
Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2021, kategorie D – HTML 
a JavaScript  

 

Úloha 1 – internetová vizitka      26 bodů 

Úkolem je vytvořit webovou stránku v jazyce HTML se souborem stylů v jazyce CSS podle předlohy. 

V první úloze jde o úvodní stránku, která je součástí osobního webu jistého pana Svobody. 

Rozvržení stránky 

Úvodní stránka bude vertikálně rozdělena na tři hlavní části: hlavičku, hlavní sekci se samotnou 

vizitkou a patičku. Na celé stránce jsou použity pouze normální a tučná varianta písma Poppins, 

které najedete ve službě Google Fonts. Na počítači by se měla celá stránka zobrazovat bez 

posuvníku. 

Využívané znalosti: vertikální rozvržení stránky  4 body  

Hlavička a patička 

V levé části hlavičky bude zvýrazněno jméno Josef Svoboda a pracovní pozice finanční poradce, 

přičemž všechno bude formátováno podle obrázku. V pravé části hlavičky se nachází hlavní 

menu, které obsahuje čtyři odkazy, z nichž první vede na úvodní stránku, kterou právě tvoříte. 

Tento odkaz je barevně odlišen od ostatních a stejným způsobem budou odlišeny další odkazy, 

pokud na ně zrovna najedeme myší. 

V levé části patičky bude uveden aktuální rok a další informace podle obrázku. V pravé části 

patičky budou vedle sebe dvě sekce s kontaktními údaji, první z nich obsahuje telefonní číslo, 

druhá obsahuje e-mailovou adresu. Pokud dokážete, nastavte oba kontaktní údaje tak, aby se 

po kliknutí zobrazila možnost odeslání zprávy na danou e-mailovou adresu, respektive zavolání 

na dané telefonní číslo. 

Využívané znalosti: různé druhy odkazů, formátování textu   10 bodů 

Grafická část vizitky 

Levá část vizitky bude ohraničena výrazným stínem a její horní polovinu bude zabírat fotografie 

oříznutá do tvaru kruhu. Použijte libovolnou volně dostupnou fotografii ze služby Pixabay. Pod 

fotografií bude znovu uvedeno jméno Josef Svoboda, následovat bude nepatrný oddělovač a 

nakonec bude znovu uvedena pracovní pozice finanční poradce. Nezapomeňte nastavit také 

pozadí levé části stránky, které vhodně doplňuje pozadí samotné vizitky. 

Využívané znalosti: práce s obrázkem, nastavení stínu a pozadí  6 bodů 

Textová část vizitky 

Pravá část vizitky bude obsahovat několik řádek textu a dvě tlačítka, znovu se snažte co nejlépe 

držet přiloženého obrázku. Na prvním řádku jsou uvedena slova Dobrý den, na dalších dvou 

řádkách je věta Jsem připraven vás provést zrádným světem financí. První tlačítko odkazuje na 

podstránku Biografie a má modrou barvu pozadí, druhé tlačítko odkazuje na podstránku 

Reference a nemá žádnou barvu pozadí. Po najetí myší na tlačítko zajistěte změnu barvy pozadí 

tak, aby bylo zřetelné, že je tlačítko právě aktivní. Pod tlačítka vložte dva odstavce delšího textu, 

můžete použít třeba generátor výplňového textu Lorem Ipsum. 

Využívané znalosti: práce s textem, změna barvy po najetí myší  6 bodů 

  

https://fonts.google.com/
https://pixabay.com/photos/entrepreneur-start-up-man-planning-593358/
https://cs.lipsum.com/
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Níže najdete obrázek, snažte se ho držet co nejpřesněji: 

 

V příloze zadání najdete taktéž předlohu ve formátu PDF. 

Autorem úlohy je Tomáš Veselý. 
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Úloha 2 – kontaktní formulář      22 bodů 

Úkolem je vytvořit webovou stránku v jazyce HTML se souborem stylů v jazyce CSS podle předlohy. 

Ve druhé úloze jde o stránku s formulářem, která je součástí osobního webu jistého pana Svobody. 

a) Rozvržení stránky 

Stránka s kontaktním formulářem bude podobně jako úvodní stránka vertikálně rozdělena na tři 

hlavní části: hlavičku, hlavní sekci s formulářem a patičku. Na celé stránce jsou použity pouze 

normální a tučná varianta písma Poppins, které najedete ve službě Google Fonts. Na počítači by 

se měla celá stránka zobrazovat bez posuvníku. Pokud zároveň řešíte první úlohu, je vhodné obě 

stránky propojit se společným souborem stylů. 

Využívané znalosti: vertikální rozvržení stránky  4 body 

Hlavička a patička 

Pokud zároveň řešíte první úlohu, použijte vámi připravenou hlavičku a patičku, vložte je do této 

stránky a máte splněno. V opačném případě se při jejich tvorbě řiďte zadáním první úlohy. Body 

za tvorbu hlavičky a patičky je možné získat pouze jednou, další dva body jsou za vložení kódu 

do obou úloh. Nezapomeňte upravit hlavní menu tak, aby odpovídalo označení aktuální stránky. 

Využívané znalosti: kopírování kódu :)  2 body 

Tvorba formuláře 

Hlavní část stránky bude tvořit bílá sekce s kontaktním formulářem. Před tvorbou samotného 

formuláře ještě nastavte pozadí stránky a nad bílou sekci umístěte nadpis Co takhle to probrat. 

Součástí formuláře je celkem pět vstupních polí a jedno odesílací tlačítko. Všechna vstupní pole 

jsou povinná, což je znázorněno hvězdičkou, a nad nimi jsou umístěny následující popisky: 

• Křestní jméno 

• Příjmení 

• E-mailová adresa 

• Předmět zprávy 

• Text zprávy 

Vstupní pole tvoří z hlediska grafiky pouze černá spodní linka, která při zadávání změní barvu na 

modrou. Jednotlivá vstupní pole jsou zobrazena pod sebou a vyplňují celou šířku bílé sekce 

s výjimkou prvních dvou polí, která jsou v jednom řádku a zabírají polovinu šířky. 

Využívané znalosti: různé druhy vstupních polí, nastavení rámečku  8 bodů 

Validace formuláře 

Vytvořte skript, který po kliknutí na tlačítko Odeslat zkontroluje vyplněné údaje. Aby bylo možné 

formulář odeslat na server, musí být splněna všechna následující pravidla: 

• Všechna vstupní pole musejí být vyplněna. 

• Křestní jméno a příjmení musí začínat velkým písmenem a zároveň se musí skládat alespoň 

ze 2 znaků kromě mezer. 

• E-mailová adresa musí obsahovat znak zavináče a alespoň 1 znak před zavináčem a 1 znak 

za ním. Důkladnější kontrola není nutná, adresa a@b je teoreticky taky platná. 

Pokud některé pravidlo není splněno, stránka o tom uživatele vhodným způsobem informuje. 

Využívané znalosti: jazyk JavaScript, práce s řetězci  8 body 

https://fonts.google.com/
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Níže najdete obrázek, snažte se ho držet co nejpřesněji: 

 

V příloze zadání najdete taktéž předlohu ve formátu PDF. 

Autorem úlohy je Tomáš Veselý. 
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Úloha 3 – Oběšenec        36 bodů 

Úkolem této úlohy je s pomocí JavaScriptu vytvořit klasickou hru Oběšenec, kde se hráč snaží 

uhádnout náhodně vybrané anglické slovo. 

K tvorbě této hry je možné použít buď samotný JavaScript, knihovnu jQuery nebo některý z reaktivních 

frameworků (Vue, React, Angular, Svelte). Pokud budete využívat framework, tak odevzdávejte 

zdrojové soubory bez složky node_modules. 

a) Celé stránce nastavte černé pozadí a veškerý text v aplikaci vypisujte fontem Consolas. Nahoru 

doprostřed obrazovky pak napozicujte 2 řady po 13 tlačítkách, které budou společně tvořit celou 

abecedu. Styly vytvořte tak, aby se stránka co nejvíce podobala obrázku. 

 

 2 body 

 

 

b) V zadání této úlohy je přiložený soubor dictionary.js. Uvnitř tohoto souboru najdete pole, které 

obsahuje veškerá slova, ze kterých by měla aplikace vybírat. Při načtení stránky z nich vyberte 

náhodné slovo a nad tlačítka abecedy zobrazte nápis se stejným počtem podtržítek jako je délka 

tohoto vybraného slova. Nápis nastylujte tak, aby vypadal stejně jako na screenshotu. Je na vás, 

jakým způsobem pole se souboru dictionary.js načtete. Můžete ho celé překopírovat do vašeho 

kódu, přidat soubor do HTML jako samostatný skript, využít klíčová slova import/export nebo 

s ním udělat cokoliv jiného, pokud obsah tohoto pole zůstane nezměněný. 

 

 6 bodů 
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c) Naprogramujte, aby při kliknutí na tlačítko toto tlačítko zmizelo a pokud hádané slovo obsahuje 

písmeno, na které hráč klikl, tak ho v nápisu zobrazte místo korespondujících pomlček (viz 

obrázek). 

 

 8 bodů 

 
 

 

d)  V zadání úlohy se nachází obrázky hm01.png až hm10.png. Každý z těchto obrázků obsahuje 

část oběšence a celkový obrázek tak vznikne, když jsou všechny položené na sebe. Nastavte tak 

nyní, aby všechny obrázky byly na stejné pozici, a to uprostřed nad hádaným slovem. Obrázkům 

nechte jejich přirozenou velikost 200x300 pixelů. Výsledek by měl vypadat stejně jako na 

screenshotu. 

 

5 bodů 

 

e) Nyní program upravte tak, aby byl na začátku hry vidět pouze obrázek hm01.png a s každým 

špatným výběrem písmena, které hádané slovo vůbec neobsahuje, se objeví nová vrstva s dalším 

obrázkem. Celý oběšenec by se tak měl objevit po 9 špatných výběrech. Obrázky odkrývejte ve 

stejném pořadí, jako ve kterém jsou očíslované. 

6 bodů 
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f) Pokud se hráči nepodaří slovo uhodnout dříve, než se objeví celý obrázek oběšence, tak se text 

změní na červený nápis GAME OVER. Pokud se mu naopak podaří uhádnout všechna písmena 

z hádaného slova, tak se barva textu změní na žlutou. V obou případech pak zmizí tlačítka 

s písmeny a místo nich se objeví jediné tlačítko s nápisem RESTART. 

5 bodů 
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g) Po stisknutí tlačítka RESTART se náhodně vybere nové slovo ze seznamu a celá hra se vrátí do 

původního stavu, tak aby hráč mohl opět hádat. 

 4 bodů 

Autorem úlohy je Filip Toman 


