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Úloha 2 - kategorie D - do 14. prosince 2020 

Astronautský trénink 

• Úlohu pojmenujte 2D-JmenoPrimeni.bzip(jméno a příjmení bude tvoje). Nepoužívejte diakritiku. Do 
archivu nám nahrajte banku kterou budete v této úloze kreslit a samotné řešení úlohy. 

• Na začátku programu vytvořte „hlavičku" z komentáře, kde bude napsáno vaše jméno, příjmení a 
organizace, ve které se Baltíka učíte. 

• 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. 

Kryšpín je nešťastnější člověk na planetě, přesvědčivě rozdrtil všechny své soupeře a byl vybrán jako příští posila 
mezi- národního vesmírného programu. Kryšpín se aktivně připravoval na vesmírný výcvik, takže všechny tréninky 
přetížení a stavu beztíže zvládl levou zadní. 

1) Opalování 

Na co ale nepomyslel bylo, že ve vesmíru se mu nebude dostávat tolik slunečního záření, tudíž mu bude chybět 
důležitý vitamín D. Kryšpín se tedy rozhodl že si nadělá vitamín D do zásoby. V každé volné chvíli si lehá na trávník 
před tréninkovým centrem a opaluje se. 

Zobrazte scénu jako na obrázku níže. Tráva v pozadí je předmět 1122. Plot je průhledný předmět 70. Cesta je 
předmět 2146. Karimatka pod Baltíkem je průhledný předmět 8107. Ležící Baltík je průhledný předmět 9020. 
Domy jsou z předmětů z banky 0. Dveře levého domu se nachází na souřadnicích 3, 4.   5 bodů 

2) Fanoušci 

Po dokončeném tréninku je Kryšpín připravený, aby odletěl do vesmíru. Projde se uličkou slávy za doprovodu 
jásání fanoušků, kterým řádně poděkuje. 

Po stisknutí klávesy nebo tlačítka myši se zobrazí scéna jako na obrázku níže. Baltík stojí na pozici 7, 9. Horní část 
rakety z banky 15 bude na pozici 7, 2 a spodní na pozici 7,3. Ploty jsou z předmětu 57 a jsou na sloupcích 5 a 9. 
Po stranách budou náhodně vyčarováno 10-50 fanoušků (předmět 3053), kteří se nesmí vyčarovat na nultém 
řádku. Spočítáte kolik je na obrazovce fanoušků a vypíšete to do levého horního rohu větou: ”Děkuji svým počet 
fanoušků na obrazovce fanouškům.” 
Po stisknutí klávesy nebo tlačítka myši se Baltík rozejde k raketě rychlostí 7 a zmizí.   10 bodů 



 

3) Let rakety 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, START!. Ozve se ušitrhající rána a společně s ní Kryšpín odstartuje do neznáma. Přejme 
mu štěstí! 

Po stisknutí klávesy nebo tlačítka myši se objeví scéna podobná obrázku níže. Do banky 14 nakreslete vaší 
vlastní Zemi. Můžete se inspirovat, fantazii se meze nekladou. Banku 14 nám pošlete s řešením. V této části úlohy 
můžete použít zobrazení banky. 
Uprostřed obrazovky zezdola vyletí raketa z banky 15. Rychlost necháme na vás, ale raketa bude postupně 
viditelně zrychlovat. Poté co doletí nahoru, tak Země zmizí, a raketa přeletí obrazovku ještě 4x. Celkově tedy 
proletí 5x. Raketě se při průletu budou náhodně měnit plameny (předměty 1517 - 1521) 
Poté co raketa přeletí popáté, program skončí. K této části je k dispozici video, na kterém je ukázáno, jak úloha 
může vypadat.   10 bodů 


