
Podmienený príkaz case 
 

 Podmienený príkaz case slúži na  vetvenie programu do viacerých vetiev na základe hodnoty 
výrazu uvedeného medzi rezervovaným slovom case a rezervovaným slovom of. 
 

Všeobecný tvar príkazu case: 
1. case výraz of 

2.    hodnota1: príkaz1; 

3.    hodnota2: príkaz2; 

4.    ..... 

5.    hodnotan: príkazn; 

6. else prikaz; 

7. end; 

 

Popis príkazu: 
case, of, else, end – rezervované slová 
výraz – je to výraz, ktorý môže nadobúdať celočíselnú, znakovú, prípadne hodnotu typu boolean 
hodnota1, hodnota2, hodnotan – hodnoty, ktoré môže výraz nadobúdať 
príkaz1, príkaz2, príkazn – jeden z príkazov sa vykoná, ak výraz nadobudol jednu z hodnôt 
príkaz – príkaz, ktorý sa vykoná, ak výraz nenadobudne ani jednu z hodnôt 
 
Realizácia: Najskôr sa vyhodnotí výraz. Podľa hodnoty výrazu sa vykoná buď príkaz na riadku 2, alebo 
príkaz na riadku 3 atď. -  t.j. ak výraz nadobudne hodnotu hodnota1, tak sa vykoná príkaz1, ak 
nadobudne hodnotu hodnota2, tak sa vykoná príkaz2 atď. Ak výraz nenadobudne ani jednu z hodnôt 
uvedených na riadkoch 2 až 5, tak sa vykoná príkaz za rezervovaným slovom else. 
 

Príklad: 
5. writeln(‘Zvol moznost 1, 2 alebo 3!’); 

6. readln(cislo); 

7. case cislo of  

8.     1: writeln(‘Zvolil si moznost 1’); 

9.     2: writeln(‘Zvolil si moznost 2’); 

10.     3: writeln(‘Zvolil si moznost 3’); 

11. else writeln(‘Zvolil si nespravnu hodnotu!’); 

12. end; 



Ak na riadku 6. zadáme hodnotu 1, príkazom case sa určí vykonanie príkazu na riadku 8. Ak zvolíme 
hodnotu 2, vykoná sa príkaz na riadku 9. atď. Ak nezvolíme ani jednu z hodnôt 1,2 alebo 3, vykoná sa 
príkaz na riadku 11. 
 

Ďalšie príklady: 
... 

5. case volba of 

6.     1..3:begin  

7.                   readln(c1,c2);  

8.                   writeln(c1+c2); 

9.             end; 

10.      4..8:writeln(‘Zvolili ste hodnotu z intervalu <4,8>’); 

11.   else 

12.             writeln(‘Nezvolili ste hodnotu od 1 do 8’); 

13.   end; 

… 

 

… 

5. writeln(‘Zvolte moznost A, B alebo C’); 

6. readln(volba); 

7. case volba of 

8.     ‘a’, ‘A’:writeln(‘Zvolili ste moznost A’); 

9.     ‘b’, ‘B’:writeln(‘Zvolili ste moznost B’); 

10.     ‘c’, ‘C’:writeln(‘Zvolili ste moznost C’); 

11.   else 

12.             writeln(‘Zvolili ste nespravnu hodnotu’); 

13.   end; 

 

Poznámka:príkaz case sa najčastejšie využíva pri tvorbe menu. 
 

 

 


