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Úvod 

V predchádzajúcom module sme sa naučili pouţívať rôzne komponenty – tlačidlo, 

obrázok, editovacie políčko. Zhrňme si, čo vieme o komponente Image1: 

Image1.Width vlastnosť – šírka obrázka 

Image1.Height vlastnosť – výška obrázka 

Image1.Canvas.TextOut príkaz – výpis textu 

Image1.Canvas.Ellipse príkaz – kreslenie elipsy 

Image1.Canvas.Rectangle  príkaz – kreslenie obdĺţnika 

Image1.Canvas.MoveTo  príkaz – nastavenie začiatku čiary 

Image1.Canvas.LineTo  príkaz – nakreslenie rovnej čiary 

Image1.Canvas.Brush.Color nastavenie – farba výplne 

Image1.Canvas.Brush.Style  nastavenie – štýl výplne 

Image1.Canvas.Pen.Color nastavenie – farba pera 

Image1.Canvas.Pen.Width nastavenie – hrúbka pera 

Image1.Canvas.Font.Color nastavenie – farba písma 

Image1.Canvas.Font.Name  nastavenie – názov písma 

Image1.Canvas.Font.Height  nastavenie – výška písma 

Bodky sme v zápisoch písali preto, lebo komponent Image1 je poskladaný mnohých 

menších „súčiastok“ – prvkov. Pomocou . (bodky) oslovujeme prvky komponentu: 

Image1 . Canvas . Brush . Color 

Obrázok1 tvoja Grafická plocha tvoja Výplň tvoja Farba 

Aj Grafická plocha (Canvas) má viacero prvkov: nastavenia pre Výplň (Brush) 

alebo Pero (Pen), ale aj  mechanizmy pre kreslenie geometrických tvarov... 

Cieľ modulu 

Našim cieľom je vysvetliť význam a naučiť správne pouţívať: procedúry a funkcie, 
ďalšie typy (znak, reťazec, pole, textový súbor), ďalšie komponenty (časovač) 
a udalosti (tiknutie časovača, pohyb myši). Naučíme sa naprogramovať jednoduché 
projekty, v ktorých sa vyuţíva klikanie, ťahanie myšou alebo elementárna animácia. 

Vstupné vedomosti 

Požadované prerekvizity 

Moduly Programovanie 1 a Programovanie 2. 

Predpokladané vstupné vedomosti, skúsenosti a 
zručnosti 

Predpokladáme, ţe kvalifikovaný učiteľ informatiky: 

 vie pouţívať cyklus a vetvenie programov v programovacom jazyku Pascal 
a v prostredí Delphi alebo Lazarus, 

 vie čítať jednoduchý program v jazyku Pascal a analyzovať ho, 

 vie si rozdeliť problém na menšie podproblémy. 

Preverenie vstupných vedomostí 

Vytvorte program, ktorý nakreslí šachovnicu z 8x8 čierno–bielych štvorčekov so 
stranou 20 bodov. 
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Kapitola 1: Procedúry a funkcie 

Pojem procedúra sme uţ počuli. Napríklad, do procedúry Button1Click sme 
zapisovali príkazy, ktoré sa vykonali pri stlačení tlačidla. Spôsob pouţitia procedúr 
v programoch je však oveľa širší a významnejší.  

Pozrime sa na nasledujúci príklad. Pomocou troch kruhov nakreslíme snehuliaka: 

  Image1.Canvas.Ellipse(200-30, 100-30, 200+30, 100+30); 

  Image1.Canvas.Ellipse(200-40, 170-40, 200+40, 170+40); 

  Image1.Canvas.Ellipse(200-50, 260-50, 200+50, 260+50); 

V príkazoch sme ponechali neupravené parametre preto, aby sme ľahko odhalili 
pozíciu stredu krúţku a jeho polomer. Napríklad vidíme, ţe prvý kruh má stred 

v bode 200, 100 a jeho polomer je 30. Keby existoval samostatný príkaz pre 
kreslenie kruhov, kreslenie snehuliaka by sa veľmi skrátilo aj sprehľadnilo: 

  Kruh(200, 100, 30); 

  Kruh(200, 170, 40); 

  Kruh(200, 260, 50); 

Našťastie môţeme program naučiť príkaz Kruh – môţeme ho zadefinovať a 
pouţívať. A pouţijeme na to práve procedúru. 

Definovanie procedúry 

Procedúra je skupina príkazov, ktoré pomenujeme vhodným názvom. Ako ukáţku 
najskôr zadefinujeme procedúru, ktorá kreslí červený krúţok na náhodnej pozícii. 
Neskôr vytvoríme aj takú procedúru, ktorá kreslí kruhy na zadanej pozícii. 

1. V programe budeme kresliť, preto do formulára vloţíme komponenty obrázok 
a tlačidlo (a pokým pracujeme v prostredí Lazarus, zabezpečíme, aby sa pri spustení 

programu vybielil obrázok: Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect)).  

2. V okne s programom zadefinujeme vlastnú procedúru NahodnyKruh. Všimnime 
si, kam príkazy zapisujeme. Text, ktorý sme označili modrou farbou je definícia 
procedúry a tieto príkazy budeme musieť sami napísať: 

implementation 

  ... 
procedure NahodnyKruh; 

var 

  X, Y: Integer; 

begin 

  X:=random(400); 

  Y:=random(300); 

  Form1.Image1.Canvas.Brush.Color:=clRed; 

  Form1.Image1.Canvas.Ellipse(X-10, Y-10, X+10, Y+10); 

end; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  NahodnyKruh; 

end; 

  ... 
end. 

3. Vo formulári, ešte pokým nie je náš program spustený, dvojklikneme na tlačidlo 

Button1 a do tela procedúry Button1Click napíšeme NahodnyKruh;. 

Teraz môţeme program spustiť. Keď budeme klikať na tlačidlo, na obrazovke sa 
budú na náhodných miestach kresliť červené krúţky. 
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V programe budeme rozlišovať dva druhy procedúr: 

 naša vlastná procedúra NahodnyKruh – napísali sme ju celú sami, 

 formulárová procedúra, napríklad Button1Click. 

Definícia procedúry pozostáva z hlavičky a z tela. Tieto časti uţ poznáme: 

 hlavička procedúry je prvý riadok: procedure NahodnyKruh 

 telo obsahuje deklaráciu a skupinu príkazov medzi begin ... end. 

V hlavičke procedúry sme napísali meno procedúry – NahodnyKruh. Takto sme 
pomenovali skupinu príkazov, ktoré kreslia červený krúţok. Tieto príkazy predstavujú 
telo procedúry.  

Pozor, grafické príkazy v našej procedúre začínajú Form1.Image1... Je to preto, 
lebo vo vlastnej procedúre nevidíme priamo komponenty formulára. Ak ku 
komponentom potrebujeme vo vlastnej procedúre pristupovať, najskôr oslovíme 

formulár Form1, aţ potom oslovíme komponent. 

Volanie procedúry 

Po spustení programu neuvidíme ešte ţiaden krúţok. Je to preto, ţe sme procedúru 
„iba“ zadefinovali – teda, program sme naučili, ako má fungovať nový príkaz 

NahodnyKruh. Kreslenie krúţku sa vykoná, aţ ak stlačíme tlačidlo Button1. 

Čo sa stane pri stlačení tlačidla Button1? V programe sa začne vykonávať 

procedúra Button1Click: 

1. V nej je príkaz NahodnyKruh. Tento príkaz nazývame volanie procedúry. 

2. Volanie procedúry NahodnyKruh spôsobí, ţe sa začnú vykonávať príkazy 
z jej tela. 

3. Keď sa krúţok nakreslí, procedúra NahodnyKruh skončí a program sa vráti 
za miesto, kde sme túto procedúru zavolali. 

Našu procedúru môţeme volať aj na inom mieste v programe a môţeme ju volať 

veľakrát za sebou. Napríklad, pri stlačení tlačidla Button2 nakreslíme 100 
náhodne umiestnených krúţkov: 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

  I: Integer; 

begin 

  for I:=1 to 100 do NahodnyKruh; 

end; 

Procedúra s parametrami 

Pri kreslení snehuliaka potrebujeme umiestniť 3 kruhy nad seba a na presné miesto 

v grafickej ploche. Vo všeobecnosti kreslíme kruh so stredom v bode X, Y 

a polomerom R takto: 

  ... Ellipse(X-R, Y-R, X+R, Y+R); 

X, Y a R v tomto zápise vystupujú ako parametre. Vieme si ale predstaviť, ţe 

keby sme za jednotlivé parametre dosadili konkrétne hodnoty, napríklad: X=200, 

Y=100 a R=30, kreslila by sa hlava snehuliaka. Pre X=200, Y=170 a R=40 by sa 
nakreslil stred snehuliaka. Znamená to, ţe náš predpis pre kreslenie ľubovoľného 

kruhu je všeobecný a pracuje s neznámymi hodnotami X, Y, R. 
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Procedúru, ktorá kreslí kruhy týmto spôsobom zadefinujeme nasledovne: 

procedure Kruh(X, Y, R: Integer); 

begin 

  Form1.Image1.Canvas.Ellipse(X-R, Y-R, X+R, Y+R); 

end; 

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

  Kruh(200, 100, 30); 

  Kruh(200, 170, 40); 

  Kruh(200, 260, 50); 

end; 

V hlavičke, za menom procedúry, je v zátvorkách (...) zoznam parametrov. Ten 
pripomína deklarácie premenných:  

meno parametra: typ parametra; 
Na parametre sa odvolávame v tele procedúry pomocou ich mien.  

Volanie procedúry s parametrami 

Čo sa stane ak, zavoláme procedúru Kruh(200, 100, 30): 

 

1. Parametre X, Y a R sa správajú ako lokálne premenné, ktorým sa pri 
volaní nastaví počiatočná hodnota: 

X 

200 
 

Y 

100 
 

R 

30 
 

2. Začne sa kresliť elipsa – vo výrazoch sa za X, Y a R dosadia konkrétne 
čísla, takţe sa nakreslí elipsa s parametrami: 
  Form1.Image1.Canvas.Ellipse(170, 70, 230, 130) 

3. Procedúra Kruh uţ neobsahuje ďalší príkaz, preto zaniknú premenné X, 

Y, R a program sa vráti za príkaz volania procedúry. 

Po skončení volania sa nakreslia aj zvyšné dva kruhy: prostredný väčší kruh 
a nakoniec najväčší spodný kruh. 

Teraz ešte vylepšíme procedúru Kruh tak, aby dokázala kresliť rôznofarebné 

krúţky.  V programe bude potrebné upraviť aj príkazy, ktoré ju volajú. Okrem 
rozmerov pri volaní určíme aj farbu, akou sa krúţok nakreslí: 

procedure Kruh(X, Y, R: Integer; Farba: TColor); 

begin 

  Form1.Image1.Canvas.Brush.Color:=Farba; 

  Form1.Image1.Canvas.Ellipse(X-R, Y-R, X+R, Y+R); 

end; 

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

  Kruh(200, 100, 30 , clAqua); 
  Kruh(200, 170, 40 , clBlue); 
  Kruh(200, 260, 50 , clNavy); 
end; 

 

Pomocou procedúry Kruh 
sa dá nakresliť aj takýto 

kvet. 
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Funkcie 

Funkcie poznáme z matematiky. Napríklad kvadratická funkcia: f(x)=x2+2x+4 má 

jeden parameter x, pre ktorý sa podľa uvedeného vzorca vypočíta výsledná 
hodnota. Programovanie vlastnej funkcie pripomína programovanie procedúry: 

function F(X: Real): Real; 

begin 

  Result:=X*X+2*X+4; 

end; 

Hlavička funkcie: 

 začína slovom function, za ktorým nasleduje meno funkcie f, 

 v zátvorkách za menom funkcie sme uviedli meno a typ parametra, 

 za : sme napísali typ výslednej hodnoty (výsledkom bude desatinné číslo). 

Telo funkcie obsahuje príkaz priradenia do Result. Result funguje ako lokálna 
premenná a číslo, ktoré do nej uloţíme, bude výsledkom funkcie (Result=výsledok). 

Našu funkciu f môţeme pouţívať od miesta v programe, kde sme ju zadefinovali. 

Napríklad, skúsime vypísať funkčné hodnoty v bode 0, 1, alebo 100: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 0, FloatToStr(F(0))); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 20, FloatToStr(F(1))); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 40, FloatToStr(F(100))); 

end; 

Funkcie môţu obsahovať viacej príkazov, ktoré počítajú výsledok. Vo funkcii 
môţeme pouţiť aj známe konštrukcie – cyklus alebo podmienené príkazy.  

V nasledujúcej funkcii budeme počítať súčet čísel od 1 po N. Číslo N bude 

parametrom funkcie. Súčet čísel od 1 po N v jazyku Pascal nemôţeme zapísať 

takto: Result:=1+2+3+4+5+ ... +N. Súčet ale môţeme zostaviť postupne: 

  Result:=0; 

  Result:=Result+1; 

  Result:=Result+2; 

  ... 
  Result:=Result+N; 

Znamená to, ţe k výsledku budeme postupne pripočítavať čísla od 1 po N. To 

dosiahneme pouţitím cyklu for. Výsledkom takejto funkcie bude celé číslo: 

function Sucet(N: Integer): Integer; 

var 

  I: Integer; 

begin 

  Result:=0; 

  for I:=1 to N do Result:=Result+I; 

end; 

Stĺpcovým grafom potom postupne znázorníme súčty aţ 30-tich čísel: 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

  N: Integer; 

begin 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=clRed; 

  for N:=1 to 30 do 

    Image1.Canvas.Rectangle(0, N*10, Sucet(N), N*10+10); 

end; 

Funkcia (x/10)2. Vedeli by 
ste napísať program, ktorý 

nakreslí jej graf? 

Súčet čísel od 1 po N 
vieme vypočítať aj bez 

pouţitia cyklu.  
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Kapitola 2: Myš 

Myš je v súčasných programoch dôleţité vstupné zariadenie. Pomocou myši ovládame 
textové a grafické editory, navigačné a riadiace systémy alebo hry. Preto sa aj my 
naučíme pouţívať v našich programoch myš, naučíme sa zisťovať jej polohu, 
reagovať na jej pohyb alebo stlačenie či pustenie tlačidiel myši.  

O udalostiach 

Pohyb myši alebo stlačenie tlačidla myši je udalosť. Pojem udalosť však treba 
chápať všeobecnejšie: udalosť je dôleţitá zmena v programe, v systéme. Udalosťou 

je napríklad aj stlačenie tlačidla Button1. Udalosťou je aj spustenie programu, 
zmena veľkosti formulára alebo stlačenie klávesu na klávesnici. Kaţdý komponent 
nám umoţňuje reagovanie iba na určité udalosti – tie, ktoré sa komponentu týkajú. 

Udalosti myši 

Pri stlačení tlačidla myši nakreslíme bodku na mieste, kde sa nachádza kurzor myši: 

1. Na záloţke Events (Udalosti) v okne Inšpektora objektov si zobrazíme zoznam 

udalosti, na ktoré nám umoţňuje reagovať komponent obrázok Image1: 

 

Udalosti sú pomenované – v ľavom stĺpci vidíme meno udalosti: 

 OnMouseDown ... pri stlačení tlačidla myši 

 OnMouseMove ... pri pohybe myši 

 OnMouseUp    ... pri pustení tlačidla myši 

Keď udalosť nastane, môţeme na ňu zareagovať napríklad tak, ţe nakreslíme 
obrázok. Preto sa v pravom políčku vedľa názvu udalosti zobrazuje meno procedúry, 
ktorá sa vykoná, keď udalosť nastane. Tieto políčka sú zatiaľ prázdne. 

2. Dvojkliknime do prázdneho políčka vedľa udalosti OnMouseDown: 

 do políčka vedľa OnMouseDown sa vygeneroval názov 

Image1MouseDown, 

 v Okne s programom uvidíme, ţe pribudla nová prázdna procedúra. 

Pozor, aj formulár má  

svoje udalosti: 
OnMouseDown 
OnMouseMove 
OnMouseUp 

 
Preto si musíme dávať 
pozor, aby sme mali 
v Inšpektore Objektov  
zobrazený komponent 

Image1 a nastavovali jeho 

myšacie udalosti. 

Formulár má udalosť 

OnCreate. Môţeme ju 
napríklad vyuţiť na to, aby 
sme pri spustení  programu 
vykonali príkazy, ktoré 
nastavia premenné, alebo 
niečo nakreslia do grafickej 
plochy. 
 
Ak pracujeme v prostredí 
Lazarus, grafickú plochu 
inicializujeme práve pri 
tejto udalosti (zavolá sa 

procedúra FormCreate). 
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Táto procedúra sa vykoná vţdy, keď nad obrázkom stlačíme tlačidlo myši: 

 

3. Hlavička procedúry má niekoľko parametrov. Z nich sa dozvieme pozíciu myši 
alebo aj informáciu o tom, ktoré tlačidlo pouţívateľ stlačil. Pri zavolaní procedúry 

budú v parametroch X a Y uloţené súradnice myši. My ich môţeme prečítať 
a pouţiť na nakreslenie červeného krúţku: 

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject;  

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=clRed; 

  Image1.Canvas.Ellipse(X-10, Y-10, X+10, Y+10); 

end; 

Jednoduchý kresliaci program 

Vytvoríme jednoduchý kresliaci program. V programe budeme reagovať aj na 
ostatné spomínané udalosti myši. Pri stlačení a pri pustení tlačidla myši si 
poznačíme, či kreslíme. Ak áno, potom pri pohybe myši budeme kresliť čiaru. 

var 

  Kreslime: Boolean=False; 

 

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; 

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  Kreslime:=True; 

  Image1.Canvas.MoveTo(X, Y); 

end; 

 

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  if Kreslime then Image1.Canvas.LineTo(X, Y); 

end; 

 

procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; 

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  Kreslime:=False; 

end; 
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Kapitola 3: Časovač 

Časovač (Timer) je komponent, ktorý v pravidelných intervaloch tiká, a tak generuje 

svoju udalosť OnTimer. To je výhodné, ak v programe plánujeme vykonávať 
periodické deje, napríklad počítať čas alebo zobrazovať animáciu.  

1. Do formulára vloţíme obrázok a časovač. Časovač dostane meno Timer1. 

Komponent časovač nájdeme na záloţke System: 

 

Časovač je nevizuálny komponent a počas behu programu ho neuvidíme. Bude sa 
však prejavovať svojou činnosťou – bude v pravidelných intervaloch volať procedúru. 

2. Zobrazíme udalosti časovača a do prázdneho políčka OnTimer dvojklikneme: 

 

3. Do programu a procedúry Timer1Timer, ktorá v programe vznikla, dopíšeme: 

var 

  TM: Integer=0; 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  TM:=TM+1; 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 0, IntToStr(TM)); 

end; 

Po spustení programu uvidíme, ako sa kaţdú sekundu mení obsah premennej TM. 

Animácia 

Rýchlosť, akou časovač tiká, nastavíme v jeho vlastnosti Interval. Pôvodná 
hodnota 1000 znamená, ţe časovač tne raz za 1000ms (milisekúnd), teda raz za 

sekundu. Ak túto hodnotu zmeníme na 20, časovač tikne 50 krát za sekundu. 
Interval 20 ms budeme pouţívať pri zobrazovaní animácií.  

Nasledujúci program kreslí štvorček, ktorý preletí od ľavého okraja k pravému: 

var 

  X: Integer=0; 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=clWhite;        // zmazanie plochy: 

  Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect); 

  X:=X+1;                                          // zmena polohy 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=clRed;           // kreslenie: 

  Image1.Canvas.Rectangle(X, 100, X+10, 110); 

end; 
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Štvorček z predchádzajúceho program vyletí z plochy. Upravíme program tak, aby sa 
štvorček odráţal od okrajov plochy: 

var 

  X: Integer=0;  

  Y: Integer=0; 

  dX: Integer=5; 

  dY: Integer=5; 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=Random(256*256*256); 

  Image1.Canvas.Rectangle(X, Y, X+25, Y+25); 

  X:=X+dX; 

  Y:=Y+dY; 

  if (X<0) or (X+25>=Image1.Width) then dX:=-dX; 

  if (Y<0) or (Y+25>=Image1.Height) then dY:=-dY; 

end; 

V premenných dX, dY si pamätáme smer pohybu. Pri náraze na ľavý alebo pravý 

okraj zmeníme smer pohybu dX na opačný. Pri náraze na horný alebo spodný okraj 

zmeníme sper smer dY na opačný.  

Hra 

Vytvoríme hru, v ktorej má hráč chytať zlaté dukáty. Dukáty padajú na obrazovke 
zhora nadol. Hráč získa body, ak stihne kliknúť na dukát skôr, ako zmizne 
z obrazovky: 

var 

  PozX: Integer=200;                        // pozicia dukatu 

  PozY: Integer=-20; 

  Skore: Integer=0;                         // skore hraca 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

var 

  X, Y: Integer; 

begin 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=clWhite;    // zmazanie plochy: 

  Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect); 

  PozY:=PozY+1;                              // zmena polohy: 

  if PozY>Image1.Height then begin 

    Timer1.Enabled:=False;                 // zastavenie casovaca 

    ShowMessage('Smola');                  // zobrazenie spravy 

    Close;                                    // skoncenie programu 

  end; 

  Image1.Canvas.Brush.Color:=clYellow;  // kreslenie: 

  Image1.Canvas.Ellipse(PozX-20, PozY-20, PozX+20, PozY+20); 

end; 

 

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject;  

  Button: TMouseButton;  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

  if Sqr(PozX-X)+Sqr(PozY-Y)<=Sqr(20) then begin 

    Skore:=Skore+100;                       // klikli sme na dukat 

    Caption:=IntToStr(Skore); 

    PozX:=random(Form1.Image1.Width); 

    PozY:=-20; 

  end; 

end; 
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Kapitola 4: Polia  

Chceme vytvoriť elektronickú ţiacku kniţku, v ktorej budeme evidovať body našich 
ţiakov z písomných prác. Napríklad, Janka písala 5 písomných prác, z ktorých 

postupne získala 18, 19, 8, 17 a 20 bodov. Ţiacka kniţka by si mala tieto body 
zapamätať, vypísať ich do grafickej plochy a mohla by aj automaticky vypočítať 
a zobraziť nasledujúce informácie: Janka získala dohromady 82 bodov a tretí test 
pokazila, pretoţe zaň získala najmenej (teda 8) bodov. Ako by sme takúto ţiacku 
kniţku naprogramovali?  

Ţiacku kniţku pre Janku by sme vedeli naprogramovať pouţitím piatich premenných: 

  A1, A2, A3, A4, A5: Integer; 

V nich by sme si pamätali body za jednotlivé testy: 

  A1:=18; 

  A2:=19; 

  A3:=8; 

  A4:=17; 

  A5:=20; 

Body z testov by sme vypísali pouţitím niekoľkých príkazov TextOut: 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 15, IntToStr(A1)); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 30, IntToStr(A2)); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 45, IntToStr(A3)); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 60, IntToStr(A4)); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 75, IntToStr(A5)); 

Celkový súčet bodov by sme vypočítali: 

  Spolu:=A1+A2+A3+A4+A5; 

Týmto spôsobom by sme vedeli naprogramovať aj zvyšnú funkcionalitu ţiackej 
kniţky. Nebudeme to však robiť, pretoţe takéto riešenie je nešikovné. Napríklad, 
keby sme boli veľmi iniciatívni a napísali by sme 30 testov, museli by sme deklarovať 

30 premenných A1 aţ A30. Aj výraz pre celkový súčet bodov by sa značne predĺţil, 
nehovoriac o podmienkach, ktoré by sme museli zapisovať pre zisťovanie 
najhoršieho testu... Tieto nedostatky odstránime tým, ţe sa naučíme pouţívať pole. 

Pole 

Pole (anglicky array) je skupina premenných. Pole musíme najskôr deklarovať: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  A: array[1..5] of Integer; 

begin 

V pamäti počítača vznikne 5 premenných, ktoré budú umiestnené tesne za sebou: 

 1 2 3 4 5 indexy prvkov 

A      prvky poľa 

Kaţdá škatuľka na predchádzajúcom obrázku je jedna premenná. Tieto premenné 

nazývame prvky poľa. Naše pole A má 5 prvkov a kaţdý z nich je typu Integer 

(do kaţdej škatuľky môţeme umiestniť celé číslo). Prvky poľa A označujeme takto: 

A[1], A[2], A[3], A[4], A[5]. Čísla v hranatých zátvorkách nazývame indexy 

prvkov. Napríklad, A[1] je prvý a A[5] je posledný prvok poľa. 

Deklaráciu A: array[1..5] of Integer čítame nasledovne: „A je pole, ktoré 

má prvky s indexmi od 1 po 5, pričom každý prvok poľa je celé číslo.“ 
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K prvkom poľa nastavujeme hodnoty napríklad takto: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  A: array[1..5] of Integer;  

  I, Sucet: Integer; 

begin 

  A[1]:=18; 

  A[2]:=19; 

  A[1+2]:=8; 

  I:=4; 

  A[I]:=17; 

  A[I+1]:=20; 

Indexy v hranatých zátvorkách nemusia byť iba konštanty. Index môţe byť aj výraz 
s premennou. Preto obsah poľa A bude po predchádzajúcich priradeniach takýto: 

 1 2 3 4 5 indexy prvkov 

A 18 19 8 17 20 prvky poľa 

Hodnoty prvkov môţeme aj vypísať do grafickej plochy: 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 15, IntToStr(A[1])); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 30, IntToStr(A[2])); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 45, IntToStr(A[3])); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 60, IntToStr(A[4])); 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 75, IntToStr(A[5])); 

V predchádzajúcich zápisoch môţeme vidieť závislosť: 

prvok A[I] vypisujeme na pozíciu I*15 

Ak za premennú I postupne dosadíme čísla od 1 po 5, vypíšeme všetky prvky 

poľa. Do procedúry Button1Click dopíšeme: 

  for I:=1 to 5 do 

    Image1.Canvas.TextOut(0, I*15, IntToStr(A[I])); 

Súčet bodov zo všetkých testov vieme vypočítať takto: 

  Sucet:=A[1]+A[2]+A[3]+A[4]+A[5]; 

Tento zápis je veľmi nešikovný, pretoţe dĺţka výrazu napravo od := závisí od počtu 
prvkov, ktoré plánujeme sčítať. Keby sme chceli sčítať 1000 prvkov, predchádzajúci 
zápis by bol extrémne dlhý. Súčet však môţeme zostaviť aj inak.  

Na začiatku nastavíme obsah premennej Sucet na 0, potom k premennej 
postupne pričítame hodnoty jednotlivých prvkov poľa:  

  Sucet:=0; 

  for I:=1 to 5 do Sucet:=Sucet+A[I]; 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 100, 'Spolu:'); 

  Image1.Canvas.TextOut(100, 100, IntToStr(Sucet)); 

end; 

Hľadanie minima 

Koľko bodov má Jankin pokazený test? Ak sa pozrieme na čísla 18, 19, 8, 17, 20, 

veľmi rýchlo odpovieme 8. Toto číslo je najmenšie spomedzi uvedených čísel.  

Hľadanie na princípe „pozriem a vidím“ však funguje iba pre malý počet prvkov. Ako 
by sme postupovali, keby sme hľadali najmenšie číslo pre 1000 čísel? Zrejme by sme 
čísla postupne porovnávali a zapisovali si doposiaľ najmenšie nájdené číslo.  

Zapnutie kontroly indexov 
v prostredí Lazarus:  

 

Ponuka Projekt 

▼ 
Voľby prekladača... 

▼ 
Záloţka Kód 

▼ 

Zaškrtnúť políčko Rozsah 

Je dôleţité, aby sme pri 
práci s poľom pouţívali iba 
indexy existujúcich prvkov.  
 
Preto odporúčame zapnúť 
kontrolu rozsahu hodnôt. 
Keď je kontrola zapnutá, 
program nás upozorní na 

zlé indexy. 

Zapnutie kontroly indexov 
v prostredí Delphi: 

 

Ponuka Project 

▼ 
Options... 

▼ 
Záloţka Compiler 

▼ 
Zaškrtnúť políčka: 

 Range checking 

 Default 
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Ani počítač sa nedokáţe pozrieť na všetky prvky poľa súčasne. Preto budeme pole 

prezerať od začiatku do konca. V premennej Min si pamätáme najmenšie číslo, 
ktoré sme zatiaľ objavili. 

 

Ak prvok A[I] obsahuje ešte menšie číslo, uloţíme ho do premennej Min: 

var 

  Min: Integer; 

  ... 

  Min:=A[1]; 

  for I:=2 to 5 do 

    if A[I]<Min then Min:=A[I]; 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 120, 'Najmenej: '); 

  Image1.Canvas.TextOut(100, 120, IntToStr(Min)); 

Ak nás zaujímajú aj čísla testov, ktoré Janka pokazila, vypíšeme indexy prvkov, ktoré 
sa s zhodujú s minimom: 

var 

  Y: Integer; 

  ... 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 140, 'Janka pokazila test(y):'); 

  Y:=140; 

  for I:=1 to 5 do 

    if A[I]=Min then begin 

      Image1.Canvas.TextOut(100, Y, IntToStr(I)); 

      Image1.Canvas.TextOut(110, Y, '. test'); 

      Y:=Y+15; 

    end; 

end; 

Pravidlá pre prácu s poľom 

Pole A je zloţené z prvkov A[1], A[2], A[3], A[4], A[5]. Pozor však, pole 

nemá prvky A[0], A[-1] ani A[6] alebo A[100]. Preto nemôţeme vykonávať 

napríklad priradenie A[0]:=123; 

Pole vo všeobecnosti deklarujeme nasledovne: 

var meno: array[od..po] of typ; 

V hranatých zátvorkách uvádzame hranice poľa, čiţe, v akom rozsahu môţeme 

indexovať prvky poľa. Prvý prvok poľa bude meno[od], posledný prvok bude 

meno[po]. Hodnoty od, po môţu byť aj záporné čísla, musí ale platiť, ţe 

od<=po. Napríklad: 

  var R: array[-1..+1] of Integer; 

Pole R je pole celých čísel, ktoré má prvky R[-1], R[0], R[+1]. 

 

 

 

 
Pole si môţe pamätať 
okrem celých čísel aj iné 
typy údajov, napríklad 
desatinné čísla, texty alebo 
farby. 

 

Čo vypíše program, ak 
Janka pokazila viac testov? 
 
Čo vypíše program, ak 
Janka nepokazila ani jeden 
z testov? 
 
Ako by ste upravili 
program, aby zobrazil 
korektnú odpoveď aj takom 

prípade? 
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Kapitola 5: Text 

Spracovanie textových údajov bývalo popri spracovaní číselných údajov oddávna 
dôleţitou súčasťou informatiky (evidencia obyvateľov, vyhľadávame na internete, 
textové editory). Texty si musí počítač uchovávať v pamäti a programy musia 
s textami realizovať rôzne algoritmy. Preto sa naučíme programovo spracovávať 
texty a znaky. 

Znak 

Znaky sú písmená A , B, a, b, cifry 0, 1, 2 symboly +, -, >, ?, #, $, atď. 

Mnoţine znakov zodpovedá v jazyku Pascal typ Char. Premenná typu Char si 
zapamätá jeden znak. Znak v programe píšeme medzi apostrofy: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  C: Char; 

begin 

  C:='A'; 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 0, C); 

V premennej C bude uloţené písmeno A: 

C 

A 

Do znakovej premennej môţeme priradiť iba jeden znak, teda nemôţeme vykonať 

priradenie C:='AB'. 

Kódovanie znakov 

V skutočnosti je znak v počítači uloţený ako číslo – kód znaku. Znakom sú teda 
pridelené rôzne kódy, niektoré z nich môţeme vidieť v nasledujúcej tabuľke: 

znak: medzera +  .  0 ... 9 A ... Z  a ... z 

kód: 32 43  46  48 ... 57 65 ... 90  97 ... 122 

Napríklad, veľké písmeno A má kód 65, písmeno B  má kód 66. Malé písmeno 

'a' má kód 97. Cifra '0' má číselný kód 48, cifra '1' má kód 49. 

Znaky môţeme vzájomne porovnávať: 

  if C='A' then Image1.Canvas.TextOut(0, 20, 'Ano'); 

Znaky sa v skutočnosti porovnávajú podľa kódov. Preto aj platí, ţe: 'A'<'a'.  

Kódy znakov si však nemusíme pamätať, pretoţe funkcia Ord(znak) zistí kód 

znaku a funkcia Chr(kód) „vyrobí“ z kódu znak. Napríklad, výsledkom 

Ord('A') bude číslo 65 a výsledkom Chr(65) bude znak 'A'. Funkcie Chr 

a Ord teda pouţívame na manipuláciu so znakmi. 

 Potom takýto krátky program zobrazí pod sebou veľké písmená od A po Z:  

var 

  I: Integer; 

  ... 
  for I:=Ord('A') to Ord('Z') do 

    Image1.Canvas.TextOut(0, (I-Ord('A'))*15, Chr(I)); 

end; 
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Textový reťazec 

Slová aj vety sú postupnosti znakov. Postupnosť znakov nazývame textový reťazec. 

Premenná, ktorá si dokáţe pamätať textový reťaze, je typu string. 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

  T: string; 

begin 

  T:='Ahoj'; 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 0, T); 

end; 

Textový reťazec, ktorý sme priradili do premennej T, je postupnosť štyroch znakov: 

 1 2 3 4 

T A h o j 

Premenná T sa správa ako pole, ktorého prvky sú znaky (typu Char). Prvý znak má 

index 1, takţe T[1]='A'. Posledný znak 'j' má index 4. 

Vytvoríme program, ktorý zobrazí farebný nápis – písmenká vypíše rôznymi farbami: 

 

Nápis zadá pouţívateľ do editovacieho polička. Vlastnosť Edit1.Text je typu 

reťazec, takţe pomocou [ ] vieme zistiť jeho jednotlivé znaky. Počet znakov 
reťazca, teda dĺžka reťazca, však závisí od vôle pouţívateľa, a preto ju dopredu 

nedokáţeme stanoviť. Dĺţku reťazca zistíme pomocou funkcie Length(reťazec): 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

var 

  I: Integer; 

begin 

  Image1.Canvas.FillRect(Image1.ClientRect); 

  Image1.Canvas.Font.Name:='Courier New'; 

  Image1.Canvas.Font.Size:=40; 

  for I:=1 to Length(Edit1.Text) do begin 

    Image1.Canvas.Font.Color:=Random(256*256*256); 

    Image1.Canvas.TextOut(I*30, Random(30), Edit1.Text[I]); 

  end; 

end; 

Zreťazenie 

Dva alebo viaceré textové reťazce môţeme spojiť do jedného reťazca pomocou 

operátora +, napríklad: 'Abe'+'ceda' = 'Abeceda'. Takéto zreťazenie veľmi 
uľahčuje prácu s textom. Napríklad, takto zobrazíme výraz aj jeho hodnotu: 

  Image1.Canvas.TextOut(0, 0, '1+2*3 je '+IntToStr(1+2*3)); 

Funkcia IntToStr zmení číslo 7 na reťazec '7'. Reťazec '1+2*3 je ' sa 

spojí s reťazcom '7' do nového reťazca a nakoniec sa vypíše text 1+2*3 je 7. 
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Kapitola 6: Textový súbor 

Údaje na disku počítača sú uloţené v súboroch. Teraz nás budú zaujímať textové 
súbory. Textový súbor obsahuje neformátovaný ale čitateľný text, ktorý zväčša býva 

uloţený v súbore s príponou .txt. Také súbory vieme upravovať aj v jednoduchom 
textovom editore, napríklad v programe Notepad (Poznámkový blok). Textové súbory 
sú veľmi uţitočne aj pre programy. Program môţe do textového súboru uloţiť 
výsledky výpočtov, tabuľku skóre alebo svoje nastavenia. 

Zápis do súboru 

Po stlačení tlačidla vytvoríme na disku počítača textový súbor: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  T: TextFile; 

  I: Integer; 

begin 

  AssignFile(T, 'pokus.txt'); 

  Rewrite(T); 

  WriteLn(T, 'Prvy riadok'); 

  WriteLn(T, 10*20); 

  for I:=1 to 10 do 

    WriteLn(T, I, ' na druhu sa rovna ', I*I); 

  WriteLn(T, 'Hotovo.'); 

  CloseFile(T); 

end; 

V programe: 

1. Najskôr deklarujeme premennú T typu TextFile (textový súbor). Túto 
premennú budeme nazývať  súborová premenná. 

2. Dvojicou príkazov AssignFile a Rewrite otvoríme súbor na zápis: 

 príkaz AssignFile inicializuje súborovú premennú T – so súborom 

pokus.txt budeme odteraz pracovať prostredníctvom súborovej 

premennej T, 

 príkaz Rewrite vytvorí nový, prázdny súbor  pokus.txt  

v priečinku, kde je uložený projekt (resp. súbor project1.exe). 

3. Príkaz WriteLn pridá do súboru riadok s textami alebo číslami – týmto 
príkazom zapisujeme do súboru údaje (write line = zapíš riadok). 

4. Prácu so súborom ukončíme príkazom CloseFile – súbor zatvoríme. 

Po stlačení tlačidla program nič nenakreslí, ale na disku počítača vytvorí súbor 

Pokus.txt. Jeho obsah zobrazíme v programe Notepad (Poznámkový blok): 
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Čítanie zo súboru 

V textovom editore vytvoríme súbor obrazok.txt s takýmto obsahom a uloţíme 
ho do priečinka s projektom: 

 

V tomto súbore je zakódovaný obrázok: čísla predstavujú súradnice lomenej čiary. 

Prvá dvojica čísel určuje pozíciu pre príkaz MoveTo, kde kresba začína. Zvyšné 

dvojice čísel sú súradnice pre príkaz LineTo, kam sa čiara kreslí. Nasledujúci 
program prečíta súbor a nakreslí podľa jeho obsahu obrázok: 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

  T: TextFile; 

  I, X, Y: Integer; 

begin 

  AssignFile(T, 'obrazok.txt'); 

  Reset(T); 

  ReadLn(T, X, Y); 

  Image1.Canvas.MoveTo(X, Y); 

  Image1.Canvas.Pen.Color:=clRed; 

  for I:=1 to 5 do begin 

    ReadLn(T, X, Y); 

    Image1.Canvas.LineTo(X, Y); 

  end; 

  CloseFile(T); 

end; 

Niektoré príkazy alebo slová v predchádzajúcom programe uţ poznáme: 

1. Deklarujeme súborovú premennú T typu TextFile. 

2. Dvojicou príkazov AssignFile a Reset otvoríme súbor na čítanie: 

 príkaz AssignFile inicializuje súborovú premennú T tak, aby sme 

mohli pracovať so súborom obrazok.txt, 

 príkaz Reset pripraví existujúci súbor obrazok.txt na čítanie (t.j. 
aby sme mohli prenášať údaje zo súboru do programu). 

3. Príkaz ReadLn(T, X, Y) získa zo súboru T dvojicu čísel a uloţí ich do 

premenných X, Y – týmto príkazom čítame zo súboru údaje (read line = 
prečítaj riadok). Čísla zo súboru sa čítajú postupne, od jeho začiatku. 

4. Prácu so súborom ukončíme príkazom CloseFile – súbor zatvoríme. 

Predpokladáme, ţe súbor obsahuje 6 súradníc. Pre iný počet by program nefungoval. 

Pomocou funkcie EOF (EOF = end of file = koniec súboru) však dokáţeme spracovať 

súbory neznámej dĺţky. Výsledkom EOF(T) je hodnota true, ak sme uţ súbor T 

celý prečítali. Preto nahradíme cyklus for cyklom while not EOF(T) do..., 

ktorý bude čítať textový súbor dovtedy, kým nepríde na jeho koniec:  

  while not EOF(T) do begin 

    ReadLn(T, X, Y); 

    Image1.Canvas.LineTo(X, Y); 

  end; 
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Čo sme sa naučili v tomto module 

Zhrnutie 

V tomto module sme sa učili pouţívať ďalšie konštrukcie a údajové typy 
jazyku Pascal s tým, ţe sme vyuţíval vývojové prostredie Delphi alebo 
Lazarus. Naučili sme sa definovať a pouţívať vlastné procedúry a funkcie. 
Spoznali sme mechanizmus udalostí a vyuţili sme ho pri vytváraní aplikácii, 
ktoré vyuţívajú myš ako svoje vstupné zariadenie. Pomocou časovača sme 
v našich programoch zobrazovali pohybujúce sa objekty a jednoduché 
animácie. Naučili sme sa pouţívať dôleţitú údajovú štruktúru – pole. Pomocou 
poľa a indexov dokáţeme elegantne pracovať s veľkým mnoţstvom údajov. 
Spoznali sme nové typy pre prácu so znakmi a textami. Vytvárali sme 
programy, ktoré zapisovali údaje do súborov alebo spracovávali údaje, ktoré 
boli uloţené v textových súboroch. Pritom sme sa ukazovali, ako postupujeme 

pri zovšeobecňovaní zápisov a postupov riešení rôznych problémov. 

Preverenie výstupných vedomostí 

Súbor meteo.txt obsahuje 365 celých čísel, ktoré zodpovedajú teplote za kaţdý 
deň v roku. Napíšte program, ktorý vypočíta priemernú teplotu za rok a do grafickej 
plochy zobrazí stĺpcový graf, v ktorom sú podpriemerné teploty vykreslené modrou 
a ostatné červenou farbou. Súbor môţete čítať iba raz. 
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