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5 Zadań testowych aby  
sprawdzić twoją wiedzę

Prework Python

Python Functional  
Programming

Wiedza

WiedzaZadania

Python Object-oriented 
 Programming

WiedzaZadania

Rozwiązania

Rozwiązania

Rozwiązania

Python Interacions  
with operating system

WiedzaZadania

Rozwiązania

Python Testing

END of Python 
 Fundamentals

WiedzaZadania

Wymagania
 Podstawowa składnia Pythona
 Umiejętność pracy ze zmiennymi
 Umiejętność pracy z Funkcjami
 Znajomość podstawowych  

typów danych

Etap  
rozwoju

Nazwa  
modułu

Opis  
modułu

Cel  
modułu

- PDF z linkami z absolutnie 
podstawowej wiedzy na 
temat Pythona, która jest 
potrzebna aby kontynuować

-  Projektowanie oraz budowanie 
logiki wg ustalonych paradygmatów

- Programowanie deklaratywne

- Funkcję wyższego rzędu, rekurencja

- Kompozycja funkcji,

- Funkcje wbudowane

- Moduły wbudowane

- klasy oraz ich metody

- pojęcie abstrakcji

- Zrozumienie zasad SOLID

- praca z zaawansowanymi 
strukturami danych

- Dziedziczenie klas

- Tworzenie klas abstrakcyjnych

- Metody magiczne

- Walidacja poprawności atrybutów 
objektu

- Typy metod

- Sprawdzenie systemu na którym 
skrypty operuja

- Uzależnienie wykonywania 
skryptów od systemu operacyjnego

- Operacje na plikach poza 
ekosystemem skryptu (poza 
wirtualnym środowiskiem)

- idea testów automatycznych

- testy jednostkowe

- wstęp do TDD

Jeśli braknie Ci jakiejkolwiek 
podstawowej wiedzy, ten 
etap pomoże Ci ją nadrobić 
za pomocą odpowiednich 
materiałów

Zapoznanie z dobrymi 
praktykami programowania 
funkcyjnego, zapoznanie z 
podstawowymi problemami, 
które można rozwiązać za 
pomocą tego paradygmatu

Poznanie natury pythona, 
zapoznanie się z podstawowymi 
zagadnieniami OOP, 
zrozumienie zasad SOLID. 
Praktyczne wykorzystanie zasad 
SOLID, zrozumienie pojęcia 
abstrakcji w programowaniu, 
Zapoznanie się z zaawansowaną 
obsługą obiektów, poznanie 
wzorców projektowych

Python jako język typowo 
backendowy będzie czasem 
wymagał ingerencji w otaczający 
go system operacyjny, od edycji 
zmiennych środowyskowych po, 
zpisywanie, przenoszenie, czy 
archiwizowanie innych plików

Ten moduł ma na celu 
zapoznanie z testami, pokazanie 
w jaki sposób to robić, co dzięki 
temu można zyskać. Dzięki temu 
modułowi poznasz podstawy 
testowania automatycznego.
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