
Vlastna procedura 

a) bez parametrov 

 

uloha1. čo urobí nasledujúci program? 

def pozdrav(): 

    print('Happy Birthday to You') 

 

meno=input('Ako sa voláš? ') 

pozdrav() 

pozdrav() 

print('Happy birthday, dear', meno) 

pozdrav()  

  

uloha2. vytvorte procedúru hviezda, ktorá na náhodnej pozícii vykreslí hviezdičku na grafickom plátne, potom ju použite v hlavnom 

programe, kde pomocou cyklu nakreslíte 20 hviezdičiek (text=’*’, alebo krúžok s polomerom 3, alebo polygón…) 

 

uloha3. vytvorte proceduru kocka1, ktorá na náhodnej pozícii vybreslí kocku s jednou bodkou / a podobne ďalšie procedúry: kocka2 = 

s dvoma bodkami, ... kocka6 = kocka so 6 bodkami 

 

b) s parametrami 

 

uloha4. čo urobí nasledujúci program? 

def pozdrav(koho): 

    for i in range (2): 

        print('Happy Birthday to You') 

    print('Happy birthday, dear', koho) 

    print('Happy Birthday to You') 

    print() 

 

pozdrav('Janko') 

pozdrav('Marienka') 

meno=input('Ako sa voláš? ') 

pozdrav(meno) 

 

uloha5. zmeňte predchádzajúcu procedúru tak, aby mala dva parametre: koho a kolkokrat=toľkokrát vypíše Happy Birthday pred 

riadkom s oslovením 

 

uloha6. vytvorte procedúru hraciakocka1 s parametrami: sx, sy – súradnice stredu štvorca, velkost  - dĺžka strany štvorca, farba – farba 

štvorca, ktorá bude mať na sebe jednu čiernu bodku / a podobne: hraciakocka2= s dvoma bodkami, ... hraciakocka6= so šiestimi 

bodkami ako na hracej kocke 

 

uloha7. vytvorte procedúru riadoktabulky s parametrami: prva_x, prva_y = súradnice stredu prvého políčka v riadku, pocet = počet 

políčok v riadku tabuľky, pričom riadok tabuľky bude obsahovať pocet štvorcových bielych políčok s rozmerom 30 x 30 pixelov 

 

uloha8. vytvorte procedúru pis_cisla_zaradom s parametrami: xx, yy = súradnice stredu prvého čísla v riadku,  pocet = počet čísel na 

vypisovanie, vypíše čísla od 1 do pocet tak, že prvé číslo začne na pozícii xx, yy, a každé ďalšie je v tom istom riadku, posunuté o 30 

pixelov 

 

uloha9. vytvorte procedúru naplneny_riadok s parametrami kdeX, kdeY, kolko, ktorá vytvorí prázdny riadok a vyplní ich číslami od 1 do 

kolko čísel, pričom kdeX, kdeY sú súradnice stredu prvého políčka 

 

uloha10. vytvorte procedúru tabulka s parametrami x,y = súradnice stredu prvej bunky, stlpce, riadky = počet stĺpcv a riadkov 

v tabuľke, pričom prvý riadok bude vyplnený číslami 1, 2,...stlpec a všetky ostatné riadky budú prázdne 

 

uloha11. vytvorte procedúru pis_nahodne_cisla s parametrami kdeX, kdeY, kolko, od, do ktorá vypíše počnúc na pozícii kdeX, kdeY 

kolko náhodných čísel, ktoré bude generovať z rozsahu od, do (vrátane), rozostupy medzi číslami budú 30 pixelov 

 

 


