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Úloha 2 – kategorie D – do 2. 12. 2019 

Podmanění přírody 
Maximálně 24 bodů. 

 

Úlohu pojmenujte 2D_JmenoPrimeni.bpr (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, ve které soutěžíte. 

 

Zdlouhavé hledání se vyplatilo. Místo pro novou vesnici bylo bezchybné. V blízkosti byla řeka, která 

poskytovala dostatek vláhy pro pěstování plodin; les, který poskytoval dřevo pro dlouhé a mrazivé 

zimy a zvířata, která mohla být domestikována a chována. 

Scénu zobrazující krajinu pro novou vesnici si vytvořte přesně podle obrázku. Baltík, přestrojený jako 

v minulé úloze stojí před mostem přes řeku. Program čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši.  

2 body 

 

 

Zbývá už jenom pozemek zabrat. 

Baltík (lokátor) přejde po mostu řeku a dojde pod prostředek obrazovky (souřadnice [7;6]), a vyčaruje 

vlajku složenou z předmětů 28 a 29 (na souřadnice [7;4] a [7;5]). Dolní část vlajky musí být 

vyčarována jako první, Baltík musí celou dobu stát na souřadnicích [7;6] a je zobrazen čarovací 

obláček. Program čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši. 

3 body 
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Je na čase ochočit zvířata. Nejprve je nutné postavit jim ohrádku. To však nebude dělat lokátor. Je to 

člověk vzdělaný a manuální práce není pro něj to pravé. Proto přijde první obyvatel staré vesnice – 

stavitel Standa – a ohrádku postaví. 

Na místo, kde nyní stojí Baltík je průhledně vyčarován předmět 9119. Poté Baltík přestrojený za 

vesničana (předměty 9061 až 9080) přijde z levého okraje obrazovky, přejde most a postaví ohrádku 

z předmětů 5100, 5106 a 5107. Čarování probíhá rychlostí 7 a bez obláčku. Nemůže stoupat na již 

postavené části ohrádky, může je ale bořit. Když je hotov, jde si stoupnout mezi ohrádku a les (a otočí 

se na jih). Během toho může stoupat pouze na prázdná políčka. Program čeká na stisknutí klávesy 

nebo tlačítka myši. 

5 bodů 
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Nyní je potřeba divoká zvířata chytit a přivést do ohrádky. To je práce pro dalšího vesničana – selku 

Bětku. Ta do ohrádky přivede pět zvířat z pravého dolního rohu. 

Na místo, kde nyní stojí Baltík je průhledně vyčarován předmět 9069. Poté Baltík přestrojený za selku 

(předměty 9081 až 9100) přijde z levého okraje obrazovky a přejde most. Tam se zastaví. Od teď 

půjde Baltík ovládat kurzorovými šipkami (a bude při tom chodit rychlostí 7). Při stisku šipky se Baltík 

otočí daným směrem a pokud je před ním prázdné políčko, popojde. Pokud před Baltíkem stojí zvíře, 

je zkontrolováno, zda je za zvířetem prázdné políčko a pokud ano, bude posunuto; pokud ne, zůstane 

zvíře i Baltík na místě. Baltík nesmí chodit přes předměty. 

Pokud je pro vás posouvání zvířat příliš těžké, můžete naprogramovat jednodušší variantu. Když 

Baltík stoupne na políčko zvířete, zvíře pod ním zmizí a objeví se v ohrádce (čarování s obláčkem). Za 

tuto jednodušší variantu však z této části můžete získat pouze polovinu bodů. 

8 nebo 4 body 

 

 

V okamžiku, kdy jsou všechna zvířata v ohrádce (nesmí stát v místě branky), dojde si Bětka stoupnout 

vpravo pod Standu a otočí se na jih. Tento přesun nesmí nikde narazit na žádný předmět. Když dorazí 

na místo, vyčaruje se na její místo průhledně předmět 9089 a Baltík se zneviditelní. Předmět čeká na 

stisk klávesy nebo tlačítka myši. 

Pokud je pro vás příliš těžké detekovat, že je všech pět zvířat v ohrádce, můžete naprogramovat 

jednodušší variantu. Bětka se začne sama přesouvat pod Standu, pokud je stisknuta klávesa “End”. Za 

tuto variantu však můžete získat pouze ⅔ bodů. 

6 nebo 4 body 
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Aktuální scéna se uloží do scény 1. Tuto scénu si ponechejte – budete ji potřebovat v další úloze. Za 

tuto část se neudělují body. Slouží pouze k uložení scény pro příští úlohu. Uložení scény provedete 

následujícím příkazem:  

0 bodů 

 

Zvířata byla ochočena a živočišná potrava je tak pro obyvatele vesnice do budoucna zajištěna. 

Vesničané však zatím nemají kde bydlet a nemají žádná pole, která by mohli obdělávat. Do toho se ale 

budou muset pustit až v příští úloze. 

 

Technické informace 
Úlohu odešlete ve formátu .bpr. Není potřeba odesílat i vytvořenou scénu 0 (při bodování použijeme 

tu samou), nebo vytvořenou scénu 1 (slouží pouze pro vás). 

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

Baltík je při tom neviditelný. Při úkolech vyžadující pohyb a zobrazení Baltíka je rychlost pohybu 

nastavena na 7 a Baltík je viditelný, 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 místa pro novou vesnici, kterou jste si vytvořili a žádnou 

vlastní banku. 


