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Úloha 6 – kategorie D – do 10. 2. 2020 

Opevnění 
Maximálně 35 bodů. 

 

Úlohu pojmenujte 6D_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. 

Předtím, než začnete řešit tuto úlohu, stáhněte si scénu 10, banku 34 a banku 21, kterou jsme doplnili 

o několik předmětů, z webu soutěží na tomto odkazu. Ve staženém .zip souboru se nachází i banky 20, 

22 a 25 z minulých dvou úloh, které budete potřebovat i v této úloze. 

 

Skrze Čechy se šíří zvěsti o útoku Svaté říše římské, a tak se musí i naše vesnice připravit na boj. Zvěd 

oznámil, že útok bude veden ze západu. Vesničané musejí postavit opevnění. Ostrov, přes který vede 

jediná cesta do vesnice od západu, na to bude ideální. 

Načte se scéna 4, kterou jste si uložili na konci minulé úlohy. Pokud scénu nemáte k dispozici, 

poskládejte si ji podle obrázku na konci minulého zadání. Celá scéna se posune doprava o deset políček 

(dokud nebude vidět pouze 5 sloupců předmětů, jako na prvním obrázku). Toto nebude ve vašem 

programu vidět – první věc co uživatel po spuštění programu uvidí bude scéna zachycena na druhém 

obrázku (použijte opět příkaz pro zmrazení obrazovky jako v minulé úloze). Tu vytvoříte průhledným 

zobrazením stažené scény 10 přes oříznutou scénu 4. Program čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši. 

Pokud je pro vás vytvoření takovéto scény příliš těžké, můžete jí vyčarovat Baltíkem nekonečnou 

rychlostí (bez použití scény jiné než scény 4 z předchozí úlohy). Za tento způsob vytvoření scény však 

můžete získat pouze dva body. 

7 nebo 2 body 

 

http://soutez.tib.cz/downloads/Baltikoviny2019_D_uloha6_scena_a_banky.zip
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Pro stavbu opevnění je ale potřeba spoustu materiálu, především kamení. Je teda potřeba jej natěžit v 

kamenolomu na druhém břehu řeky. 

Z pravého dolního rohu přijde rychlostí 7 Dušan (první předmět animace Baltíka číslo 9021) a po cestičce 

dojde na souřadnice [0;9]. Poté se otočí nahoru a dojde k lomu (souřadnice [0;5]). V okamžiku, kdy se 

zastaví, objeví se v levém horním rohu množství získaného kamení (zpočátku 0). Počet bude vypisován 

předměty číslic (předměty 6046 až 6055). Program čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši. 

2 body 

 

 

Program čeká, dokud uživatel neklikne myší na jeden z kamenů v lomu (předmět zdi číslo 3028). Po 

kliknutí se kámen změní na poškozený kámen (předmět s číslem o jedna menší, čarování s obláčkem) a 

vesničané získají náhodné množství materiálu (náhodně zvolené číslo v rozmezí 1 až 5). Po kliknutí na 

kámen se tedy také změní číslo v pravém horním rohu. Těžit se dají pouze předměty 3028 až 3024. Po 

vytěžení předmětu 3024 je onen předmět nahrazen prázdným políčkem. Maximálně tak vesničané 

mohou získat 100 jednotek materiálu, nejméně pak 20. Pokud jsou vytěženy všechny kameny nebo je 

stisknuta klávesa “End”, odejde Dušan zpět do vesnice po stejné dráze, po které přišel. 
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9 bodů 

 

 

Vesničané si natěžili dostatek kamení pro stavbu základního opevnění. Nyní je potřeba strategicky 

rozmístit překážky. Mějte na paměti, že rozmístění překážek může výrazně ovlivnit výstup programu 

který budete programovat pro příští úlohu. 

Zobrazí se pole pro vstup z klávesnice na bodových souřadnicích [15;50]. Pole bude mít tmavě šedé 

pozadí a písmo v něm bude mít bílou barvu. Pole bude mít takovou šířku, aby do něj šel zadat pouze 

jeden znak. Poté co uživatel zadá a odenteruje nějaký znak, program zkontroluje, zda zadal číslo v 

rozmezí 0 až 5. V opačném případě se pole zobrazí znovu. Toto se opakuje, dokud není zadána číslice 

splňující rozmezí. 

Následně program čeká na kliknutí myší do oblasti určené políčky [5;0] a [9;9] (včetně). Bodové 

souřadnice kliknutí se uloží a program čeká na druhý klik do stejné oblasti. Po takovémto zvolení dvou 

bodů v oblasti se mezi nimi vykreslí čára (opevnění) o tloušťce odpovídající číslu zadanému do pole pro 

vstup od uživatele a baltíkově barvě 8 (silničně šedá). Tato čára se ale vykreslí pouze v případě, že na 

výstavbu takového opevnění mají vesničané dostatek kamení. Množství potřebného materiálu spočítáte 

podle rovnice: 

POTŘEBNÝ MATERIÁL ≐ GEOMETRICKÁ VZDÁLENOST MEZI ZVOLENÝMI BODY * TLOUŠŤKA ČÁRY / 25 

Například při tloušťce 2 a zvolených souřadnicích [235;86] [325;226] budete potřebovat přibližně 13,3 

jednotek materiálu, což zaokrouhlíte na 13. 

Pokud vesničané nemají dostatek materiálu, opakuje se výzva na zadání druhého bodu. 

Tato fáze programu se ukončí v okamžiku, kdy uživatel do vstupního pole zadá číslo 0. 

Pokud je pro vás tato část programu příliš těžká, můžete naprogramovat jednodušší variantu. To 

znamená, že po zadání tloušťky se vstupní pole zobrazí znovu a půjdou do něj zadat X souřadnice 

počátečního bodu čáry. Poté znovu pro Y souřadnici prvního bodu, X souřadnici druhého bodu a Y 

souřadnici druhého bodu. Tento cyklus se zopakuje třikrát, nemusíte proto kontrolovat, zda ještě máte 

dostatek materiálu. Také nemusíte kontrolovat, zda byla zadána platná hodnota. Čára se bude 

vykreslovat podle zadaných políčkových souřadnic. 

16 nebo 4 body 

http://www.1kspa.cz/kladno/dokumenty/stud_materialy/mat/Vzdalenost_dvou_bodu_v_rovine.pdf
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Aktuální scéna se uloží do scény 5. Tuto scénu si ponechejte – budete ji potřebovat v další úloze. Za tuto 

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

Scéna se také uloží jako bitmapový obrázek. Bitmapa se bude jmenovat “opevneni.bmp”. Za správné 

uložení obrázku získáte 1 bod. 

1 bodů 

 

 

Opevnění vesnice bylo postaveno a vesničané se připravují na obranu. Ustojí vesnice útok armády císaře 

Oty II? O tom rozhodnete v příští úloze. 
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Technické informace 
Úlohu odešlete ve formátu .bpr. Stažené banky 20, 21, 22, 25 a 34 nepotřebujeme, stejně tak ani 

staženou scénu 10 (vše si také stáhneme a naimportujeme do vašich řešení). Scénu 4 z minulé úlohy 

také potřebovat nebudeme, jelikož nebude mít na výsledek téměř žádný vliv. 

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 scénu 4 z minulé úlohy, staženou scénu 10 a stažené banky 20, 21, 22, 25 a 34. 

Koeficient vám může až zdvojnásobit počet bodů, které obdržíte za splnění zadání. Velikost koeficientu 

je ovlivněna především stylem programování. Mimo jiné vhodnou délkou řádků, správným 

odsazováním, logickým členěním, efektivním používáním pomocníků, cyklů, proměnných, konstant a 

v neposlední řadě řádným psaním komentářů. 

 


