
Premenná v Imagine 
 

1. načítanie údajov do premennej: 

 

Pri programovaní si často potrebujeme uchovať nejaké hodnoty (čísla, slová,...), aby sme ich mohli 

v budúcnosti použiť, počítať s nimi alebo vykonávať niečo na základe akýchsi hodnôt (napríklad pri 

programovaní hry si potrebujeme uchovať skóre a po získaní nejakého predmetu sa skóre navýši, 

alebo si potrebujeme zapamätať koľko životov ešte máme a po „smrti“ treba znížiť počet životov, 

alebo si treba zapamňtať meno hráča aby bol zapísaný do výsledkovej listiny..) 

 

syntax:            urob "cislo 10 

 
  urob "prezyvka "Adik 

   
  urob "menoHraca [Adam Sangala] 

 

sémantika: v pamäti počítača sa vytvorí pamäťové miesto = premenná, ktoré sa volá tak ako ju 

nazveme (záleží len od programátora)- vždy sa začína úvodzovkami, a vloží sa do nej hodnota 

zapísaná za názvom po medzere (napr. do premennej cislo sa vlozi 10, do premennej prezyvka sa 

vloží slovíčko Adik a do premennej menoHraca sa vloží viacslovné pomenovanie Adam Sangala.) 

 

2. vypísanie na obrazovku: 

 

To, že bola vytvorená v pamäti premenná a že sme do nej dačo vložili nevidno, preto si dajme 

vypísať, čo premenná obsahuje  (obsah premennej sa zavolá príkazom :nazovpremennej). Na 

výpis textu do programovacej plochy slúži príkaz pis, takze  

   pis :cislo     vypíše do plochy obsah premennej cislo, teba 10. 

   pis :prezyvka     vypíše obsah premennej prezyvka, teba Adik. 

   pis :menoHraca         vypíše Adam Sangala. 

 

 

Vypísanie jedného alebo viacerých slov, prípadne v kombinácii s obsahom premenných:   

   pis "Imagine                                               vypíše jedno slovo Imagine 

   (pis "Programujem "v "Imagine)   vypíše Programujem v Imagine 

    pis [Aj toto je dlhší text]          vypíše Aj toto je dlhší text 

  

    (píš "x "je :x "y "je :y)           vypíše  x je 200 y je 500  

    (píš :x + :y)                                   vypíše  súčet obsahu x a y (700)  

 

 

 Ak chceme číslo (alebo text) získať od užívateľa, použijeme príkaz čítajslovo. Takže napríklad 

do premennej a načítame na vstupe zadané číslo 500 a obsah premennej a potom vypíšeme 

  
urob "a čítajslovo 

 

 Ak chceme do premennej vložiť náhodné číslo, použijeme funkciu nahodne 

 

urob "loteria nahodne 100     do premennej loteria vloží jedno náhodné číslo od 0 do 99  

urob "tep 50 + nahodne 10     do premennej tep vloží jedno náhodné číslo od 50 do 59 

  

 Ak chceme zmeniť obsah premennej: 
 

urob "n :n + 1   do premennej n vloží novú hodnotu, ktorú vypočíta tak, 

že k pôvodnému obsahu premennej n pripočíta jednotku (takže sa zvýši n o 1)  



Úlohy:       
 

 Načítajte od užívateľa jeho meno a vypíšte pozdrav vo forme: Ahoj ZadaneMeno! 

 Načítajte od užívateľa dve čísla (do dvoch premenných: m, n) a potom vypíšte na obrazovku 

konkrétny príklad: m+n=výsledok  (napr. 2+3=5). 

 Načítajte od užívateľa jeho vek uvedený v rokoch a vypíšte mu správu, že o päť rokov bude 

mať ... rokov (zväčšite obsah premennej o 5). 

 Načítajte od užívateľa dve čísla (od, po) a program vypíše hlášku, že medzi týmito číslami 

(vrátane nich) je ... celých čísel. Napr. Medzi 3 a 9 je 7 čísel. 

 Kalkulačka =  urobte program na počítanie jednoduchých príkladov z matematiky v Imagine 

( +, -, *, / ) s dvomi číslami. Na začiatku programu bude možné zvoliť príslušnú operáciu. 

  

Riešenie: 

najprv si zvolíme premenné: 

a - premenná pre zapamätanie prvého čísla 

b - premenná pre zapamätanie druhého čísla 

o - premenná pre zapamätanie operácie :                

1 pre sčítanie  

2 pre odčítanie 

3 pre násobenie  

4 pre delenie  

v – pre zapamätanie výsledku 

  

Program: 

 

viem operaciepis 

pis[ Program so základnými matematickými operáciami] 

pis [ Zvoľ operáciu:  ] 

pis [ 1 pre sčítanie  ] 

pis [ 2 pre odčítanie  ] 

pis [ 3 pre násobenie  ] 

pis [ 4 pre delenie  ] 

urob "o citajslovo   / do premennej o sa uloží príslušné číslo matematickej operácie 

pis [ Zadaj číslo1 ] 

urob "a citajslovo    / do premennej a sa uloží prvé číslo 

pis [Zadaj číslo2 ] 

urob "b citajslovo   / do premennej b sa uloží druhé číslo 

ak :o=1 [urob "v :a + :b   (pis :a "+ :b "= :v  ) ]    / ak sme vybrali operáciu 1 ... + 

ak :o=2 [urob "v :a - :b    (pis :a "- :b "= :v  )]      / ak sme vybrali operáciu 2 ... - 

ak :o=3 [urob "v :a * :b   (pis :a "* :b "= :v  )]     / ak sme vybrali operáciu 3 ... * 

ak :o=4 [urob "v :a / :b    (pis :a "/ :b "= :v )]       / ak sme vybrali operáciu 4 ... / 

koniec 


