
Цртање дужи 
 

Положај свих објеката (тачака, дужи, кругова и слично) на прозору 

одређује се њиховим координатама у координатом систему прозора, који је 

сличан, али ипак мало другачији у односу на онај са којим си се срео/срела у 

математици. Положај тачке је и у овом случају одређен уређеним паром 

њених координата (координатом x тј. апсцисом и координатом y тј. 

oрдинатом). 

 Јединица мере је један пиксел. Координатни почетак је овде постављен 

у горњем левом углу прозора. Координата x и овде расте када се крећемо на 

десно, али координата y опада када се крећемо на горе, односно повећава се 

када се крећемо на доле, што је другачије у односу на координатни систем 

који нам је познат од раније. Нека је дата тачка A(5,3). Ако бисмо подигли 

(транслирали) ову тачку за 1 на горе и задржали њену xx координату, тада би 

нове координате тачке  билеA(5,2). Ако бисмо тачку A са тренутне позиције 

померили (транслирали) на доле за 2 нове координате би јој биле A(5,4). 

Дакле, прва координата тачке одређује колико је тачка удаљена од леве ивице 

прозора, а друга координата колико је тачка удаљена од горње ивице прозора. 

 

  
  

 



 

Све функције за цртање у библиотеци Pygame почињу са py.draw. 

Прво ћемо се позабавити цртањем дужи. Дуж AB се црта позивом 

функције pg.draw.line. Већ смо видели пример 

позива pg.draw.line(prozor, pg.Color("black"), (100, 100), (300, 300), 5). 

Дакле, врши се позив 

облика pg.draw.line(prozor, boja, teme1, teme2, debljina).  

Ова функција има пет параметара који се наводе у загради. Први 

параметар је прозор на коме желимо да нацртамо дуж (он се подешава унутар 

„сивог” кода и увек ће се звати баш prozor). Други параметар је боја. Наредни 

параметри су координате почетног темена дужи (на слици је то тачка А) и 

крајњег темена дужи (тачка B). Последњи параметар је дебљина линије којом 

се исцртава дуж, задата у пикселима. 

 

Редослед аргумената наведених у позиву функције је важан. Провери да 

ли тај редослед знаш. 

 

 



Пример 1:  

У прозору димензије 500x500 нацртати две дужи, једну хоризонталну и 

једну вертикалну по средини прозора као и две дијагонале које се секу. Боју 

прозора као и параметре за боје линија ставити произвољно. 

Решење: 

import pygame 

pygame.init() 

prozor = pygame.display.set_mode((500, 500)) 

prozor.fill(pygame.Color("blue")) 

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("red"), (0, 0), (500, 500), 10) 

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("yellow"), (0, 500), (500, 0), 10) 

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("green"), (250, 0), (250, 500), 10) 

pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("red"), (0, 250), (500, 250), 10) 

pygame.display.update() 

pygame.time.wait(100000) 

pygame.quit() 

 

Када извршимо програм на екрану ће се појавити: 

 

 

Провежбајте овај задатак кликом на линк: https://trinket.io/features/pygame 

То сам вам објашњавао. 

 

https://trinket.io/features/pygame


 

Домаћи задатак:  

У прозору димензије 300x300 нацртати две дужи, једну хоризонталну и 

једну вертикалну по средини прозора као и две дијагонале које се секу. Боју 

прозора као и параметре за боје линија ставити произвољно. (Задатак је 

сличан као предходни). 

 

 

 


