
 

Pracovný list PAZ 
Cvičenie 1  

 
Obdlžník 
Metóda: public void obdlznik(int sirka, int vyska) 
Opis: Nakreslí obdlžník s rozmermi sirka x vyska 
Parametre: sirka šírka obdlžníka 
 vyska výška obdlžníka 
 
5-uholník 
Metóda: public void patuholnik(int dlzkaStrany) 
Opis: Nakreslí 5-uholník s požadovanou dĺžkou strany 
Parametre: dlzkaStrany dĺžka strany 5-uholníka 
 
n-uholník 
Metóda: public void nuholnik(int n, double dlzkaStrany) 
Opis: Nakreslí n-uholník s požadovanou dĺžkou strany 
Parametre: n počet strán n-uholníka 
 dlzkaStrany dĺžka strany n-uholníka 
 
Upravte predchádzajúce úlohy tak, aby namaľované útvary boli vyplnené (využite metódy 
openPolygon a closePolygon), experimentujte s farbou a hrúbkou kresliaceho pera. 
 
Štvorcípa hviezda 
Metóda: public void hviezda4(double dlzkaCipu, double uhol) 
Opis: Nakreslí štvorcípu hviezdu. 
Parametre: dlzkaCipu dĺžka ramena rovnoramenného trojuholníka, ktorý tvorí cíp hviezdy 
 uhol uhol, ktorý zvierajú ramená rovnoramenných trojuholníkov cípov 
 
Zaoblený štvorec 
Metóda: public void oblyStvorec() 
Opis: Nakreslí zaoblený štvorec. 
 
Štvorcový kruh 
Metóda: public void obrazec(int pocetStvorcov, int dlzkaStrany) 
Opis: Nakreslí kruh skladajúci sa zo štvorcov 
Parametre: pocetStvorcov počet štvorcov tvoriacich obrazec 
 dlzkaStrany dĺžka strany štvorcov tvoriacich obrazec 
 

  

 



Rovnoramenný trojuholník 
Metóda: public void rovnoramenny(double uhol, double dlzka) 

Opis: Nakreslí rovnoramenný trojuholník 
Parametre: uhol uhol, ktorý zvierajú ramená trojuholníka 
 dlzka dĺžka ramien trojuholníka 
Rada: Využite možnosť zapamätať si pozíciu korytnačky (getX, getY, moveTo). 
 
Mriežka 
Metóda: public void mriezka(int riadky, int stlpce, double rozmer) 
Opis: Nakreslí štvorcovú mriežku. 
Parametre: riadky počet riadkov mriežky 
 stlpce počet stĺpcov mriežky 
 rozmer rozmery jedného štvorca mriežky 
 
Slnko 
Metóda: public void slnko(int dlzkaStrany, int dlzkaLuca) 
Opis: Nakreslí obraz slnka ako pravidelnú 24-uholník 
Parametre: dlzkaStrany dĺžka strany 24-uholníka 
 dlzkaLuca dĺžka lúča 
 
Mlyn 
Metóda: public void mlyn(int pocetRamien, double dlzkaRamena)  
Opis: Nakreslí mlyn 
Parametre: pocetRamien počet ramien mlyna 

 dlzkaRamena 
dĺžka ramena v rovnoramennom trojuholníku tvoriacom rameno 
mlyna 

 

 

 

 

 
Hviezda 
Metóda: public void hviezda(int n, double dlzkaCipu, double uhol) 
Opis: Nakreslí n-cípu hviezdu 
Parametre: n počet cípov hviezdy 
 dlzkaCipu dĺžka ramena rovnoramenného trojuholníka, ktorý tvorí cíp hviezdy 
 uhol uhol, ktorý zvierajú ramená rovnoramenných trojuholníkov cípov 
 

   
 


