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GRAFIKA PYTHON-a

• Doteraz sme pracovali bud’ v priamom (shell) alebo v 
programovom režime. 

• Programy sme spúšt’ali priamo z editora

• Teraz použijeme program, ktorý pracuje s grafckým oknom (v 
grafckom režime).

• Už vieme, že príkaz (funkcia) print() vypisuje priamo do textového 
okna (shell). 

• Existuje iná skupina príkazov(funkcií),ktorá nevypisuje do 
textového okna ale do grafckého okna

• Takéto okno sa ale nevytvorí samo, musíme zadat’ špeciálne 
príkazy.



Grafické pirostrediee TKINTER

A spustme to  stlačením F5

1) Do príkazového riadka postupne zadáme toto::

2) Alebo Do súboru uložíme  toto:

V oboch prípadoch sa spust grafcké prostredie TKINTER



Čo znamenajú te tri príkazy?

•  príkaz import tkinter oznámi, že budeme pracovat’ s modulom tkinter, ktorý obsahuje 

grafcké príkazy 

• týmto príkazom vznikla nová premenná tkinter, ktorá obsahuje referenciu na tento modul, 

• t.j. všetky funkcie a premenné, ktoré sú defnované v tomto module, sú prístupné pomocou 
tejto premennej 

• Budeme k nim pristupovat’ tzv. bodkovou notáciou, t.j. vždy uvedieme meno premennej 
tkinter, za tým bodku a meno funkcie alebo premennej, napr. tkinter.Canvas • 

• tkinter.Canvas() vytvorí grafckú plochu 

• Aby  sme s touto plochou mohli d’alej pracovat’,uložíme si jej referenciu do premennej 
canvas 

•  kým nezadáme aj príkaz canvas.pack(), grafcká plocha sa ešte nezobrazí - volanie 
canvas.pack() zabezpečí zobrazenie nového okna aj s novovytvorenou grafckou plochou



Súradinecová sústava
Do grafckej plochy môžeme kresliť napríklad čiary, 

obdĺžniky, elipsy. 
Pri kreslení potrebujeme príkazom zadávať súradnice 

bodov.
Vel’kost’ grafckej plochy je zatal’ 378x264 bodov 

(pixelov), ale neskôr uvidíme, ako môžeme túto vel’kost’ 
zmezmenit’.



Súradinecová sústava

 Každý bod má dve súradnice: x-ovú a y-ovú.
X-ová súradnica určuje vodorovnú pozíciu a y-ová určuje zvislú pozíciu. 
 Ale pozor, y-ová súradnica raste smerom dole (nie ako sme zvyknut v matematke, 

kde raste smerom hore). 
 Súradnice zapisujeme ako dvojicu čísel, pričom x-ová súradnica je vždy v tejto dvojici 

prvá a druhá je yová súradnica.





Kreslenie čiary
•  canvas.create_line(x1, y1, x2,y2) 

• x1,y1 –súradnice začiatku čiary

• x2,y2-súradnice konca čiary

Napr. canvas.create_line(10, 100, 200, 100)

nakreslíme čiaru, ktorá začína v bode so súradnicami [10, 100] a 
končí v bode [200, 100]



Kreslenie čiary
• Týmto príkazom môžeme kresliť aj čiary, ktoré prechádzajú cez 

viacero bodov.
  Jednotlivé súradnice bodov pridávame do príkazu. 
 Napríklad: canvas.create_line(10, 100, 200, 100, 10, 200) k 

pôvodnej čiare sme pridali ďalší bod so súradnicou [10, 200]

•  canvas.create_line(x1, y1, x2,y2,x3,y3) 

• x1,y1 –súradnice začiatku čiary

• x2,y2-súradnice konca čiary

• X3,y3-súradnice bodu do ktorého smeruje druhá úsečka



Kreslenie čiar



Kreslenie čiar
 Pri práci s grafkou budeme často experimentovat’ v priamom režime a ked’ budeme s 

výsledkom spokojní, prekopírujeme príkazy zo shellu do programu v editovacom okne 
a prípadne znovu spustme pomocou F5. 

 V prípade opätovného   uvedenia viacerých príkazov canvas.create_line() sa vytvoria 
samostatné krivky



Ďaľšie parametre čiar

Zrejme, ked’ teto dva parametre nešpecifkujeme, kreslí sa čierna čiara hrúbky 1. 



Farby v TKINTERY

Farby v tkintere zadávame ako znakové ret’azce 
názvov farieb v angličtne.

 Najčastejšie budeme používat’ teto farby:  'white' ,

•  'black' ,

•  'red' ,

•  'blue' , 

• 'green' ,

•  'yellow‘



Priklady použita hrúbky a farby čiary



Príklady na čiaru
ZADANIE

RIEŠENIE 1



Príklady na čiaru
ZADANIE

RIEŠENIE 2



ULOHY NA ČIARY



Kreslenie obdlžnika



Kreslenie čiar
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