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Úloha 8 – kategorie D – do 29. března 2021 
Těžení 

• Úlohu pojmenujte 8D-JmenoPrimeni.bpr (jméno a příjmení bude tvoje). Nepoužívejte diakritiku. 

• 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. 

 

1. Vyčarování základní scény 

V této úloze bude Kryšpín těžit v dole, aby si vyrobil nástroje, které potřebuje. Úloha začíná scénou, která je stejná, jako na 

obrázku níže. Vlevo se nachází mřížka políček. Každé políčko je široké 17 px a políčka jsou oddělená čárou širokou 2 px. To 

znamená, že celá mřížka je široká i vysoká 285 px (i s poslední neviditelnou čárou). Nevytěžené políčko má barvu 2. 

 

Za každým políčkem se ale skrývá jedna ze čtyřech surovin – kámen, uhlí, železo, diamant. Tyto suroviny budou kompletně 

náhodně vygenerované, nemají žádné omezení.  

 

Vpravo nahoře se nacházejí informace, kolik má Kryšpín natěžených surovin. Přesnou podobu necháme na vás. Na začátku 

budou počítadla nastavená na 0 a hodnoty se budou měnit, podle toho, kolik Kryšpín vytěžil dané suroviny. 

(10 bodů) 

  



2. Těžení surovin 

Naprogramujte kurzor, který bude na obrazovce sledovat kurzor myši. Bude to bílý bod tloušťky 8. Když ho budete 

programovat, pokuste se, abyste při pohybu kurzoru přečarovávali co nejméně pixelů (pokuste se nepřečarovávat celou 

obrazovku). Za elegantní řešení bude výrazný bodový bonus! Baltík občas nestíhá, není to vaše chyba, pokud vám řešení 

nebude fungovat při rychlém hýbání myší, tak to nevadí. Musí být spolehlivé při pomalém testování! 

 

Při kliknutí na políčko se toto políčko odkryje. Kámen má barvu 7, uhlí 8, železo 13, diamant 10. Daná surovina se přičte 

Kryšpínovi a zobrazí se vpravo nahoře. Toto políčko zůstane odkryté a už nejde vytěžit znovu. 

(30 bodů) 

3. Stavba a používání pece 

Když má Kryšpín alespoň 6 kamene, a ještě nemá postavenou pec, tak si jednu postaví – odečte se mu šest kamenů a pec se 

objeví. Pec bude předmět 8111. Přesnou polohu pece necháme na vás, ale měla by se nacházet někde u pravého dolního 

rohu. Když na ní uživatel klikne a má alespoň 2 uhlí a 1 železo, pec se zapne. Z Kryšpínova konta surovin se suroviny odečtou a 

pec se změní na předmět číslo 8110. Po deseti vteřinách (při kterých může Kryšpín dál těžit) se program ukončí. 

(10 bodů) 

 



 

 


