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Úloha 10 – kategorie E a F – do 27. 4. 2020 
 

Úlohu pojmenujte 10E_JmenoPrimeni.sb3 nebo 10F_ JmenoPrimeni.sb3 (případně .sb2 – záleží na 

verzi vašeho Scratche). Jméno a příjmení bude vaše! 

Na začátku programu vytvořte „hlavičku“ z poznámky, kde bude napsáno vaše jméno a příjmení, 

organizace, ve které se učíte Baltíka nebo Scratch, a kategorie, ve které soutěžíte. 

1. Namalujte si tři skořápky a z knihovny si vyberte postavu ducha. Dále si vytvořte proměnou 

“peníze”. 

 

Skořápky jsou ze své podstaty podvodná hra. Určitě jste o ní už někdy slyšely. Funguje takto: na 

stole jsou tři skořápky. Pod jednou se ukrývá kulička. Skořápkář skořápky zamíchá a hráč 

následně hádá, kde je kulička. 

2. Na začátku se duch představí. Duch je zde náš skořápkář. Následně se zeptá, kolik chce hráč 

vsadit. Hráč napíše číslo a program by měl poznat, jestli nenapsal číslo vyšší, než je jeho 

aktuální počet peněz a donutit ho napsat jiné číslo. 

3. Následně duch nadzvedne všechny skořápky, pod jednou z nich se bude ukrývat diamant. 

Následně je zase zakryje a zamíchá. 
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4. Jelikož je ale duch podvodný, může diamant přesunout do jiné skořápky, než ve které byla na 

začátku.  

5. Potom duch hráče vyzve, aby si jednu skořápku vybral. Když si vybere správně, dostane 

dvojnásobek peněz, co vsadil, když ne, nedostane nic.  Potom se hraje znova.  

6. Pokud má ovšem hráč na konci kola 0 peněz. Duch to oznámí a hra skončí. 

POZNÁMKA: Jelikož se jedná o poslední úkol naší soutěže, je tato výzva velmi těžká. Pokud byste 

nevěděli jak na to, neváhejte a zadání si trochu zjednodušte. Například: duch bude vždy poctiví a 

diamant nepřesouvá NEBO hráč může vsadit i více peněz, než má NEBO se nemusí hrát 

opakovaně ale jenom jednou. Zkrátka pokud je na vás zadání moc těžké, bude lepší, když 

odevzdáte jednoduší verzi, než když se pokusíte splnit celé zadání a nakonec se vám nepodaří 

nic.  

 

 


