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Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci – pomůcka pro výklad 
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BOD 

 

Tento příkaz umisťuje body v kreslicím okně. Můžeme je 

vkládat buď jednotlivě, nebo více najednou. 

  

Vyvolání příkazu: 

 panel nástrojů – ikona 

 roletová nabídka – Kresli -> bod 

 příkazová řádka – bod 

 

Volby příkazu: 

Než začneme vkládat body, je vhodné si nastavit velikost a 

vzhled bodů. V roletové nabídce zvolíme Formát -> Styl bodu. 

V dialogu Typ bodu si vybereme z nabídky vzhledů a velikost. 

 

a) Příkaz dělm – umožňuje přidat body na objekt (např. úsečku) 

pravidelně po určité zadané vzdálenosti. 

 roletová nabídka – Kresli -> Bod -> Dělit v měřítku 

 příkazová řádka – dělm 

Po zvolení příkazu vybereme objekt, kam chceme body umístit a potom 

hodnotu vzdálenosti mezi body. 
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b) Příkaz dělú – umožňuje přidat zadaný počet bodů na objekt (např. 

úsečku) a tím jej rozdělit pravidelně na stejné úseky beze zbytku. 

 roletová nabídka – Kresli -> Bod -> Dělit na úseky 

 příkazová řádka – dělú 

Po zvolení příkazu vybereme objekt, kam chceme body umístit a potom 

počet segmentů, na který jej chceme body rozdělit. 

Procvičení: 

1) Nakresli úsečku délky 220mm a na ní pravidelně rozmístěné 

body 30mm od sebe. 

2) Nakresli úsečku délky 220mm a rozděl jí body na 7 stejných 

úseků. 

 

  

 

 

 

 


