
Podmienený príkaz 

 

uloha1. čo urobí nasledujúci program? 

percenta = int ( input('Zadaj koľko % si získal na poslednej písomke:  ') ) 

if : percenta >= 88

    print('Za', percenta, '% si získal známku 1.') 

else: 

    if : percenta >= 73

        print('Za', percenta, '% si získal známku 2.')     

    else: 

        if : percenta >= 55

            print('Za', percenta, '% si získal známku 3.') 

        else: 

            if : percenta >= 35

                print('Za', percenta, '% si získal známku 4.') 

            else: 

                 print('Za', percenta, '% si získal známku 5.') 

  

uloha2. vytvorte program, ktorý vykreslí na grafické plátno 500 náhodne umiestnených kruhov s polomerom 10 tak, aby všetky kruhy, 

ktoré majú y-ovú súradnicu menšiu ako 150 boli červené, a tie ktoré majú y-ovú súradnicu väčšiu ako 150 nech sú žlté / nech pás s x-

ovou súradnicou  medzi 75 a 105 nech je ružový, ostatné nech sú modré. 

 

Možnosti zápisu : podmienky

 body < 50 je menšie ako 

 body <= 50 je menšie alebo rovné 

 body == 50 rovná sa 

 body != 50 nerovná sa 

 body > 50 je väčšie ako 

 body >= 50 je väčšie alebo rovné 

 40 < body <= 50 je väčšie ako ... a zároveň menšie alebo rovné ... 

 a < b < c a je menšie ako b a zároveň je b menšie ako c 

 

Zložitejšie podmienky pomocou logických operácií:  

 logická operácia and, or a not (fungujú pre logické hodnoty True a False): 

A B A and B 

False False False 

True False False 

False True False 

True True True 

 

A B A or B 

False False False 

True False True 

False True True 

True True True 

 

A not A 

False True 

True False 

 

 

uloha3. zmeňte predchádzajúci program tak, aby náhodne vytvorené kružnice boli v každom kvadrante inej farby (podľa svojho 

výberu). 

 

uloha4. vygenerujte náhodé číslo (od 1 do 6) a podľa toho zobrazte kocku s daným počtom bodiek / vykonajte 10 takýchto hodov 

kockou, každý hod nech je sekundu viditeľný a zaznamenajte si do premenných počet padnutí jednotky, dvojky, trojky, štvorky, päťky 

a šesťky / počty zapíšte do tabuľky na grafickej ploche. 

 

uloha5*. vytvorte stĺpcový diagram, kde bude obdĺžnikmi príslušnej výšky znázornená početnosť padnutia 1, 2, 3,... 6 

# ak podmienka_1 platí, vykonaj 1. skupinu príkazovif podmienka_1:       

    prikaz 

    ... 

# ak podmienka_1 neplatí, ale platí podmienka_2, ... elif podmienka_2:    

    prikaz 

    ... 

# ak ani podmienka_1 ani podmienka_2 neplatia, ale platí  podmienka_3, elif podmienka_3:     

    prikaz 

    ... 

# ak žiadna z podmienok neplatí, ...else:                 

    prikaz 

    ... 


