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Úloha 8 – kategorie D – do 23. 3. 2020 

Výprava za bylinkou 
Maximálně 40 bodů. 

 

Úlohu pojmenujte 8D_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, ve které soutěžíte. 

Předtím, než začnete řešit tuto úlohu, stáhněte si scénu 2 (pokud ji nemáte uložený z úlohy 3), 

zvuky tónů a textový soubor melodie.txt z webu soutěží na tomto odkazu. 

 

“Pomoc! Pomoc! Dušan to koupil” křičí Frída. Odražení útoku bylo úspěšné, ale dřevorubec Dušan byl 

zasažen úlomkem zdi přímo do hrudi. Ve vesnici nemají na léčbu potřebné bylinky, a tak se Bětka 

musí vydat na výpravu za vzácnou léčivou bylinkou. 

Zobrazí se scéna 2 uložena v úloze 3. Jeden z domů bude rozbitý. Na rozbití použijte grafické příkazy 

(čára, bod, vyplň, sprej atd.) Program čeká na stisk klávesy, nebo tlačítka myši. 

3 body 

 

 

Bětka doputovala do sousední vesnice. Ptala se jejích obyvatel, zde nevědí, kde vzácná bylinka roste. 

Po chvíli se jejího chování všimla babka kořenářka. Když k ní Bětka přišla, pověděla jí, že bylinka, 

kterou hledá, roste v jeskyni za vesnicí. Jeskyně je ale uzamčena kouzlem, protože v ní žijí nebezpečné 

bestie, a odemknout ji může pouze hůl místního čaroděje. Ten se nyní nachází v hostinci. Tam tedy 

míří Bětčiny další kroky. 

https://soutez.tib.cz/subdom/soutez/downloads/B2019_8D_media.zip


Baltíkoviny 2019/2020 

Z rozbitého Dušanova domu vyjde rychlostí 7 Bětka (předměty 9081 až 9100) a po cestě dojde do 

pravého dolního rohu. Když tam dojde, scéna se nahradí scénou číslo 11, kterou si sami poskládáte a 

která bude obsahovat sousední vesnici. Vesnici si poskládejte, jak chcete. Musí ale splňovat 

následující pravidla: 

1. Budou zde alespoň 3 domy a hostinec (jako jediný barák bude mít na střeše vlajku – předmět 

73). 

2. Všechny domy musí mít dveře a být propojeny cestičkou (předmět 2146) 

3. Ve vesnici musí být vidět alespoň 3 vesničané a bába kořenářka (předmět 12018) 

Vesnici se pokuste poskládat co nejhezčí. Využijte co nejvíce místa na scéně. 

Místo horního řádku políček bude zobrazený obdélník s bílým okrajem tloušťky 3 a černou výplní. 

Obdélník nebude svým okrajem zasahovat do řádky pod ním a jeho bílé ohraničení musí být vidět na 

všech čtyřech stranách. Obdélník nebude vytvořen za pomocí předmětů. 

Bětka bude pokračovat v chůzi z levého dolního rohu. Bude chodit po vesnici a povídat si s jejími 

obyvateli. Povídání bude probíhat tak, že se Bětka otočí na vesničana a v obdélníku na prvním řádku 

se zobrazí dialog, který si sami vymyslíte. Dialog bude pro každou postavičku jiný. Dialog nesmí 

přesahovat oblast horního obdélníku a musí být srozumitelné, která z postaviček právě mluví. Jakým 

způsobem tyto podmínky splníte je na vás. Ceníme originalitu, srozumitelnost, ovládání a vzhled. 

Popovídá si s alespoň 2 obyvateli před tím, než si popovídá s bábou kořenářkou. V horní oblasti 

obrazovky se opět zobrazí dialog, který si sami vymyslíte. V dialogu se musí Bětka dozvědět, že 

bylinka je v kouzlem uzamčené jeskyni s nebezpečnými bestiemi a potřebuje kouzelníkovu hůl, aby 

se tam dostala. Za zpracování dialogu můžete získat až 6 bodů. Program čeká na stisk klávesy, nebo 

tlačítka myši. 

4 + 6 bodů 

 

 

V hostinci je rozhodně rušno, ale po chvíli rozhlížení Bětka nalezne čaroděje. Poví mu o svém záměru 

vstoupit do jeskyně a poprosí ho, aby ji půjčil svou kouzelnou hůl. Čaroděj jí však nechce půjčit 

zadarmo. Ne, nechce peníze. Potřebuje ve svém věku už pouze trochu zábavy. Dohodne se proto s 

Bětkou, že pokud mu zahraje na klavír jeho oblíbenou melodii, hůl jí půjčí. 
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Bětka dojde ke dveřím hostince a vejde dovnitř. Zobrazí se interiér – scéna číslo 12, kterou si opět 

sami poskládáte. Někde v interiéru musí být čaroděj (průhledný předmět 9026) a klavír, který 

nakreslete jako předmět 19003 do banky 19. Za grafické zpracování klavíru můžete získat až 4 body. 

Bětka dojde k čarodějovi a popovídá si s ním (otočí se na něj a počká 500 ms – nelze přeskočit 

stisknutím klávesy nebo tlačítka myši). Poté dojde před klavír a program čeká na stisk klávesy, nebo 

tlačítka myši. 

2 + 4 body 
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Zobrazí se klaviatura o dvou oktávách, podobně jako na obrázku. Klaviaturu vytvořte pouze za 

pomoci grafických příkazů. Pokuste se při její tvorbě rozumně využít cykly. Bílé klávesy budou mít 

šířku 37 bodů a tmavě šedé (Baltíkova barva 8) ohraničení tloušťky 3. Černé klávesy budou mít šířku 

25 bodů a stejně tlusté a barevné ohraničení. Písmena na klávesách budou písmem Tahoma velikosti 

10, na bílých klávesách budou mít barvu černou a na černých klávesách bílou. 

Z textového souboru melodie.txt (stáhněte si jej z webu soutěží, viz hlavička zadní) načtete náhodně 

jednu z řádek a vypíšete ji nad klaviaturu takovým písmem, aby se všechny řádky vešli na obrazovku, 

styl písma si můžete vybrat sami. Pozor, stažený soubor melodie.txt je pouze jedním z možných 

souborů, se kterým budeme váš program testovat. Ujistěte se, že vás program bude fungovat i s 

jinými variantami téhož souboru s různým počtem melodií. Máte zaručeno, že v žádném z 

testovacích souborů nebude melodie delší než ta nejdelší v poskytnutém souboru, takže nemusíte 

řešit velikost písma pro delší melodie. 

Nyní můžeme klikat myší na jednotlivé klávesy, při kliknutí na klávesu se přehraje tón odpovídající 

písmenu na klávese a klávesa se zmáčkne (přebarví se na stříbrnou (Baltíkova barva 7) a po 50 ms 

zpět na svou původní barvu). Tóny si stáhněte z webu soutěží (viz hlavička zadání). Pokud je za 

tónem číslo 2, hrajeme klávesu, která je více vpravo. 

V případě, že postup tónů zahrajeme správně, program čeká na stisk klávesy, nebo tlačítka myši a 

poté pokračuje do další části. Pokud se spleteme a klikneme jinou notu, než máme, obrazovka se 

okamžitě smaže a zobrazí se červený kříž (viz video v návodech, kříž nemusí vypadat dokonale 

stejně), který po 1 sekundě zmizí a zobrazí se zpět klaviatura s jinou, náhodně vybranou melodií a my 

se musíme pokusit zahrát bezchybně novou melodii. 

Pokud vám není jasné, jak má tato část vypadat, podívejte se na video v návodech. 

20 bodů 

 

I když Bětka na klavír nikdy nehrála, po několika pokusech se jí podařilo melodii zahrát. Čaroděj svůj 

slib dodržel a kouzelnou hůl jí půjčil. Nyní už zbývá pouze dojít k jeskyni, odemknout jí, vejít do ní a 

získat potřebnou bylinku. Možná bude potřeba přemoci strašlivé bestie, které v jeskyni žijí, ale to už je 

přeci vedlejší. 
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Zobrazí se znovu interiér hostince. Bětka dojde k čaroději a otočí se na něj. Program čeká na stisknutí 

klávesy, nebo tlačítka myši. 

1 body 

 

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

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

0 bodů 

 

Technické informace 
Úlohu odešlete ve formátu .bzip – potřebujeme vámi poskládané scény a nakreslené banky. Zvuky 

tónů odesílat nemusíte. 

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 2, kterou jste si uložili v úloze 3 nebo stáhnuli z webu soutěží, scény 11 a 12 s 

poskládanou sousední vesnicí a hostincem a banku 19 s nakresleným klavírem. 

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. 


