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Pokyny: 

 
1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B a C 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 MP2017_CK_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, pokud 

to v úloze není zadáno (pouze úloha 4). 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, 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 – Reforma školství – Marie Terezie 25 bodů 

a) Marie Terezie vyhlásila roku 1774 reformu školství vydáním Všeobecného školního řádu.  

Na obrazovce se objeví nápis: „MARIE TEREZIE – reforma školství“, který bude mít velikost 20, 

barva červená. Z levého dolního rohu vyjde postava Marie Terezie (předměty 18 001 a další), 

dojde rychlostí 7 pod nápis a přibližně doprostřed obrazovky vyčaruje postupně rok 1774 z čísel 

z banky 6 (předměty 6032, 6035, 6038). Pak se Marie Terezie opět vrátí na výchozí pozici. 

Program čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši.     (3 body) 

   
 

b) Bylo nutné postavit dostatek škol. Po stisku klávesy nebo tlačítka myši se obrazovka smaže a 

Baltík bude čarovat školy. Vždy po 1 000 ms se objeví Baltík a vpravo od něj postavená celá škola 

přesně podle obrázku. Předměty školy jsou z banky 0 (čísla předmětů: 102, 6, 7, 52, 53). Program 

čeká na stisk klávesy nebo tlačítka myši.      (10 bodů) 

   

   
 

c) Po stisku klávesy nebo tlačítka myši se začnou děti učit. Program bude pokračovat rychlostí 7. 

Začíná zeměpis: z levého dolního rohu vyjde chlapec (předmět 9061 a další), dojde před levou 

horní školu, tam se zastaví a před ním se po 500 ms vystřídají v tomto pořadí předměty: slunce, 

měsíc, hvězdy (předměty z banky 0). Chlapec zůstane na místě a program hned pokračuje.  

Z levého dolního rohu vyjde děvče (předměty 9081 a další), dojde před pravou horní školu (může 

jít kudy chce, ale nebude šlapat na žádné předměty) a bude se učit přírodopis. Opět se po 500 ms 
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před ní budou střídat předměty: kohout, kůň, ovce, kráva, prase (předměty z banky 12). Dívka 

zůstane na místě a program hned pokračuje. 

   

Z levého dolního rohu vyjde opět chlapec, dojde před pravou dolní školu (zase nesmí šlápnout 

na žádný předmět) a bude se učit čísla – před chlapcem se budou opět po 500 ms objevovat 

modré číslice: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (předměty z banky 2). Chlapec zůstane stát na místě a 

program hned pokračuje. 

Z levého dolního rohu vyjde opět dívka, dojde před levou dolní školu a bude se učit písmena. 

Budou se před ní objevovat opět po 500 ms modré předměty od A až do Z, postupně celá 

abeceda (předměty z banky 2). Dívka zůstane stát na místě a program hned pokračuje.  

   
 

Z levého dolního rohu nyní vyjde Marie Terezie (předmět 18 001 a další), dojde (bez šlápnutí na 

předměty) nad školy a před ní se objeví nápis: „Výborně, máte 2 měsíce prázdnin!“ Nápis bude 

červený, velikosti 20. Pozor – nápis nesmí smazat ani kousek střechy! Po stisku klávesy nebo 

tlačítka myši se program sám ukončí.      (12 bodů) 
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Úloha č. 2 - Kategorie A, B, C – Marie Terezie v nesnázích 35 bodů 

Na začátku své vlády se Marie Terezie potýkala s velkými problémy. Na její zemi zaútočil pruský král 

Friedrich se svými spojenci. Země se ocitla v sevření cizích vojsk a Marie Terezie musela utéci do 

uherského Prešpurku (dnešní Bratislava, hlavní město Slovenska). My ji s Baltíkem při útěku 

pomůžeme. 

 

a) Stavba hradů 

Postavte v Baltíkově scéně 2 hrady: vlevo dole bude Vídeň, vpravo nahoře bude Prešpurk. Hrady 

budou složené z předmětů v bance 1, písmena W (Vídeň) a P (Prešpurk) jsou z banky 7 a jsou 

čarována průhledně. Hrady budou umístěné přesně podle obrázku. Oba hrady se objeví 

okamžitě. Po jejich postavení bude Baltík neviditelný a program bude čekat na libovolnou 

klávesu.          (6 bodů) 

 

b) Močály 

Mezi oběma hrady se rozkládá oblast nebezpečných močálů. V obdélníkové oblasti (sloupce 5-14 

a řádky 4-9) vyčarujte na náhodných políčkových souřadnicích 10 močálů (předmět 1147). Močál 

se nesmí vyčarovat na pozici jiného močálu. Všech 10 močálů se objeví najednou a potom bude 

program čekat na stisk klávesy.        (7 bodů) 

 

 

c) Průzkum a vyznačení cesty 

Než se Marie Terezie vydá na útěk, musí vyrazit jízdní hlídka na koni a najít bezpečnou cestu. 

Baltík proměněný v koně (předměty 10041 a další) se objeví na pozici podle obrázku: před branou 

vídeňského hradu na souřadnicích (1,9) otočený na východ. Na políčku, kde stojí, se objeví první 

značka cesty (předmět 7105).         
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Jezdec se bude pohybovat po stisku kurzorových kláves takto: 

 po stisku kurzorové šipky se jezdec otočí do směru této šipky, 
 pokud to půjde, udělá krok a pod sebe vyčaruje opět značku cesty (předmět 7105), 
 nesmí vstoupit do močálu, 
 nesmí vstoupit na políčko, kde by měl před sebou, vlevo od sebe nebo vpravo od sebe jiné 

políčko už označené cesty (to znamená, že různé části cesty se nesmí ani křížit ani dotýkat), 
 pokud jezdec nemůže popojít a zůstává na původním políčku, už se neotáčí zpět, ale zůstane 

otočený ve směru naposledy stisknuté šipky (to znamená, že i když nemůže jít, vždy se 

alespoň otočí do směru šipky). 

 
Když se jezdec ocitne před branou prešpurského hradu (na políčku o souřadnicích (12,3)), 

zůstane tam jezdec 1 sekundu a potom zmizí.     (11 bodů) 

 
Poznámky:  

Pravidla pro pohyb jezdce můžete naprogramovat, aby je uživatel, který stiskne klávesy, nemohl 
porušit. Pokud nevíte jak, musí si tato pravidla pohlídat až uživatel, který ovládá jezdce, ale vy 
získáte za tuto část méně bodů. 

Při nešikovném ovládání se může stát, že se jezdec ocitne v situaci, kdy už dál nemůže. V tom 
případě musíte program sami ukončit a pustit znovu. Ale nebojte se, vždy existuje alespoň jedna 
dobrá cesta z Vídně do Prešpurku. ☺  
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d) Útěk Marie Terezie 

Baltík se změní v Marii Terezii (předměty 18001 a další) a ta se objeví v bráně vídeňského hradu: 

na políčku o souřadnicích (1, 8), otočená na jih a čeká na stisk klávesy. 

 
Marie Terezie cestuje opatrně. Před každým úsekem musí cestu prozkoumat zvědové, zda je 

bezpečná. Proto se vždycky nejdříve na políčku o souřadnicích (0,9) vyčaruje s obláčkem číslo 

od 1 do 3 (předměty 2002-2004). Číslo označuje počet kroků, které může císařovna bez 

nebezpečí udělat. Marie Terezie popojde o tento počet kroků po vyznačené cestě (může se 

pohybovat jen po předmětech 7105).  

 
Poté, co ujde stanovený počet kroků, počká na stisk klávesy. Potom se objeví nové číslo od 1 do 

3 a Marie Terezie opět popojde o tento počet kroků. Její cesta skončí, až se ocitne na políčku 

o souřadnicích (12,3) před branou prešpurského hradu. I když udělala v posledním tahu méně 

kroků než ukazuje číslo, už dál nepokračuje. Pouze se přemístí do brány na políčko o souřadnicích 

(12,2), otočí se na východ a v levém horním rohu scény se objeví nápis KONEC z předmětů 

z banky 2. Po stisku libovolné klávesy program skončí.     (11 bodů) 

Poznámka:  

Pokud byste neuměli naprogramovat činnost opatrný postup Marie Terezie podle čísel od zvědů, 

můžete to zkusit alespoň bez nich. Marie Terezie bude ale ve větším nebezpečí a vy získáte méně 

bodů. 

 

A jak to s Marií Terezií dopadlo? Nakonec s pomocí uherských pánů většinu svého území uhájila. 

Sice přišla o většinu Slezska, ale zůstalo jí Rakousko, Uhry i Čechy s Moravou. Se svým manželem 

měla kupu dětí.  
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Úloha č. 3 - Kategorie A, B, C – Hádání slov    40 bodů 

a) Na první řádek obrazovky zobrazte náhodně 15x jeden z předmětů číslo č. 3, 8, 12, 14, 17, 18, 

20, 21, 22, 23, 26, 61, 62, 63 a 68.        (5 bodů) 

 

b) Na střed řádku č. 4 zobrazte předmět č. 2012 tolikrát, kolik písmenek obsahuje slovo odpovídající 

zobrazenému předmětu v prvním řádku. Použijte slova: okno, houba, smrk, zvonek, pes, hodiny, 

konev, skokan, auto, semafor, telefon, srdce, holka, slunce, mrak. (5 bodů) 

 

 

 

 

 

c) Na poslední řádek zobrazte 15 předmětů č. 2016 až 2041. Mezi těmito předměty musí být 

všechny předměty odpovídající písmenům náhodně vybraného slova, a to v odpovídajícím 

počtu. Zbytek vyberte náhodně, předměty (písmena) se mohou opakovat. Program čeká na stisk 

klávesy nebo tlačítka myši.        (10 bodů) 
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d) Po stisku levého tlačítka myši na některém z předmětů na posledním řádku se daný předmět 

přesune na místo první pomlčky na řádku č. 4.      

 
 

Po každém dalším stisku se daný předmět přesune na místo další pomlčky, až budou všechny 

pomlčky nahrazeny. Poté dojde k vyhodnocení.     (5 bodů) 

e) Pokud je ve slově chyba, objeví se na středu řádku č. 6 text „Chyba, pokračuj stiskem klávesy“ 

(Tahoma, 18 b., fuchsiová barva) a program čeká na stisk klávesy. 

 
 

Po stisku klávesy se všechna písmenka vrátí zpátky na svá místa v posledním řádku a na řádek č. 

4 se vrátí pomlčky. Hra pokračuje dalším pokusem. Viz třetí obrázek (bod c). (10 bodů) 

f) Pokud je po libovolném počtu pokusů slovo správně, objeví se na středu řádku č. 6 text 

„Výborně, jsi vítěz“ (Tahoma, 18 b., fuchsiová barva) a program čeká na stisk klávesy. Po stisku 

klávesy program končí.        (5 bodů) 
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Úloha č. 4 - Kategorie B, C – Cestování s Marií Terezií 50 bodů 

a) Na celé obrazovce se objeví mapa s červeně vyznačenými městy (soubor mapa1.bmp). U města 

Vídně se objeví obrázek Marie Terezie (jeden z obrázků 18001 až 18015).  

 

 
 

Marie Terezie se chystá na okružní cestu po Rakousko-Uhersku. Kliknutím na červený kroužek 

vybraného města se viditelným tempem přesune vlaječka (předmět 73) od Vídně k tomuto 

městu a tam zmizí. Poté se u města objeví obrázek Marie Terezie (do tohoto města už Marie 

Terezie při této cestě nemůže jet). Tak pokračuje Marie Terezie dál, dokud se nevrátí zpět do 

Vídně (cestou nemusí navštívit všechna města, může navštívit třeba jenom jedno a vrátit se 

zpět). Jakmile je Marie Terezie zpět ve Vídni, objeví se na vhodném místě nápis „Další okružní 

cesta?“ s volbou A/N. Při volbě A, začínáme od počátku, tj. od měst zmizí obrázek Marie Terezie, 

zůstane jen u Vídně a znovu se Marie Terezie vydá na okružní cestu od počátku. Při volbě N se 

objeví na bílé obrazovce nápis MENU. Budou zde čtyři možnosti: EASY, HARD, MEDIUM a END. 

Pokud zvolíme možnost EASY, program bude pokračovat úkolem b, pokud bude zvoleno HARD, 

program pokračuje částí c, v případě varianty MEDIUM pokračuje částí d. Při variantě END 

program končí.          (15 bodů) 

 

 
 

b) (EASY) Marie Terezie jede opět na okružní cestu. Kliknutím na vybrané město (červený kroužek) 

se vlaječka viditelně přesune k tomuto městu a tam zmizí. U města se objeví obrázek Marie 

Terezie a u horního okraje obrazovky se vypíše náhodná otázka z možných, na kterou musíme 

odpovědět. Otázky jsou uvedeny v souboru OtazkyAOdpovedi.txt. Program si bude pamatovat, 

kolik otázek bylo zodpovězeno dobře a kolik špatně. Tak pokračuje Marie Terezie dál, dokud se 

nevrátí zpět do Vídně. Po každé okružní cestě (když dorazí do Vídně) se vypíše: kolik otázek bylo 
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správně zodpovězených, kolik špatně zodpovězených a vypíší se města, kterými Marie Terezie 

projela, výpis 2 s čeká, abychom si ho mohli prohlédnout. Pak se objeví nápis „Další okružní 

cesta?“ s volbou A/N. Při volbě A můžeme jet už jen do těch měst, kde Marie Terezie nebyla 

(není u nich obrázek Marie Terezie). Když už žádné město nemůže navštívit, napíše se hlášení 

„Není možná žádná další cesta“ a program pokračuje další částí úlohy. Při volbě N, program 

pokračuje zpět na menu.         (15 bodů) 

 

 
 

c) (HARD) Zadání stejné jako v bodě b, jen s další podmínkou: pokud v daném městě odpovíme 

špatně na otázku, Marie Terezie toto město nenavštíví, obrázek u tohoto města zmizí, Marie 

Terezie se vrátí zpět (opět cesta s vlaječkou) do předchozího města a kliknutím vybíráme další 

město. Můžeme znovu vybrat stejné a znovu se pokusit odpovědět na náhodnou otázku. Po 

návratu do Vídně se objeví seznam měst, která Marie Terezie při dané okružní cestě projela, 

výpis opět čeká 2 s. Pak se objeví nápis „Další okružní cesta?“ s volbou A/N. Při volbě A můžeme 

jet už jen do těch měst, kde Marie Terezie nebyla (není u nich obrázek Marie Terezie). Když už 

žádné město nemůže navštívit, napíše se hlášení „Není možná žádná další cesta“ (nápis čeká 2 s) 

a program pokračuje zpět na menu. Při volbě N, program také pokračuje zpět na menu. Ošetřete 

situaci, kdy hned na první zastávce bude odpověď špatná a Marie Terezie se vrátí zpět do Vídně 

– toto není okružní cesta.         (10 bodů) 

 

d) (MEDIUM) Po vyzvání „Zadej okružní cestu:“ napíšeme seznam měst, kterými má Marie Terezie 

projet. Seznam je ukončen, když zadáme Vídeň (města se nemohou opakovat). Pak se vlaječka 

viditelným způsobem pohybuje postupně k zadaným městům. Když do města přijede, objeví se 

u města obrázek Marie Terezie a vlaječka jede dál k dalšímu městu. Takto vykoná celou okružní 

cestu, pak 2 s počká a program pokračuje zpět na menu.     (10 bodů) 
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