
Premenné 

 

import tkinter    budeme pracovať s grafikou, ktorá je v knižnici tkinter 

canvas = tkinter.Canvas()      vytvorenie grafického plátna s menom canvas na kreslenie  

canvas.pack()        zobrazenie vytvoreného plátna 

 

uloha1. do závtorky v príkaze na vytváranie plátna dodefinujte veľkosť plátna: šírka 400 pixelov, výška 600 pixelov, pozadie biele  

 

uloha2. nakreslite dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť na 60 km/hod tak, aby „začínala“ v bode [70, 50] a bola široká 80 pixelov   

 

uloha3. zmeňte predchádzajúci program tak, aby sme štartovali od nejakého východzieho bodu x, y (na jednom mieste sa to bude dať 

meniť, všetko sa potom bude odvíjať od týchto hodnôt, premenných), vyskúšajte funkčnosť programu s x=100, y=20, potom s inými 

hodnotami  

 

uloha4. zmeňte predchádzajúci program tak, aby sme mohli meniť aj veľkosť značky, nech bod x, y je stred značky, r je polomer značky 

(hrúbka orámovania znažky nech je 40% z polomeru a veľkosť písma nech je presne ako polomer), vyskúšajte funkčnosť programu 

s x=100, y=50, r=30,  potom s inými hodnotami  

 

uloha5. nech je značka z predchádzajúceho nakreslená na náhodnej pozícii (pozor, aby bola celá zobrazená na plátne) 

import random    budeme potrebovať generátor náhodných čísel, ten je v knižnici random 

random.randint(a, b)      vygeneruje náhodne celé číslo z intervalu <a, b>  

 

uloha6. zmeňte predchádzajúcu úlohu tak, aby aj veľkosť značky bola náhodná, ale iba z možností pre veľkosť= 25, 30, 35, 40, 45, 50  

random.randrange(od, do, k)   vygeneruje náhodne celé číslo z intervalu <a, b) s krokom k  

 

uloha7. zmeňte program na kreslenie značky tak, aby aj číslo na značke bolo náhodné, a na výber sú: 20, 30, ... 90 

 

shell 

 

>>> x     zistí aké je práve vygenerovaná pozícia stredu značky, x ová súradnica, vypíše obsah premennej x 

>>> y    zistí aké je práve vygenerovaná pozícia stredu značky, y ová súradnica, vypíše obsah premennej y 

>>> r    zistí aké je práve vygenerovaná veľkosť značky, vypíše obsah premennej r 

>>> cislo   zistí aké je práve vygenerované číslo na značke, vypíše obsah premennej cislo 

 

 

   


