
Informatika 7r. Algoritmické riešenie problémov - jazyk na zápis riešenia 

(napíš si príkazy, pozri si videá) 

 

Základné príkazy v programe Imagine 

 

Príkaz Skratka a príklad Význam príkazu 

dopredu  
do 20 dopredu o 20 krokov 

do ? dopredu o náhodný počet krokov 

vzad 
vz 30 vzad o 30 krokov 

vz ? vzad o náhodný počet krokov 

vpravo 
vp 90 vpravo o 90 stupňov 

vp ? vpravo o náhodný počet stupňov 

vľavo 
vl 45 vľavo o 45 stupňov 

vl ? vľavo o náhodný počet stupňov 

znovu, znova znovu, znova 
vymaže stránku a korytnačka sa vráti do domovskej 

pozície 

zmaž zmaz 
plocha sa zmaže, ale korytnačka zostane tam, kde 

naposledy kreslila 

domov domov 
korytnačka sa vráti do domovskej pozície, ale nakreslený 

obrázok sa nezmaže 

nechHrúbkaPera 

nechHp 10 nastaví hrúbka pera na 10 bodov 

nechHp ? nastaví hrúbku pera na náhodnú 

nechFarbaPera 
nechFp  ’’zlta nastaví farbu pera na žltú 

nechFp ? nastaví farbu pera na náhodnú 

bod 
bod 25 nakreslí bod (bodku, kruh) 

bod ? nakreslí bod náhodného priemeru 

peroHore ph 
pero hore - pero je zdvihnuté – korytnačka nekreslí, iba 

sa presunie na novú pozíciu 

peroDole pd 
pero dole – pero je opäť na papieri - korytnačka pri 

pohybe opäť kreslí 

? ? vypíše náhodnú hodnotu 

Cyklus   

opakuj []  opakuj 4 [tu je príkaz na vykonanie] 

opakuj 
opakuj 4  

    [do 50 vp 90] 

zopakuje 4x to, čo je v hranatej zátvorke, teda  

pôjde dopredu o 50 krokov a otočí sa vpravo o 90 

stupňov 

Procedúra   



viem  príkaz na začatie procedúry za ktorým ide meno 

koniec  príkaz na ukončenie procedúry 

Poznámka:  všetky príkazy je možné písať (používať) bez mäkčeňov a dĺžňov, nie je potrebné písať 

veľké písmená (tie sa používajú pre lepšiu čitateľnosť príkazov) a taktiež možno pre 

väčšinu príkazov použiť skratky 

 

Inšpiruj sa – pozri si videa 

https://arduino.cz/top-10-free-nastroju-aby-se-nase-deti-naucily-

programovat/?fbclid=IwAR1UlyHnuFec7jbp_PPVzH8Zx1R6dC5V4oJ4oBpNJRMh7r09ir1sJzpobVU 

 

https://www.akademiaalexandra.sk/2020/04/vzdelavacie-videa-

zdarma/?fbclid=IwAR2KggEe8NGuZWsBW5RXGtQF_6Po18xgpbE2EqY5mmnqvm_l1-KuuDm5VXM 
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