
Operácie a matematické funkcie 

 

celočíselné operácie (oba operandy musia byť celočíselného typu) 

 (+) súčet, napr. 1 + 2 má hodnotu 3 

 (-) rozdiel, napr. 2 - 5 má hodnotu -3 

 (*) násobenie, napr. 3 * 37 má hodnotu 111 

 (//) celočíselné delenie, napr. 22 // 7 má hodnotu 3   (nemôžeme deliť 0) 

 (%) zvyšok po delení, napr. 22 % 7 má hodnotu 1 

 (**) umocňovanie, napr. 2 ** 8 má hodnotu 28=256 

 

operácie s desatinnými číslami (aspoň jeden operand musí byť desatinného typu, okrem delenia /) 

 (+) súčet, napr. 1 + 0.2 má hodnotu 1.2 

 (-) rozdiel, napr. 6 - 2.86 má hodnotu 3.14 

 (*) násobenie, napr. 1.5 * 2.5 má hodnotu 3.75 

 (/) delenie, napr. 23 / 3 má hodnotu 7.666666666666667 

 

operácie so znakovými reťazcami 

 (+) zreťazenie (spojenie dvoch reťazcov), napr. 'ahoj' + 'bye' má hodnotu 'ahojbye' 

 (*) viacnásobné zreťazenie toho istého reťazca, napr. 3 * 'Ahoj' má hodnotu 'AhojAhojAhoj' 

 

matematické funkcie nájdeme v knižnici math......    import math 

 odmocnina  sqrt(x)      ... a=math.sqrt(25)      

 funkcie sin(x), asin(x), cos(x), acos(x), tan(x), log(x, base), exp(x), radians(x), degrees(x)       

...a=math.radians(90) ... prevedie 90° na radiány,  math.degrees(math.acos(0.5))... zistí cos-1(0.5) v stupňoch 

 konštanty  math.pi , math.e, ... 

 

uloha1. vytvorte program, ktorý bude obsahovať rôzne funkcie pre prácu s deliteľmi čísla (v hlavnom programe ich aj vyskúšajte): 
 funkciu JeDelitelom s parametrami cislo, delitel na zistenie, či je obsah premennej delitel deliteľom čísla v premennej cislo 

riešenie:    

def JeDelitelom(cislo, delitel): 

      if cislo%delitel ==0:  # testuje sa zvyšok po delení, ak je nulový, ide o deliteľa  

          return(True)  # funkcia vráti hodnotu typu boolean (pravda/nepravda) 

      else: 

          return(False)  

co=20      # zmeňte potom program tak, aby tieto čísla dával užívateľ 

cim=3 

if JeDelitelom(co, cim): 

    print('Áno, číslo', co, 'je deliteľné číslom', cim) 

else: 

    print('Nie, číslo', co, 'nie je deliteľné číslom', cim, 'lebo dáva zvyšok', co%cim)  

 

 funkciu PocetDelitelov s parametrom cislo na zistenie počtu deliteľov čísla v premennej cislo 
 

 procedúru VypisDelitelov s parametrom cislo ktorá iba vypíše do grafickej plochy všetky delitele čísla v premennej cislo 
 

uloha2. vytvorte program s funkciou Prepona, s parametrami a, b, ktorý dopočíta preponu pravouhlého trojuholníka s odvesnami a, b. 

 

uloha3. do predchádzajúceho programu dodefinujte novú funkciu: JePravouhly (a, b, c), ktorá vráti True/False, podľa toho, či je 

trojuholník so stranami a,b,c pravouhlý (pytagorova veta, pozor, čísla môžu byť v zlom poradí) 

 

uloha4. do predchádzajúceho programu dodefinujte novú funkciu: JeTrojuholník (a, b, c), ktorá vráti True/False, podľa toho, či existuje 

trojuholník s danými stranami (trojuholníkove nerovnosti) 

 

uloha5. do predchádzajúceho programu dodefinujte novú funkciu: ObsahTrojuholníka (a, b, c), ktorá vráti pomocou herónovho vzorca 

dopočítaný obsah trojuholníka so stranami a,b,c  

 

uloha6. do predchádzajúceho programu dodefinujte novú funkciu: ObsahKruhu (r), ktorá vráti obsah kruhu s polomerom r 

 

uloha7. do predchádzajúceho programu dodefinujte novú funkciu: ObsahKruhuOpisanehoTrojuholníku (a, b, c), ktorá vráti obsah 

kruhu (jeho polomer vieme zistiť pomocou: 2R=a/sin,    sa dá dopočítať pomocou kosínusovej vety zo strán...)  


