
Szyfr Cezara i jego użycie w języku Python 
 
Szyfr Cezara jest prostym szyfrem podstawieniowym. Polega na tym, że litery oryginalnego 
słowa są zamieniane na inne, przesunięte o pewien stały odstęp = klucz. 
 
Poniżej tabela ze znakami alfabetu angielskiego (numeracja dla ułatwienia przesuwania) 
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a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 
Klasycznym kluczem jest wartość 3, to znaczy, ze wszystkie znaki są przesunięte o 3 wartości.  
W sytuacji kiedy przekroczymy wartość maksymalną (litery x,y,z) zaczynamy przesunięcie od 
początku.  
a → d, e → h, z → c 
 
Oryginalny komunikat1: 
Mama tata 
Po zakodowaniu kluczem o wartości 3: 
pdpd#wdwd 
 
Oryginalny komunikat2: 
szczecin 
Po zakodowaniu kluczem o wartości 3: 
vcfchflq 
 
Dłuższe komunikaty nie są takie proste do zakodowania ponieważ zawierają spacje, znaki 
interpunkcyjne, liczby, polskie znaki diakrytyczne (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź),  itd. Do takich zagadnień 
stosuje się tablicę znaków w której znaki z wielu różnych języków mają przypisane numery. 
 
Takim przykładem jest tablica ASCII (American Standard Code for Information Interchange): 

 
Tablica pobrana z Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII). 
Każdy znak ma tam przypisany numer Bin (binarny), Dec (dziesiętny) i HEX (szesnastkowy) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII


W python są dwie funkcje, które pomagają zakodować i odkodować tekst korzystając z 
numerów tablicy ASCII. 

1) ord() – zamienia znak na jego numer w tablicy: print(ord('a')) pokaże wartość 97 
2) chr() – zamienia numer na znak w tablicy ASCII: print(chr(122)) pokaże znak „z” 

 
Program1. 

a=int(input("Podaj liczbę do zamiany na kod z tablicy ASCII:")) 

print(chr(a)) 

b=input("Podaj znak do zamiany na liczbę z tablicy ASCII:") 

print(ord(b)) 

 
 
Poniżej program kodujący tekst ale tylko na bazie liter języka angielskiego, których jest 26. 
Na tekstach z literami języka polskiego działa także ale w podstawowej tablicy ASCII polskie 
litery są pod wyższymi numerami. 
 
Program2. 
1. tekst = input("Podaj ciąg do zaszyfrowania:") 

2. klucz = 3 
3. zaszyfrowany = "" 

4. for i in range(len(tekst)): 

5.     if ord(tekst[i]) > 122 - klucz: 

6.         zaszyfrowany += chr(ord(tekst[i]) + klucz - 26) 

7.     else: 

8.         zaszyfrowany += chr(ord(tekst[i]) + klucz) 

9. print("Zaszyfrowany tekst ma wygląd:",zaszyfrowany) 

 
 
Powyższy program ma ponumerowane linie abym mógł opisać co w danej linii jest wykonywane. 
Do poprawnego działania programu należy usunąć numery oraz pamiętać o wcięciach 
(tabulatorach). 
Linia 1. Wczytanie tekstu do szyfrowania do zmiennej tekst 
Linia2. Ustawienia wartości przesunięcia, klucza klucz na 3 

Linia3. Ustawienie zmiennej zaszyfrowany na pusty tekst 
Linia4. Pętla for w zakresie od 0 do długości tekstu tekst. Przetwarza po kolei każdą literę 
Linia5. Instrukcja warunkowa sprawdzająca czy kolejny numer każdej litery jest większy 122-3. 
Dlatego 122 bo taki numer posiada mała litera „z” i wtedy należy się cofnąć do znaku „a”. 
Linia6. Jeżeli jest spełniony warunek z Linia5. To do zmiennej zaszyfrowany dodajemy znak 
powiększony o numer 3 ale cofnięty o 26. 26 ponieważ taka jest liczba małych liter angielskich. 
Linia7. Słowo kluczowe else. Jeżeli warunek z linii 5 jest fałszywy to wykona się linia 8. 
Linia8. Do zmiennej zaszyfrowany dodajemy znak powiększony o numer 3 (bez cofnięcia o 
26 ponieważ litery są w zakresie od „a” do „w” -  to wynika z warunku w Linia5.  
Linia9. Wydrukowanie zaszyfrowanego komunikatu.  
 
 
 
 



1. Instalacja Python 3.8.2 – pobranie ze strony https://www.python.org/downloads/ 
2. Aby wykonać zadanie bez instalacji języka python na Windows 10 należy przejść na 

stronę: https://edube.org/sandbox?language=python 
3. Jest możliwość pracy na telefonie komórkowym z Android. Należy pobrać odpowiednią 

aplikację. Ja osobiście używam QPython 3L. Kiedyś używałem Pydroid 3 – IDE for Pyhon 
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4. O ile wiem na MacOS jest chyba standardowo zainstalowany. Na iOS niestety nic nie 
wiem – nigdy nie używałem. 

 
Zadania do wykonania 
 

1. Użyć obu programów, tak aby poprawnie pracowały.  
2. Rozwinąć program szyfrujący  o możliwość zmiany długości klucza (żeby wartość klucza 

można było również podać z klawiatury). 
3. Rozszerzyć program o możliwość deszyfrowania wiadomości (należy odwrócić działanie 

kodu z programu 2). 
 
Proszę swoją pracę udokumentować zrzutami ekranowymi lub zachowanym kodem python 
(najlepiej w formie elektronicznej ale i przepisany do zeszytu może być). Poproszę Was o 
pokazanie mi tych kodów na pierwszych zajęciach, jakich się spotkamy.  
Ewentualne pytania proszę kierować do mnie, na adres rmadryk@wp.pl. 
W ciągu tygodnia, a najpóźniej do niedzieli druga część zadań do wykonania. 
Życzę powodzenia i owocnej pracy. 
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