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Úloha 1 – kategorie D – do 18.11.2019 
 

Kategorie D je určena žákům, kteří již něco v Baltíkovi umí. 

 

Nová vesnice 
Maximálně 15 bodů. 

 

Úlohu pojmenujte 1D_JmenoPrimeni.bzip (Jméno a příjmení bude tvoje!). Nepoužívejte diakritiku. 

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

organizace, ve které se učíte Baltíka a kategorie, v které soutěžíte. 

 

 

Píše se rok 973. Je raný středověk. Českému knížectví vládne Boleslav II. a měst je poskrovnu. Drtivá 

většina obyvatel žije v malých vesnicích a živí se zemědělstvím. V jedné vesnici jménem Klasov již žilo 

větší množství vesničanů a půda v okolí vesnice je nemohla všechny uživit. 

Zobrazí se scéna zobrazující vesnici. Scénu si můžete vytvořit sami, musí však splňovat následující 

pravidla: 

1. Alespoň 4 domy 

2. Alespoň 3 vesničané 

3. Všechny domy jsou propojené cestičkami 

4. Jedna z cestiček vede k pravému kraji obrazovky 

3 body 

 

Proto do vesnice přišel lokátor - člověk zakládající nové vesnice a dohodl se s množstvím vesničanů, že 

jim najde místo pro novou vesnici, do které se nastěhují. 

Do vesnice vejde Baltík přestrojený za lokátora (předměty 9101 až 9120) a popovídá si se všemi 

viditelnými vesničany. Vždy se na ně otočí a počká 250 milisekund (nemůže být přeskočeno 

stisknutím klávesy nebo tlačítka myši). Poté odejde cestou vedoucí na východ. Program čeká na stisk 

klávesy nebo tlačítka myši.   

2 body 

 

Lokátor musel putovat dlouho. Prošel mnoha lesy, horami a loukami. 

Baltík (stále přestrojený za lokátora) třikrát projde od levého dolního rohu obrazovky k pravému 

dolnímu rohu. Při každém průchodu půjde jinou krajinou.  
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● První krajinou bude les, který se vygeneruje náhodně. Les bude obsahovat maximálně 50 

stromů (předměty 12, mohou se přečarovávat) a dolní řádka, po které půjde Baltík bude 

tvořena cestičkou (předmět 2139).       3 body 

 

● Druhou krajinou budou hory. Na obrazovce se zobrazí pohoří jako na obrázku vytvořené z 

předmětů 2146.         2 body

 
 

● Poslední krajinou bude louka. Po celé obrazovce budou rozmístěny náhodně vygenerované 

květiny (předměty 2109, 2110, 2111, 2124, 2125, 2126, 2139, 2140, 2141). Žádná z květin se 

nesmí objevit více než pětkrát. Na políčkách bez květiny bude předmět 1122.  3 body 

●  
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Po dlouhém putování konečně lokátor nalezl vhodné místo pro založení nové vesnice. Jak ale vypadalo 

a co se dělo dál? To zjistíte až v příští úloze. 

 

Po poslední scéně se obrazovka smaže a přesně uprostřed obrazovky nahoře se zobrazí nápis 

“Pokračování příště”. Písmo “Calibri”, velikost 32, barva žlutá.     2 body 

 

 

 

Technické informace 
Nezapomeňte odeslat úlohu ve formátu .bzip nebo .zip. Pokud jí odešlete ve formátu .bpr, 

neodešlete s ní vaší scénu s vesnicí a přijdete tak zbytečně o body. 

Pokud není uvedeno jinak, čarování předmětů probíhá neviditelnou rychlostí (=> 8), bez obláčku a 

Baltík je při tom neviditelný. Při úkolech vyžadující pohyb Baltíka je rychlost pohybu nastavena na 7, 

pokud není uvedeno jinak. 

Není dovoleno používat scény a vlastní banky, pokud není výslovně uvedeno jinak. V této úloze 

můžete použít jednu scénu pro zobrazení staré vesnice a žádnou vlastní banku. 

 


