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Pokyny: 

 
1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 

2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je 

stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (A05, B10 apod.). Řešení, uložené v jiné 

složce, nebude bráno v úvahu. Pokud vám dělá uložení souborů problém, požádejte 

o pomoc dozor konajícího učitele. 

3. Svoje řešení pojmenujte podle čísel zadání úloh: uloha1.bpr… uloha4.bpr 

4. Řešení si ukládejte průběžně. Zabráníte tak zbytečným ztrátám řešení při problémech 

s počítačem. 

5. Pokud máte jakýkoliv problém s počítačem, ohlaste ho okamžitě dozorujícímu učiteli. 

6. Na pracovní ploše najdete též soubor se zadáním úloh pod názvem  

MP2016_CK_AB_zadani.pdf, kde se na něj můžete podívat též v barevné verzi. 

7. Při řešení úloh nemůžete využívat scény, vlastní banky anebo jiné pomocné soubory! Jako 

řešení budou hodnoceny jen soubory: uloha1.bpr, uloha2.bpr, uloha3.bpr nebo uloha4.bpr. 

Bodování: 

 
Body, které jsou uvedené u jednotlivých úloh, můžete získat za funkčnost jednotlivých částí zadání. 

Tato hodnota se bude násobit koeficientem v hodnotě 1 – 2, který bude přidělován za efektivnost 

řešení a přehlednost programu. Skutečný počet bodů za dané řešení může být proto až 

dvojnásobný. 

Koeficient bude hodnotit, nakolik je program efektivní (krátkost řešení), zda byly ke zkrácení 

programu použity pomocníci (metody), zda byly účelně využity bloky příkazů, cykly, podmínky, 

proměnné, pole atd. a konečně celková elegance řešení. Program musí být také přehledný, členěný 

do řádků, které mohou být odsazované, je-li to účelné (např. uvnitř pomocníka či cyklu). Pro větší 

přehlednost mohou být použiti pomocníci. Jednotlivé části programu musí být okomentovány. 
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Úloha č. 1 - Kategorie A – Mládí Karla IV    30 bodů 

a) Karel IV se narodil Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému v roce 1316. Na obrazovce se 

objeví český hrad a v něm postavy a nápisy přesně podle obrázku. 

Hrad je tvořen předměty č. 86, 87, 88, 101, 103 a dole předměty č. 137, 142 a  4 101. Královna 

je předmět 9 126 , král 14 006. Jména postav jsou systémovým písmem velikosti 10, nápis 

„PRAHA 1316“ má velikost 20 a je žlutý. Program čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši. 

 

Po stisku se královna otočí doprava, rychlostí 5 popojde 3 kroky a porodí  syna – předmět 8 087, 

pak udělá doleva 3 kroky král a dá chlapci jméno VÁCLAV – vše podle obrázku  (10 bodů) 

 
b) Dětství malý Václav nejprve trávil s matkou na českých hradech, nejdéle byl na hradu LOKET. 

Na obrazovce bude hrad Loket; věžičky jsou tvořeny předměty 87 a 72, mladý princ je předmět 

1317. Nápis „LOKET 1317“ je žlutý velikosti 20.  

Od levého okraje obrazovky (v úrovni nad princem) vyjde královna a přejde rovně přes celou 

obrazovku doprava. Program hned pokračuje dále. 
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V roce 1323 Václava otec poslal do Paříže. Objeví se hrad v Paříži, nápis „Paříž 1323“ 

a  katedrála Notre-Dame z předmětů 3 022, 87, 35 a průhledných předmětů 4 115, 4 116, 4 130 

4131. Zleva  ze stejného místa jako královna vyjde král a pčejde přes celou obrazovku. Program 

hned pokračuje dále. 

V sedmi letech prince oženili s francouzskou princeznou Blankou a při křtu dostal po strýci 

nové jméno Karel. 

      

Zleva (na úrovni prince) vyjde postavička dívky (předměty 9 081 a další). Dojde před prince, 

představí se: nápis „JSEM BLANKA“ bude nad dívkou, velikostí 10 barvy růžové (12). Po 1 000 

ms se představí princ – nápis se přepíše na „JSEM KAREL“ sejná velikost, barva modrá (č.2). Po 

1 000 ms program pokračuje další částí.       (12 bodů) 

c) V Paříží se Karel vzdělával, dokud ho otec neposlal do světa. V roce 1323 se konečně dostal do 

Čech. Objeví se pobořený český hrad se žlutým  nápisem „ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ 1333“, opět 

začíný na stejném místě jako předchozí názvy, jeho velikost je opět 20. Pobořený hrad je 

v horní části tvořen částečně předměty č.35 – přesně podle obrázku. 

Zleva vyjde mladý princ (předmět 9101 a další), jde rovně do středu obrazovky, tam se zastaví, 

nad ním se objeví bílý nápis: „TATO ZEMĚ NEVZKVÉTÁ, MUSÍM S TÍM NĚCO UDĚLAT“, po 2 000 

ms princ pokračuje doprava, kde zmizí a po dalších 2 000 ms se program sám ukončí.  

  (8 bodů) 
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Úloha č. 2 - Kategorie A, B – Stavby Karla IV    40 bodů 
a) Za vlády Karla IV Česká země vzkvétala; s pomocí Petra Parléře, nejlepšího stavitele své doby, 

vybudoval král mnoho staveb. Jednou z nejznámějších je i Karlův most, o kterém se traduje, že 

při jeho stavbě se kromě kamenů používala i vejce.  

Na obrázku se objeví řeka Vltava (z předmětů 1 123, 1 147, 1 121), která začíná na  X-ové 

políčkové souřadnici 7 a končí na X-ové políčkové souřadnici 13. Vlevo od mostu je na 

náhodných místech přesně 10 kamenů (předmět č. 1 120) a na náhodných místech přesně 5 

vajec (předmět č. 8 122). V horní řádce jsou nápisy: „počet kamenů: 0“ a „počet vajec: 0“. Vše 

přesně podle obrázku.         (11 bodů) 

 

b) Stavitele – Baltíka ovládáme pomocí šipek z klávesnice – na šipku doleva se otočí v jejím směru 

a popojde. Na šipku doprava popojde doprava, na šipku nahoru popojde nahoru, na šipku dolu 

popojde dolu. Baltík se pohybuje rychlostí 7 bez mráčku, smí chodit pouze po prázdných 

(černých) políčcích a pak po mostě, až bude postavený (ale ne po sochách).  

Úkolem stavitele je postavit přes řeku most. Bude jej stavět ve výšce Y-ové souřadnice 5. 

Když dojdeme před kámen a stiskneme mezerník, kámen zmizí, v nápisu se objeví: „počet 

kamenů: 1“ a po 1000 ms se objeví první část mostu (předmět č. 89) hned na levém břehu řeky 

a u počtu kamenů bude zpět číslo 0. 

       

Dále stavíme most stejným způsobem – musíme nejprve pomocí mezerníku sebrat kámen, 

počet kamenů se zvýší na 1, a po 1 000 ms se objeví hned vedle předchozí části mostu další 

stejná část mostu a číslo se opět sníží na 0. Takto stavíme, dokud není most přesně přes celou 

řeku.           (16 bodů) 
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c) Po postavení celého mostu je třeba postavit sochy. Sochu můžeme postavit jen tehdy, pokud 

máme alespoň jeden kámen a jedno vejce. Vejce sbíráme tak, že před ně dojdeme, stiskneme 

mezerník, vejce zmizí a číslo v nápise se zvýší o jedno. Vejce si mohl hráč nasbírat do zásoby už 

v bodě b). 

Sochy se mohou postavit pouze tři , a pouze vždy nad druhým mostním obloukem. Když Baltík 

stojí na správném místě a stiskneme mezerník, postaví stavitel na mostě sochu (předmět 

č. 3 130). Viz obrázek. V nápisu se po postavení sochy sníží počet kamenů o jeden a také se 

sníží počet vajec o jedno. 

       

       

Jakmile jsou postaveny všechny tři sochy, program se sám po 2 000 ms ukončí.  (13 bodů) 
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Úloha č. 3 - Kategorie A, B – Běžecké závody na okruhu  47 bodů 

Císař Karel IV. uspořádal velký turnaj na oslavu výročí své korunovace. Kromě soubojů rytířů na 

koních se konal také závod v běhu mezi princem a princeznou na okruhu pod hradem. Princ je 

tvořen předměty č. 9 101-9 104, 9 106-9 109, 9 111-9 114 a 9 116-9 119 (podle toho, kterým 

směrem běží). Během pohybu se budou vždy po 50 milisekundách střídat 4 uvedené fáze, po 4. fázi 

přijde opět 1. fáze. Pricezna bude obdobně animována z předmětů č. 9 121-9 124, 9 126-9 129, 

9 131-9 134 a 9 136-9 139. Baltík je během celého programu neviditelný. 

a) Vytvořte závodní dráhu. Je tvořena předměty č. 142 podle obrázku. Mezi dráhou a okrajem 

Baltíkovy scény je vzdálenost jednoho předmětu. Uvnitř dráhy je velká cedule časoměřičů. Ve 

vodorovném směru je mezi okrajem cedule a dráhou vzdálenost 1 předmětu, ve svislém směru 

je vzdálenost 20 bodů. Modrý obrys cedule má tloušťku 5 bodů, je vyplněna bílou barvou.  

           (5 bodů) 

 

b) Princ odstartuje v dolním levém rohu dráhy a je otočený doprava. Princezna startuje v pravém 

horním rohu dráhy a je otočená doleva. Oba vyběhnou současně proti směru hodinových 

ručiček. 

Lehčí varianta: Jejich rychlost je během celého závodu stálá a je zvolena náhodně před 

vyběhnutím (zvlášť pro prince a zvlášť pro princeznu) takto: od 2 do 7 bodů každých 50 ms (tj. 

vždy mezi dvěma po sobě jdoucími fázemi animace). 

Těžší varianta (10 bodů): Jejich rychlost se mění každou fázi animace (opět zvlášť pro prince a 

pro princeznu, opět je mezi 2 a 7 body). 

Společné pokračování zadání: 

Princ i princezna běží 1 kolo, i přes náhodné generování rychlosti nesmí vyběhnout z dráhy ven. 

Během běhu se zobrazuje časomíra: červené tučné písmo Tahoma velikosti 20, ve 4. řádku 

Baltíkovy scény, vodorovně uprostřed. Zobrazený čas se mění každou sekundu.  (33 bodů) 
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c) Po doběhnutí každého závodníka se pod zobrazeným časem objeví jeho pořadí – vítěz je 

v 6. řádku a 2. závodník je v 7. řádku shora. Pořadové číslo závodníka je v 5. sloupci zleva, 

postavička závodníka je v 6. sloupci a dosažený čas je v 7. sloupci. Písmo je systémové, černé, 

velikost 10 – viz obrázky. Může se stát, že čas obou závodníků zaokrouhlený na celou sekundu 

bude stejný, přesto jeden z nich bude o trochu rychlejší než druhý. Situaci, že by čas obou 

závodníků byl zcela stejný, nemusíte řešit. 

Po doběhnutí obou závodníků bude program čekat na stisk libovolné klávesy nebo tlačítka myši 

a pak skončí. (9 bodů) 
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Úloha č. 4 - Kategorie B – Přesmyčky    52 bodů 

Součástí zadání je textový soubor slovnik.txt. Obsahuje na každé řádce číslo, znak tabulátoru, slovo, 

znak tabulátoru a číslo. 

Úkolem programu je ze zadané přesmyčky vytvořit přeskupením písmen české slovo. 

Například: Po zadání textu bayr vypíše program slovo ryba, ale také slovo bary.   

 

a) Ze zadaného souboru získejte seznam slov, která jsou složena jen z malých písmen bez 

diakritiky (tedy bez háčků, čárek, kroužků a přehlásek). Na obrazovce se objeví možnost zadat 

číslo. Program bude opakovat výzvu k zadání čísla tak dlouho, dokud nebude opravdu zadáno 

číslo. Číslo nesmí být větší než je počet slov získaných ze souboru.    (24 bodů) 

 

Zadané číslo bude představovat pořadí slova v získaném seznamu. Po zadání čísla vypíše 

program ihned slovo, které odpovídá zadanému pořadí. Možnost zadat číslo se bude opakovat 

tak dlouho, dokud nebude zadáno číslo 0.  

   

b) Na obrazovce se objeví možnost zadat přesmyčku (text). Program bude opakovat výzvu k zadání 

tak dlouho, dokud nebudou splněny následující podmínky: 

1. Text není prázdný. 

2. Délka textu nepřesahuje 15 znaků. 

3. Text obsahuje pouze malá písmena bez diakritiky (bez háčků, čárek, kroužků a 

přehlásek).          ( 6 bodů) 

 

c) [18 b.] Ze zadaného textu přesmyčky vytvořte přeskupením písmen slovo, které je obsaženo v 

získaném seznamu slov. V hledaném slově musí být každé písmeno použito tolikrát, kolikrát je v 

zadaném textu. Najděte všechna vyhovující slova.      (18 bodů) 

 

Po vypsání výsledku umožněte zadat další přesmyčku. Program skončí po zadání přesmyčky blikat.  

           ( 4 body) 
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