіша за мову JAVA! 

МОВА PYTHON ПРОСТІША ЗА МОВУ JAVA! 

мова python простіша за мову java! 

мОВА python ПРОСТІША ЗА МОВУ java! 

Мова Python Простіша За Мову Java! 

Мова python простіша за мову java! 

txt=input("Уведіть текст: ")  

symb=input("Яку букву знайти? ")  

num=txt.count(symb)  

if num==0:  

    print("Такої букви в тексті немає!")  

else:  

    print(f"В тексті {num} букв(и) '{symb}'") 

Уведіть текст: Програмувати слід правильно  

Яку букву знайти? р  

В тексті 3 букв(и) 'р' 

Уведіть текст: Програмувати слід правильно  

Яку букву знайти? ї  

Такої букви в тексті немає! 
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txt=input("Уведіть текст: ")  

symb=input("Яку букву знайти? ")  

num=txt.find(symb) 

L=[]  

while num!=-1:  

    L.append(num)  

    num=txt.find(symb,num+1)  

if len(L)==0:  

    print("Такої букви в тексті немає!")  

else:  

    print(f"Позиції букви '{symb}' в тексті: {L}") 

Уведіть текст: Програмувати слід правильно 

Яку букву знайти? р 

Позиції букви 'р' в тексті: [1, 4, 19] 

Уведіть текст: Програмувати слід правильно 

Яку букву знайти? ї 

Такої букви в тексті немає! 
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txt="Ми вивчаємо мову Python"  

print(txt)  

A=txt.replace(" ","_*_") 

print(A)  

B=txt.replace(" ","\n")  

print(B)  

C=txt.replace(" "," не ",1).replace("Python","Java")  

print(C)  

D=txt.replace("мову ","")  

print(D) 

Ми вивчаємо мову Python 

Ми_*_вивчаємо_*_мову_*_Python 

Ми 

вивчаємо 

мову 

Python 

Ми не вивчаємо мову Java 

Ми вивчаємо Python 
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A=["Alpha","Bravo","Charlie"]  

print("Список:",A)  

B=", ".join(A)  

print("Текст:",B)  

C=B.split(", ")  

print("Знову список:",C)  

txt="""Десь там планети в просторі безмеж 

   Яка сумна у безвісті ночівля! 

      А може ми їм світимося теж?  

          А може ми їм зіронька вечірня?"""  

print(txt)  

D=txt.splitlines()  

print(D)  

Список: ['Alpha', 'Bravo', 'Charlie'] 

Текст: Alpha, Bravo, Charlie 

Знову список: ['Alpha', 'Bravo', 'Charlie'] 

Десь там планети в просторі безмеж 

   Яка сумна у безвісті ночівля! 

      А може ми їм світимося теж? 

          А може ми їм зіронька вечірня? 

['Десь там планети в просторі безмеж',  

'   Яка сумна у безвісті ночівля!', '      А може ми їм 

світимося теж? ',  

'          А може ми їм зіронька вечірня?'] 
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txt="PYTHON"  

num=20  

A=txt.ljust(num,"_")  

B=txt.center(num)  

C=txt.rjust(num,"*")  

print("|",A,"|")  

print("|",B,"|")  

print("|",C,"|") 

| PYTHON______________ |  

|        PYTHON        |  

| **************PYTHON | 
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