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Molybden 

• Úlohu pojmenujte 6D-JmenoPrimeni.zip (jméno a příjmení bude tvoje). Nepoužívejte diakritiku. Do souboru 

nám připojte i vlastní banku s magnety. 

• 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. 

Při toulání se po neznámé planetě narazil Kryšpín na obchod s kovy. “Jupí” řekl si, vzpomněl si totiž, že na opravu své 

rakety potřebuje trochu Molybdenu. Zjistil, že ale nemá u sebe mimozemské peníze (woosh). Opodál ale zahlédl bandu 

mimozemšťanů, a rozhodl se, že tam nějaké sežene. Pracovat se mu ale moc nechce, tak mu nezbývá nic jiného, než je 

ukrást.  

 

1. Scéna s obchodem 

Zobrazte scénu jako na obrázku níže s obchodem z předmětů z banky 0. Pokud byste chtěli udělat hezčí obchod, 

fantazii se meze nekladou, možná z toho kápne bodík do koeficientu. Můžete použít scénu. Baltík se pohybuje a je 

ovládán šipkami. Když dojde k pravému okraji a popojde doprava, tak se přepne do druhé části této úlohy, tam se 

objeví na stejném řádku u levého okraje scény. Když v ní dojde k levému okraji, a popojde do leva, tak se přepne 

opět do této části. Objeví se na stejném řádku u pravého okraje. Postup v úloze zůstane uložen, neresetuje se.  

 
Pokud bude mít Baltík sebrané alespoň 3 peníze, tak může vstoupit dveřmi do obchodu a tím úlohu ukončit. 

             (10 bodů) 

  



 

2. Scéna s mimozemšťany 

Vyčarujte scénu podobnou obrázku níže. Ve všech sloupečcích kromě prvních třech se vygeneruje přesně pět 

předmětů 10 značících peníze (nesmí se přečarovávat), až 5 předmětů 11112 značících díru (můžou se 

přečarovávat) a 4 mimozemšťané (předmět 12020).

 
 

Mimozemšťané se náhodně pohybují po obrazovce (nesmí vyjít ven z obrazovky žádnou částí svého těla). Není 

určeno, jak přesně pohyb naprogramujete, můžete se inspirovat z našeho videa, ale měl by být generovaný 

náhodně, mimozemšťané se musí pohybovat bodově o méně než velikost bloku a měl by působit přirozeně. Každý 

z nich má každých 150 ms šanci 1/5 na to že se pohne náhodným směrem.   (10 bodů) 

Když mimozemšťan dojde svým středem na předmět díry, tak zmizí a objeví se náhodně někde v levém horním 

rohu (přesné souřadnice necháme na vás). 

 

Baltík se opět pohybuje po blocích pomocí šipek. Může chodit přes díry. Když stoupne na peníze, tak je sebere, 

peníze zmizí, a mimozemšťané začnou být od toho momentu až do ukončení úlohy agresivní. (5 bodů) 

 

Agresivní mimozemšťané se budou pohybovat šikmým směrem k baltíkovi. Budou se vždy pohybovat tak, aby se 

mu co nejvíce přiblížili (součet absolutních hodnotu rozdílů jejich středů bude po pohybu co nejmenší). Každou 

chvíli se mimozemšťané pohnou šikmo k baltíkovi a vždy bude součet bodů které ušly po x-ové ose a bodů co ušli 

po y-ové ose stejný (například vždy ujde 20 bodů, a protože je baltík nalevo dole a vzdálenost nalevo je třikrát 

větší než vzdálenost dole, ujde 15 bodů v x-ovém směru a 5 bodů v y-ovém). Přesné hodnoty necháme na vás. 

 

Rovnice na počítání, kolik má každý mimozemšťan ujít je poměrně složitá a neintuitivní, tak jsme jí napsali za vás. 

Hodnoty J a I jsou bodové vzdálenosti baltíka a mimozemšťana po x-ové a y-ové ose. Malé x a y jsou vzdálenosti 

(ne ve správném směru), které má daný mimozemšťan ujít. 20 je pak bodová rychlost jakou mimozemšťané chodí.

 
Pokud se baltík jakoukoliv částí nachází na mimozemšťanovi, tak umírá a program končí.  (25 bodů) 


