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Kerta 2
1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain
a. 010 (eli, näyttää tältä:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b. 0100
c. 50100
3. Laske Pythonilla muuttujiin seuraavat laskutoimitukset (nimeä muuttujat kuten haluat)
a. 5 plus 5
b. 3 kertaa 3
c. 7 minus 3
d. 3 jaettuna 2
e. 10 jaettuna 5
f. 11 jaettuna 4
g. 13 jaettuna 3.0 (huomaa, piste ja nolla!)
Tarkista saamasi tulokset tulostamalla muuttujien sisällöt
4. Määritä uusi tekstiä sisältävä muuttuja, esimerkiksi
sana = "valitsemasi sana"
Selvennä itsellesi, mitä seuraavat asiat tekevät
sana + "!"
"Hän sanoi " + sana

"a" in sana
"ö" in sana
5. Tee muuttuja viisi, jonka arvo on ensiksi viisi.
a. Lisää siihen kolme
b. Vähennä siitä kaksi
c. Kerro tulos neljällä
Vaihda myös muuttujan arvoa.
6. Tulosta sanan kaikki kirjaimet (yksi riviä kohti) seuraavista sanoista
a. kissa
b. pallo
c. kissalla on pallo
d. tulosta samat asiat ISOILLA kirjaimilla
7. Tee ohjelma seuraaville säännöille
a. Muuttujan arvo on 60
b. jos muuttujan arvo on yli 50, vähennetään muuttujasta viisi
c. tulostetaan muuttujan arvo
Kokeile myös muuttujan arvoilla 50, 40 ja 51
8. Seuraava vuokaavio esittää yksinkertaista algoritmia, toteuta se:

Kokeile myös luvuilla 5, 6, 8, 9
9. Tee ohjelma seuraaville säännöille
a. Muuttujan arvo on 75
b. jos muuttuja arvo on alle 60, muuttuja kerrotaan kahdella
c. tulostetaan muuttujan arvo
Kokeile myös arvoilla 55, 60, 59, 61
10. Tee ohjelma seuraaville säännöille:
a. Muuttujan arvo on ‘kissa’
b. Jos muuttujassa on kirjain s, tulostetaan “On S!”

Kokeile myös sanoilla ‘koira’, ‘pallo’ ja ‘karkki’
11. Toteuta Pythonilla seuraava Scratchohjelma:

12. Laske 1 + 2 + …. + 100 summa käyttäen toistolausetta
13. Matti yrittää laskea lukujen 1 … 11 kertoman, eli 1 * 2 * 3 * … * 11. Seuraava ohjelma ei
kuitenkaan toimi, miksi? (älä käytä tietokonetta tämän selvittämiseen)
kertoma = 0
for luku in range( 1 , 12 ):
kertoma * luku
kertoma = luku
print kertoma
14. Matti yrittää myös laskea lukujen 1, ... , 1000 summaa, mutta ohjelma ei toimi. Miksei?
(älä käytä tietokonetta tämän selvittämiseen)
summa = 0
for luku in range( 1, 1001 ):
summa = luku
luku = luku + 1
print luku
15. Tulosta luvuista 1 , …, 10 kohdalla onko luku parillinen vai ei, eli näyttää tältä:
1 False
2 True
3 False
4 True
16. Laske ‘a’ kirjainten määrä sanoissa
a. ‘kissa’
b. ‘sahatavarasatama’
17. Laske lukujen 1, …, 10000 neljällä jaollisten lukujen määrä
18. Laske lukujen 1, …, 10000 kolmella jaollisten lukujen summa
19. Toteuta luvuille 1, …, 100 jokaiselle seuraava sääntö:
jos luku on jaollinen kolmella, tulosta fizz
jos luku on jaollinen viidellä, tulosta buzz
jos luku on jaollinen sekä kolmella että viidellä, tulosta fizzbuzz
muuten tulosta luku itse
Eli jotain tämän näköistä:

1
2
fizz
4
buzz
fizz
7
8
fizz
buzz

Kerta 3
1. Tulosta 199 kertaa sana “Kekkonen”
2. Vuosi on karkausvuosi, jos se on jaollinen 4:llä. Kuitenkin jos vuosi on jaollinen 100:lla,
se on karkausvuosi vain silloin, kun se on jaollinen myös 400:lla.
○ Tarkista onko vuosi 1999 karkausvuosi
○ Tarkista onko vuosi 2000 karkausvuosi
○ Tarkista onko vuosi 2001 karkausvuosi
3. Tulosta karkausvuodet välillä 1990  2050.
4. Tulosta seuraavat sanat käänteisesti (esimerkiksi: Matti > ittaM)
○ kissa
○ pallo
○ kissalla on pyöreä pallo
5. Matti kirjoitti ohjelman, jonka on tarkoitus tarkistaa onko luku alkuluku vai ei, eli onko se
jaollinen muulla kuin itsellään ja ykkösellä. Ohjelma ei kuitenkaan toimi, miksi (älä käytä
tietokonetta miettiessäsi tätä, voit tarkistaa lopuksi sillä)?
luku = 11
for tarkastettava in range(2, luku ):
alkuluku = False
if luku % tarkastettava == 0:
alkuluku = True
if alkuluku:
print luku, "ei ole alkuluku"
else:
print luku, "on alkuluku"
6. Käyttäen korjattua alkulukutarkistinta, laske kuinka monta alkulukua on välillä 2  1000.
7. Kirjoita ohjelma joka tulostaa “On pallo” jos muuttujassa on sana pallo. Tarkista
seuraavilla lauseilla (tai keksi itse omiasi)
○ Kissalla on pallo.

○ Pallo oli pyöreä ja värikäs.
○ Kissalla tosin oli oranssi turkki.
8. Tee ohjelma joka tarkistaa onko kirjain vokaali. Ohjelman syöte pitäisi olla seuraava:
a on vokaali
A on vokaali
c ei ole vokaali
9. Tee ohjelma, joka laskee kuinka monta vokaalia on lauseessa. Keksi itse
esimerkkilauseet.
10. Tee funktio, joka tulostaa lauseen “Tämä funktio toimii”
11. Tee funktio, joka saa syötteenä (parametrina) tulostettavan lauseen ja tulostaa sen.
12. Tee funktio, joka saa syötteenä (parametrina) tulostettavan lauseen ja kuinka monta
kertaa se pitäisi tulostaa. Funktio tulostaa lauseen niin monta kertaa.
13. Tee alkulukutarkistimesta funktio, joka ottaa syötteenä (parametrina) tarkistettavan luvun
ja palauttaa True jos kyseessä on alkuluku ja False jos kyseessä ei ole alkuluku.
14. Tee funktio, joka saa syötteekseen kaksi numeroa ja palauttaa niistä isomman.
Esimerkiksi
print isompi( 7 , 9 )
9
15. Tee funktio f joka saa syötteekseen yhden numeron (
x
) ja palauttaa lausekkeen 5
*x
+ (12  x ) * 11 + 2
16. Tee funktio 
kaanna( sana )
, joka palauttaa sanan s
ana
käännettynä, esimerkiksi
seuraavasti
print kaanna( "Matti" )
ittaM
17. Tee funktio, joka laskee kissan painon sen tilavuuden suhteen. Olemme havainneet, että
kissan paino riippuu tilavuudesta seuraavasti:
jos tilavuus on alle 500, kissa painaa aina 100 yksikköä
jos tilavuus on välillä 500 ja 1000, kissa painaa 100 yksikkö ja 30% tämän
kohdan tilavuuden alarajan ylittävältä osalta
jos tilavuus on välillä 1000 ja 1500, kissa painaa 250 yksikköä ja 40% tämän
kohdan tilavuuden alarajan ylittävältä osalta
18. Tee funktiot 
vokaali
ja 
konsonantti
, jotka kertovat onko syötteenä annettu kirjain
vokaali tai konsonantti.
19. Käyttäen yllä olevia funktiota, tee funktio 
laske_sanasta( sana )
joka tulostaa
sanan kokonaispituuden, vokaalien pituuden ja konsonanttien pituuden. Esimerkiksi
laske_sanasta("Kissalla on viikset.")
Kokonaispituus 20 merkkiä
Vokaaleja 7 kappaletta
Konsontantteja 12 kappaletta

Kerta 4
1.
2.
3.
4.
5.

Tulosta luvut 1500, parillisille luvuille tulosta “Hiphei” ja parittomille luvuille tulosta luku.
Tee funktio, joka palauttaa kolmen luvun ryhmästä isoimman luvun.
Tee funktio joka laskee suorakulmion pintaalan.
Tulosta listan 
lukuja = [9,7,4,2,10,15]
jokainen luku (=alkio).
Matti on kirjoittanut ohjelman, joka laskee lukujen summan. Se ei kuitenkaan toimi, miksi
ei?
lukuja = [9,7,4,2,10,15]
summa = 0
for luku in lukuja:
summa = luku
print summa
6. Laske myös listalla olevien lukujen keskiarvo.
7. Sinulla on lauseita listassa: 
sanoja = ['Kissalla on paksut posket',
'Koiralla on paksut posket', 'Marsulla on paksut posket.',
'Sienellä ei ole poskia']
a. Kuinka monessa lauseessa puhutaan kissasta?
b. Kuinka monessa lauseessa puhutaan poskista?
8. Tee uusi lista ja lisää siihen luvut 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, ja 7.
9. Sinulla on sanakirja
nimia = {
'Nelimarkka' : 'Matti',
'Meikäläinen' : 'Maija',
'Kissala' : 'Kissa',
'Järvinen' : 'Maija',
'Jokela' : 'Maija'
}
a. Tulosta käyttäjän Nelimarkka etunimi?
b. Mikä on käyttäjän Kissala etunimi?
10. Kuinka monta kertaa Maija on etunimenä? Entäs Matti?

Kerta 5
1. Matti teki ohjelman, jonka on tarkoitus kerätä talteen kaikki lauseet jossa esiintyy sana
pallo. Mikä ohjelmassa on pielessä?
lauseita = [ "Kissalla on pallo.", "Pallo oli pyöreä ja
värikäs.", "Kissalla tosin oli oranssi turkki." ]
kiinnostavia = []

etsi = "pallo"
for i in lauseita:
if lauseita[i] in etsi:
kiinnostavia.append( i ]
print kiinnostavia
2. Kirjoita funktio, joka palauttaa aina merkkijonon pienellä kirjoitettuna. Esimerkiksi:
print pieneksi("Koiratkin ovat ihan KIVOJA.")
koiratkin ovat ihan kivoja.
3. Käytä tekemääsi funktiota listalle sanoja ja tallenna nämä tulokset uuteen listaan.
4. Tee funktio, joka palauttaa:
nollan, jos syötteenä saatu luku on 50
75 % luvusta, jos luku on välillä 50  200
150 euroa, muutoin
5. Listalla on luvut 33, 40, 52, 200, 124, 201, 55. Suorita funktiosi tämän listan luvuille, ja
tallenna tulokset uuteen listaan.
6. Sanakirjassa on avainarvopareja: Maija: 33, Matti: 40, Kalle: 200, Kaisa: 55. Tee tämän
sanakirjan pohjalta uusi sanakirja, jossa arvoille on sovellettu tekemääsi funktiota.
7. Sinulla on lista lukuja: 1, 4, 7, 6, 2, 9, 3, 9, 10, 2, 1, 5, 7, 6. (voit keksiä itse enemmän
lukuja). Tee ohjelma, joka kertoo sinulle mikä on listan suurin ja pienin luku. Käytä
toistorakennetta apuna.
8. Laske myös kunkin yksittäisen luvun esiintymismäärä. Käytä sanakirjaa apuna tässä.
9. Tee funktio summa, joka saa listan numeroita ja palauttaa näiden lukujen summan
10. Tee funktio keskiarvo, joka saa listan numeroita ja palauttaa näiden lukujen keskiarvon

