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Opakovanie 

s pevným počtom opakovaní 



Opakovanie s podmienkou 

s podmienkou na začiatku s podmienkou na konci 



Cyklus s pevným počtom krokov 

 použijeme, ak vopred vieme, koľkokrát treba niečo 
opakovane vykonať 

 je to riadiaci príkaz 

 

 

 

 

 

 

 premenná cyklu slúži ako počítadlo (riadiaca premenná cyklu) 

◦ v prvom prechode cyklom má hodnotu1,  

◦ v ďalšom prechode sa jej hodnota zvýši o 1, atď 

◦ v poslednom prechode má hodnotu2 

opakuj pre premenná od hodnota1 do hodnota2  

     začiatok 

        príkazy 

    koniec 



Príklad 1  

 V premenných Vklad a PočetRokov máme 

uloženú hodnotu nášho počiatočného 

vkladu do banky, a počet rokov, na ktoré 

do banky peniaze vkladáme.  

 Napíšte program, ktorý vypíše na 

obrazovku sumu na účte po každom roku 

(Po 1. roku je na účte..., Po 2. roku je na 

účte...) 



Návrh riešenia 

píš „Zadaj úrokovú mieru banky“  
                                                                       (už v tvare desatinného čísla) 

prečítaj UrokMiera 

opakuj pre Rok od 1 do PocetRokov 

   začiatok 

      Vklad  Vklad + Vklad*UrokMiera 

      píš „Po“, Rok, „.  roku je na účte“, Vklad 

   koniec 



Syntax v Pascale 

      for i:= dolná hranica to horná hranica do  

         príkaz; 

for i:= dolná hranica to horná hranica do  

        begin  

            príkaz;  

            príkaz; 

        end; 



Program v Pascale 
 program banka; 

var Rok, PocetRokov:  integer; 

       Vklad, UrokMiera: real; 

begin 

   writeln („Zadajte svoj počiatočný vklad:“); 

   readln (Vklad); 

   writeln („Zadajte počet rokov:“); 

   readln (PocetRokov); 

   writeln („Zadajte úrokovú mieru“); 

   readln (UrokMiera); 

   for  Rok:=1 to PocetRokov do  

      begin 

          Vklad:= Vklad + Vklad*UrokMiera; 

          writeln („Po “, Rok, „. roku máte na účte sumu“, Vklad:4:2, „.“); 

       end; 

  readln; 

end. 



Úloha 1 

 Napíšte program, ktorý spočíta postupne 

všetky celé čísla od 1 až po číslo, ktoré 

zadá užívateľ na vstupe. 

 

 

 Premyslite si, ako bude vyzerať 

algoritmický zápis, potom skúste program 

naprogramovať. 

 



Úloha 2 

 Napíšte program, ktorý pre užívateľom 

zadané číslo vypíše na obrazovku všetky 

jeho delitele. 

 

 



Úloha 3  

 Napíšte program, ktorý pre užívateľom 

zadané prirodzené číslo vypíše na 

obrazovku počet jeho deliteľov a na 

základe toho určí, či ide o prvočíslo, alebo 

zložené číslo (nezabudnite na špeciálne 

postavenie čísla 1). 



Zdroje 
 Kalaš, I. a kol.:  Informatika pre stredné školy, SPN, ISBN 80-10-00528-2 

 obrázky z galérie Clipart od poskytovateľa Microsoft, z lokality Office.com 

 

 

 

 

 

 


