Korte handleiding met 10 opdrachten in Python
Met Python kun je hele eenvoudig computer programma’s maken, maar ook hele
ingewikkelde. De Google auto is in Python gemaakt.
Ik heb 10 python projecten gemaakt voor mijn #100DaysofCoding.
Je kunt aan de slag aan met Python in een online omgeving. Zo kun je eenvoudig je code ook delen
met ander mensen, of de code van iemand anders gebruiken en aanpassen. Maak een account aan
op https://repl.it. Deze omgeving werkt ook voor HTLM, C++, Javascript. Heel handig.
Tevens staat er veel tutorials online voor Python.

1.

Basis teksten in Python

Ik ben begonnen met basis teksten te maken in Python. Hoe geeft hij de tekst, of hoe werk je met
een variabele. Let steeds moet je dingen zetten tussen ( ) en ‘ ‘. Binnen de online omgeving, geeft hij
direct () en ‘’, zodat je weet dat je daar binnen moet typen.
De link naar de code kun je hier vinden.
Print (‘goedemorgen’) dan zet hij goedemorgen
neer.
doelgroep = ‘leerlingen’. Print (‘hallo’, doelgroep)
dan zet hij hallo leerlingen neer.

Je kunt verschillende namen maken: naam, dier,
eten, klas, tijd etc.
En dit dan allemaal laten neerzetten in een zin.
Probeer het maar uit.

Leeftijd = input (‘Wat is je leeftijd? ’). Dan wacht de
computer tot jij een antwoord geeft.
Hierna zit deze input in het geheugen van de
computer en kun je het gebruiken.
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2.

Mop een python

Je heb bij de vorige opdrachten gezien hoe je variabele kunt maken in naam, dier,
plaats, eten etc. Hier gaan we mee verder en we maken een mop in Python, waarin hij
jouw variabel gaat invullen.
De link naar de code kun je hier vinden.

Uitleg van het spel/mop.

Input van 2 beroepen, winkel, dier,
plaats in auto, 2 pretparken.

print () is een lege regel

De mop per regel uitgeschreven met
steeds de teksten tussen ‘’ en de
verschillende variabelen zijn gebruikt.
Zet het per regel neer, al snel maak je
een type fout, en dan zie je precies in
welke regel het is.
Hieronder zie je de mop die ik gehaald heb van https://www.kidsweek.nl/moppen. Ik heb eerst goed
gekeken welke woorden moeten omgezet worden en zo kwam ik tot 2 beroepen, winkel, dier, plaats
en 2 pretparken. Maar jij weet vast wel een leukere mop, waarin je dit kunt maken.

Een automobilist komt aan bij een tankstation met twee pinguïns op de
achterbank. De automobilist tankt en gaat betalen. Zegt de kassabediende: 'Zo
zielig die beesten op de achterbank! Neem ze toch mee naar de dierentuin!'
De volgende dag komt de bestuurder weer bij het tankstation met de twee
pinguïns op de achterbank. Hij tankt en betaalt bij dezelfde kassabediende en
die zegt: 'Je zou die pinguïns toch meenemen naar de dierentuin?' 'Inderdaad,'
zegt de bestuurder, 'en vandaag neem ik ze mee naar het strand!'
Beroep 1
Beroep 2
Winkel
Dier
Plaats
Pretpark1
Pretpark2
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3.

Tafels maken in Python

Ik dacht je moet toch ook tafels kunnen maken met Python, waarin je zelf in kan
geven, welke tafel hij moet geven.
De link naar de code kun je hier vinden.

Je ziet hier in het groen met een # de betekenis van de code er achter staan.
Hij print eerst het getal 6 (hij ziet dit als tekst omdat het tussen haakjes en ‘ ‘ staat.
Hierna print hij 6*6 hij ziet dit wel als een getal
Hierna mag je zelf een getal opgeven. Hij ziet dit weer als tekst, vandaar dat hij 10 maal het getal
achter elkaar zet
Wil je er mee rekenen moet je int toevoegen. Zie regel 6.
Vanaf regel 13 zie je de herhaling waarin hij het gaat herhalen.
Voor i (is afkorting van index) 1 tot 11 (dus 10 keer)
In regel 14 zie je een inspring (want hij moet het herhalen). i (index) maal (tekst), tafel (die is
ingegeven), = (tekst), i (index) int(tafel) (hij gaat er nu mee rekenen).
Kijk maar eens of je hem ook 20 keer kan herhalen. Het maakt niet uit welk getal je ingeeft, hij geeft
de tafel evensnel.
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4.

Mastermind in Python

Met deze code ben ik heel lang bezig geweest. Ik kwam deze opdracht tegen in het
boek Stap voor Stap programmeren in Python. Het was heel veel werk. En
gelukkig stonden er een aantal voorbeelden van mastermind in python online. Ik heb deze
mastermind in combinatie gemaakt van de verschillende soorten mastermind die ik tegen kwam.
De link naar de code kun je hier vinden.

Hij maakt eerst een unieke code
van 4 getallen tussen 1 en 6.

Hij controleert een aantal dingen.
Alleen cijfers, maar 4 cijfers, dat deze cijfer
tussen 1 en 6 zijn en dat ze allemaal
verschillend zijn.

Hij controleert hier of de cijfers goed zijn en
of ze ook op de juiste plaats zijn. Uiteindelijk
zegt hij gefeliciteerd.

Gebruik mijn code, klik dan op Fork (dan kun je hem in jouw omgeving zetten en aanpassen).
Verander eerst kleine dingen zoals de teksten etc. Niet te veel in een keer veranderen, je kunt binnen
repl.it altijd terug naar je oudere versie.
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5.

Wachtwoord met Python

Dit is een klein programma waarmee er een wachtwoord voor je gemaakt wordt. Je
ziet wel eens dat je een tip krijgt hoe je wachtwoord er uit moet zien, als je je
wachtwoord moet updaten of een nieuw wachtwoord moet maken. Dat wordt op deze manier
gemaakt.
De link naar de code kun je hier vinden.

Probeer het maar een aantal keer uit. Mijn code geeft nog wel eens een foutmelding, ik kan niet echt
goed achterhalen hoe dit komt. Maar gelukkig gaat hij meestal goed.

6.

Tekenen in Python

Je kunt ook tekenen in Python. Hiervoor moet je binnen repl.it de python turtle openen. Dan krijg je
de mogelijkheden om te tekenen. Ik heb een eenvoudige opdracht gemaakt met verschillende
soorten vormen die hij gaat tekenen in steeds een andere kleur. Kijk zelf maar eens goed naar het
commentaar (groen) achter de code en probeer het na te maken.
De link naar de code kun je hier vinden.
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7.

Sterren in Python

In een vervolg op de vorige opdracht heb ik sterren gemaakt in random kleuren die hij
eerst kiest van een lijst die ik heb ingegeven. (net als de letters en cijfers bij de
wachtwoord opdracht). Je moet hier natuurlijk eerst weer een python turtle aanmaken. Want je gaat
weer tekenen.
Hij maakt eerst een zwart vierkant, en hierbinnen in gaat hij de sterren maken.
Kijk maar goed in de commentaar teksten, wat iedere regel doet.
De link naar de code kun je hier vinden.

Hier kun je een uitgebreide beschrijving vinden van dit python project.
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8.

Galgje in Python

Ik kwam dit online tegen, en ik wilde hem graag aanpassen aan een Nederlandse
versie. Dus ik heb met Fork hem in mijn eigen omgeving gezet. Hierna ben ik hem
langzaam gaan aanpassen.
De link naar de code kun je hier vinden.

Bij regel 7 gaat hij eerst je naam vragen
Vanaf regel 13 zie je de woorden staan
waaruit het systeem gaat kiezen (net als bij
wachtwoord en sterren tekenen)
Bij regel 16 wacht hij 1 seconde met sleep

Bij regel 21 kiest hij het woord

Van regel 33 is de loop op het testen van
de juist letters.

Toen ik het op twitter postte vertelde ik dat ik ook graag nog een poppetje wilden laten tekenen, al
snel kreeg ik van iemand deze versie terug met poppetje.
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9.

Gekleurde teksten in Python

Ik wilde ook graag kijken hoe ik gekleurde teksten kan maken in Python. Ook kwam ik
tegen dat de letters niet in een keer gezet worden, maar dat ze met vertraging komen.
Ik heb even online gezocht en kwam al snel deze commando’s tegen om dit in Python te maken.
De link naar de code kun je hier vinden.

Van regel 6 maak je verschillende definities (def)
voor snelheden om de teksten te laten verschijnen.

Vanaf regel 29 de verschillende kleuren: \33[1;30;40M)
1 = vet, 30 is de kleur code (zwart hier) en 40M is de
achtergrond.
Hier is de link naar alle verschillende kleuren code’s.
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10. Boter kaas en eieren in Python
Ik wilde afsluiten met een spel. Ik had snake gevonden, maar die vond ik nog erg
moeilijk. Dus ik heb boter kaas en eieren gemaakt. Ook niet gemakkelijk.
De link naar de code kun je hier vinden.

Vanaf regel 15 zie je welke cijfer er zijn en
vanaf regel 17 zegt hij wat de winnende
combinaties zijn.
Vanaf regel 19 maakt hij een definitie hoe
het boter kaas en eieren bord er uit ziet.

Vanaf regel 57 checkt hij of speler 1 of speler
2 heeft gewonnen.
Ook kan het gelijk spel zijn vanaf regel 69.
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