
Podkrušnohorské 2015 – zadání 2 dne 
 

Úloha 1 

Program ZOO 
 

1. Po spuštění programu se najednou na obrazovce objeví cestička 
(předmět 2149)a ohrady podle obrázku. Baltík je na výchozí pozici (10b). 
 

 
 

2. Baltík dojde rychlostí 7 ke každé ohrádce a vyplní ji nějakou barvou, 
nejlépe náhodnou. Vrátí se na výchozí pozici (10b) 
 

 
 

3. Baltík umístí do ohrádek zvířátka přesně podle obrázku. Baltík může do 
ohrady, ale vždy se musí vrátit na cestičku. U posledního zvířátka počká, 
je jedno, u kterého (6b). 
 

 



 
4. Do ZOO přijde první návštěvník – tatínek Baltazar, prochází se po ZOO 

rychlostí 4.  
Když si prohlédne všechny výběhy, hezky Baltíkovi poděkuje.  
Program končí po stisku klávesy nebo tlačítka myši (8b) 
 

 
 

Úloha 2  - Sněhulák 

1. Po spuštění programu se na obrazovce objeví sněhulák, který bude 

umístěn v pravé polovině. Sněhulák se bude skládat ze tří koulí (6b), 

hrnce (2b), očí (2b), nosu (2b), 3 knoflíků (6b) a klacku (8b).  

        

2. Po dalším stisku klávesy se na obrazovce objeví jednoduchý strom. 

Zelený trojúhelník (7b), kmen (2b) 

                



Úloha 3 

Lyžování 
 

1. Po spuštění programu se objeví bílá obrazovka s vyznačeným startem 
(předmět 11105) a cílem (11085) podle obrázku. Baltík bude proměněn 
v lyžaře z banky 29. (3b) 

 
 

2. Pomocí myši postavíme trasu – tzn. že v místě (souřadnice políček), kam 
klikneme myší vsadíme praporek (předmět 73),  Praporků bude celkem 
10, předpokládáme, že nikdo nebude dávat praporky na stejné místo 
(5b). 
  

 
 
 

3. Na ploše se náhodně vyčarují šipky z banky 11, do každého směru 
maximálně 10. Šipky rozhodně nesmějí přečarovat praporky (20) 

 
 



 
4. Baltíka ovládáme šipkami, každý stisk klávesy se nám počítá jako trestný bod. (6b) 

Naším úkolem je sebrat všechny praporky. 

Praporky lyžař sbírá tak, že musí stát před praporkem a sebrat ho (za sebrání praporku nám 

program přičte 5 b) (2b) 

Když lyžař vstoupí na šipku – tak postoupí o políčko dopředu a zároveň se mu přičte jeden 

bod (4) 

Program končí, když je lyžař v cíli (2b). 

 

 

5. Po stisku klávesy se obrazovka smaže a objeví se nápis: Získal jsi …. Bodů. (5 b) 

 
 

6. Program se ještě může zeptat na jméno a zapsat jméno i počet bodů do souboru.  


