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LAB 2. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PYTHON 

 

Mục tiêu: 

- Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu chuỗi, danh sách, từ điển. 
- Xây dựng một số ví dụ Python cơ bản. 

Câu 1. Tạo một chuỗi s1=”abcaabbcc”, sau đó thực hiện các yêu cầu: 

 Hiển thị giá trị ký tự đầu tiên và cuối cùng. 
 Cho biết chiều dài của chuỗi. 
 Duyệt chuỗi bằng vòng while và for, xuất hiện từng ký tự ra màn hình. 
 Duyệt chuỗi sau đó xuất mỗi ký tự đầu ra kèm theo chuỗi “99”, ví dụ: a99, b99, c99, … 
 Hiển thị giá trị chuỗi từ vị trí đầu đến vị trí thứ 4. 
 Hiển thị giá trị chuỗi từ vị trí giữa chuỗi đến vị trí cuối cùng. 
 Xây dựng hàm tìm kiếm ký tự bất kỳ có trong chuỗi hay không. 
 Đếm số lượng ký tự a trong chuỗi. 
 Chuyển chuỗi thành in hoa. 
 Viết hàm kiểm tra xem ký tự bất kỳ có trong chuỗi hay không, nếu có trả về True, ngược lại False. 
 So sánh chuỗi trên với chuỗi s2 có giá trị “abcaabbcd”. 

Câu 2. Chọn 50 từ đầu tiên từ đường dẫn http://www.greenteapress.com/thinkpython/code/words.txt lưu với tên 
tập tin tuvung.txt với mỗi từ vựng trên 1 dòng, sau đó thực hiện các yêu cầu: 

 Viết hàm mở tập tin tuvung.txt đọc nội dung từng dòng và hiển thị màn hình. 
 Viết hàm xuất hiện ra màn hình từ vựng có vần “a”. 
 Viết hàm tìm những từ vựng không có vần “a”. 
 Viết hàm tìm những từ vựng có các ký tự theo thứ tự alphabet. Ví dụ: ant với a, n, t theo thứ tự alphabet. 
 Viết hàm xuất tất cả các từ vựng in hoa 

 
Câu 3. Tạo một danh sách bất kỳ gồm 4 số và 5 chuỗi, sau đó thực hiện yêu cầu: 

 Hiển thị từng phần tử của danh sách ra màn hình 
 Hiển thị phần tử đầu tiên, phần tử cuối cùng, phần tử ở giữa danh sách 
 Thay đổi phần tử đầu tiên bằng giá trị 100 
 Kiểm tra xem một phần tử bất kỳ có trong danh sách hay không 
 Hiển thị danh sách chứa các phần tử từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 5 
 Hiển thị danh sách chứa các phần tử từ vị trí thứ 5 đến hết danh sách 

 
Câu 4. Tạo một danh sách như sau: ['spam', 1, 'Brie', 2, 3, 4] 

 Xuất phần tử có giá trị ‘Brie’ ra màn hình 
 Tạo một danh sách [5, 6, 7] và thêm vào danh sách trên 
 Nhân bản danh sách lên 5 lần 
 Sắp xếp danh sách 
 Đếm số lần xuất hiện của phần tử có giá trị là 1 
 Xóa tất cả phần tử có kiểu chuỗi ra khỏi danh sách 
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Câu 5. Cho một chuỗi có giá trị “InformationTechnology” 
 Tách mỗi ký tự từ chuỗi thành 1 danh sách 
 Viết hàm xóa phần tử ở vị trí bất kỳ 
 Viết hàm thêm phần tử ở vị trí bất kỳ 

 
Câu 6. Cho một chuỗi có giá trị “The first time you see a character, you would add an item to the dictionary”. 

 Viết hàm tên là histogram chuyển từng ký tự và số lần hiển thị của ký tự vào dạng từ điển 
 Hiển thị ký tự và số lần xuất hiện từ từ điển mới tạo 
 Đảo ngược khóa và giá trị khóa trong từ điển cho nhau 

 
 

 

 

 

 


