
Chybová hlášení  
Pravděpodobně první hlášení, se kterým se uživatel setká, je „I don’t know how to“ a 
následuje název volané instrukce. Hlášení znamená, že Logo tuto instrukci nezná. Buď se jedná 
o překlep nebo o dosud nevytvořenou nebo nezpřístupněnou (není dostupná v aktuálním 
prostředí) instrukci.  

Další hlášení „Not enough inputs to volaná instrukce“ znamená, že volaná instrukce nemá 
dostatek vstupních údajů. Uživatel musí zadat více vstupních údajů. Měl by si, pokud se 
nejedná o překlep, zjistit, jaké vstupní údaje a v jakém pořadí instrukce vyžaduje.  

Hlášení „You don’t say what to do with vstupní údaj“ znamená, že instrukce má přebytek 
vstupních údajů. Uživatel musí zadat méně vstupních údajů. A opět by si měl zkontrolovat, zda 
se jedná o překlep nebo neznalost, jaké vstupní údaje a v jakém pořadí instrukce vyžaduje.  

Hlášení „volaná instrukce doesn’t like vstupní údaj as input“ znamená, že instrukce vyžaduje 
jiný vstupní údaj. A opět je potřeba zkontrolovat, jaké vstupní údaje zadat pro instrukci.  

Příkazy pro želví grafiku 
Smaž obrazovku cs clearscreen smaže vše na obrazovce, kromě 

podkladového obrázků 

Ukaž želvu st showturtle ukáže symbol želvy 

Skryj želvu ht hideturtle skryje symbol želvy 

Zvedni kreslítko pu penup při posunu nekreslí 

Polož kreslítko pd pendown při posunu kreslí 

Chovej se inverzně px penreverse při posunu nakreslenou čáru maže, 
nenakreslenou kreslí inverzně 

Chovej se normálně ppt penpaint vypne inverzní kreslení (px) 

Nastav barvu setpc [r g b] setpencolor nastaví barvu ve formátu červená složka, 
zelená složka, modrá složka (0-255) 

Nastav tloušťku čáry setpensize [w h]  nastaví šířku a výšku čáry, verze MSW nastaví 
jen šířku 

Dynamická geometrie 
Dopředu fd číslo popoleze o číslo pixelů/bodů dopředu 

Dozadu bk číslo popoleze o číslo pixelů/bodů dozadu 

Doleva lt úhel otočí se o úhel (°) doleva 

Doprava rt úhel otočí se o úhel (°) doprava 

Operace se seznamem v podobě slova či věty  
Seznamem je všechno, u čeho dokážeme určit pořadí položek, seznamem je slovo, kde 
jednotlivá písmena si představíme jako položky seznamu, stejně tak jsou položkami slova ve 
větě.  

Operace first a last následovány slovem nebo seznamem vrací první, respektive 
poslední položku seznamu či znak slova.  



Operace butfirst (bf) a butlast (bl) následovány slovem nebo seznamem vrací celý 
seznam nebo slovo až na první, respektive poslední položku seznamu nebo znak slova.  

Operace item pořadí seznam vrátí položku seznamu nebo znak slova, které se nachází 
na pozici dané pořadím.  

Položky seznamu můžeme spojovat do nového seznamu (operace sentence 1. seznam 
2. seznam (se). Nový seznam, pokud výchozí seznamy obsahují pouze slova, se dá nazvat 
větou (což je i překlad názvu operace). Mezi položkami seznamu jsou vždy mezery. Oproti této 
operaci existuje ještě operace list 1. seznam 2. seznam, která spojí původní seznamy do 
nového seznamu, který pak obsahuje podseznamy. Pokud jsou položky seznamu slova, 
můžeme je ze seznamu vybrat a spojovat do nového slova (operace word 1. slovo 2. 
slovo).  

Opakování činnosti 
Cyklení repeat kolik [ příkazy] opakuje kolik× příkazy v [] 

Vkládání programu ed „název 

Objeví se okno, ve kterém se zapisuje program. 

Příklad: 

to ctverec 

repeat 4 [fd 10 lt 90] 

end 

Použití proměnné :prom 

Příklad: 

to ctverec :strana 

repeat 4 [fd :strana lt 

90] 

end 

Logické operace  
if podmínka [činnost po splnění] po vyhodnocení a v případě splnění 
podmínky provede činnost v hranatých závorkách. Druhá instrukce ifelse 

podmínka [činnost po splnění] [činnost po nesplnění] po 
vyhodnocení v případě splnění podmínky provede činnost v první hranaté závorce a 
v případě nesplnění činnost v druhé hranaté závorce.  

Podmínkou může být jakýkoliv výraz, o němž se dá prohlásit, že pravdivý nebo 
nepravdivý. Může obsahovat operátory <, >, >=, <=, =, <> (jako náhrada za 
nerovnost). Další logické operace jsou and (logický součin, musí platit oba 
následující operandy zároveň), or (logický součet, musí platit aspoň jeden 

z následujících operandů), not (logická negace, nesmí platit následující operand). 

Logická pravda má hodnotu true, logická nepravda má hodnotu false. 

Operace Argument Výsledek 

listp proměnná nebo konkrétní hodnota true v případě, že hodnota nebo proměnná je 
seznam, jinak false 

wordp proměnná nebo konkrétní hodnota true v případě, že hodnota nebo proměnná je 
slovo, jinak false 

numberp proměnná nebo konkrétní hodnota true v případě, že hodnota nebo proměnná je 
číslo, jinak false 



egualp 2 proměnné nebo konkrétní 
hodnoty 

true v případě, že jsou obě proměnné nebo 
hodnoty stejné, jinak false 

emptyp proměnná nebo konkrétní hodnota true v případě, že hodnota nebo proměnná je 
neprázdná, jinak false 

memberp 1. proměnná nebo hodnota a 2. 
proměnná nebo hodnota 

true v případě, že 1. proměnná nebo hodnota 
je obsažena v 2. proměnné nebo hodnotě, 
jinak false 

Definování vlastních logických operací  
Máme-li procvičeny prvotní procedury (logické operace), můžeme si definovat 
vlastní. Ty už by měli žáci zvládnout sami. Například zjišťování, zda je písmeno 
souhláskou. Budeme dodržovat to, že v názvu operace je posledním písmenem p. (6)  

TO SOUHLASKAP :PISMENO  

OUTPUT MEMBERP :PISMENO [A E I O U]  

END  

Operace OUTPUT definuje výsledek – v tomto případě jím je výsledek následující 
logické operace (MEMBERP) – a ukončuje chod instrukce. Pozor – vytvořili jsme 
operaci, takže použití této operace bude následující:  

? PRINT SOUHLASKAP "P  

? FALSE  

Další vytvořená operace bude zjišťovat, zda je zadané číslo sudé nebo liché za 
předpokladu, že jde o celé číslo:  

TO SUDAP :CISLO  

OUTPUT MEMBERP LAST :CISLO [0 2 4 6 8]  

END  

Jiné řešení nebude zjišťovat, zda je poslední číslice sudá, ale zda je zbytek po dělení 
dvojkou nula:  

TO SUDAP :CISLO  

OUTPUT EQUALP REMAINDER :CISLO 2 0  

END  

Druhé řešení vratí false i v případě zadání čísla s desetinnou částí, obě řešení selžou 
v případě zadání textu, naopak číslo zadané v semilogaritmickém tvaru vyhodnotí 
správně.  

Proceduru if můžeme hned vyzkoušet na posledním příkladu:  

TO ZAPORNEP :CISLO  

IF :CISLO < 0 [OUTPUT "TRUE]  

END  

Tato procedura ale nevrátí výsledek false, bude-li číslo nezáporné. Mohlo by se zdá, 
že to můžeme vyřešit touto úpravou. OUTPUT ukončuje instrukci, takže nemůžeme 
definovat OUTPUT dříve a použijeme logickou operaci IFELSE:  

  



TO ZAPORNEP :CISLO  

IFELSE :CISLO < 0 [OUTPUT "TRUE] [OUTPUT "FALSE]  

END  

Logické operace můžeme spojovat s dalšími již vytvořenými procedurami. Například 
v proceduře ROZDELENI použité v proceduře ROZMLUVA můžeme zapracovat 
ještě druhé jméno:  

TO ROZDELENI :NAME  

PRINT SENTENCE [VAŠE KŘESTNÍ JMÉNO JE] FIRST :NAME  

IF GREATERP COUNT :NAME 2 [PRINT SE [VAŠE DRUHÉ JMÉNO JE] 

FIRST BF :NAME]  

PRINT SENTENCE [VAŠE PŘÍJMENÍ JE] LAST :NAME  

END  

Můžeme si vytvořit vlastní operaci na určení absolutní hodnoty čísla.  

Další příklad spojuje test, zda je zadaný znak číslem a zároveň znakem jediným – 
tedy zda je číslicí:  

TO CISLICEP :ZNAK  

OUTPUT AND EQUALP COUNT :ZNAK 1 NUMBERP :ZNAK  

END  

Operaci na zjišťování, zda je písmeno souhláska, můžeme snadno získat úpravou 
dřívější operace souhlaska:  

TO SOUHLASKAP :PISMENO  

OUTPUT NOT MEMBERP :PISMENO [A E I O U]  

END 


