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1. Opakování učiva 6. ročníku:
a) Příklady na procvičení

2. Podmíněný příkaz IF:
a) Vysvětlení Podmíněný příkaz If, Else
b) Syntaxe příkazu
c) Typy podmínek

3. Prvek Myš:
a) Vysvětlení prvku Myš
b) Použití prvku Myš na řešených příkladech

4. Prvek Myš – pokračování:
a) Přemístění ukazatele myši
b) Schování a zobrazení ukazatele myši
c) Ukazatel myši nad předmětem
d) Ukazatel myši na daných souřadnicích

5. Bodové souřadnice:
a) Vysvětlení pojmu Bodové souřadnice
b) Druhy souřadnic
c) Souřadnice některých částí scény
d) Zadávání souřadnic a práce se souřadnicemi

6. Grafické příkazy – bod, čára, obdélník, elipsa
a) Grafické příkazy
b) Zápis a syntaxe jednotlivých prvků
c) Příklady použití grafických příkazů

7. Editor Paint – další nástroje
a) Vysvětlení dalších nástrojů editoru Paint
b) Transparentnost a její nastavení

8. Editor Paint a práce s výřezy
a) Vysvětlení pojmu Výřez
b) Nástroje pro práci s výřezy
c) Kopírování, vyjmutí, vložení a přesunutí výřezů
d) Označení jediného předmětu jako výřezu
e) Převrácení a rotace výřezů
f) Nastavení průhlednosti a neprůhlednosti výřezu

9. Editor Paint – vytvoření vlastní banky a opakování
a) Vytvoření vlastní banky předmětů, jejich přesouvání a vkládání
b) Příklady na rotaci a převracení předmětů

10. Animátor – tvorba automatické animace
a) Animace – zopakování pojmu
b) Animátor (spuštění, popis okna)
c) Vytvoření animace pomocí animátoru



                                                  Učební osnovy pro 7. ročník                                             2/3

11. Další parametry automatické animace
a) Parametr – Přenést průhlednost
b) Parametr – Opakování
c) Parametr – Přenést čas
d) Parametry – Počátku a konce animace
e) Animace – Letícího ptáka

12. Ruční animace
a) Prvky animace a nastavení parametrů animace
b) Definice animace
c) Přehrání animace
d) Zrušení animace
e) Animace z více předmětů

13. Klávesy, konstanty a proměnné
a) Tlačítko a okno klávesy, konstanty a proměnné
b) Klávesy
c) Ovládání programu pomocí kláves

14. Proměnné – rozdělení, přiřazení a použití
a) Vysvětlení pojmu proměnné
b) Rozdělení proměnných
c) Vložení proměnné do programu
d) Přiřazení hodnoty do proměnné
e) Práce s obsahem proměnných
f) Sledování obsahu proměnných během programu

15. Operace s proměnnými
a) Zvětšení a zmenšení hodnoty proměnné
b) Operace mezi proměnnými
c) Jednoduché operátory porovnávání

16. Konstanty
a) Vysvětlení pojmu konstanty
b) Rozdělení konstant
c) Použití konstant v programu – na příkladech

17. Cyklus FOR
a) Vysvětlení pojmu cyklus For
b) Syntaxe cyklu
c) Příklady použití na příkladech

18. Oblasti
a) Vysvětlení pojmu oblasti
b) Definice oblasti
c) Přenesení oblasti do programu
d) Umístění obrazce do oblasti

19. Oblasti – obrázky
a) Obrázky typu bmp, jejich převody a úprava
b) Práce s obrázky
c) Vložení obrázku do programu
d) Úprava velikosti oblasti a obrázku
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20. Oblasti – obrázky dokončení
a) Změna velikosti oblasti – zvětšení, zmenšení
b) Oblast a podmíněný příkaz

21. Cyklus While
a) Vysvětlení pojmu cyklus While
b) Syntaxe příkazu
c) Ukázky použití cyklu na příkladech

22. Cyklus Do–While
a) Vysvětlení pojmu Do–While
b) Syntaxe příkazu
c) Ukázky použití cyklu na příkladech

23. Příklady k opakováni
a) Větvení If, Cyklus For
b) Cyklus While, Do–While

24. Shrnutí – opakování příkazů, cykly
a) Počítané opakování
b) Nekonečný cyklus (s prvkem nekonečno)
c) Cyklus s řídící proměnnou
d) Cyklus s podmínkou na začátku a na konci

25. Multimédia
a) Vysvětlení pojmu multimédia
b) Baltík a multimédia
c) Zvuky, získávání, jejich zpracování a použití v programu
d) Video, získávání, jejich zpracování a použití v programu

26. Příprava projektů k soutěži
a) Zadání projektu + jeho schválení
b) Rozbor projektu
c) Postupná realizace projektu
d) Soutěž

• prezentace projektu před žáky
• hodnotí se: zpracování, předvedení, využitelnost projektu v praxi
• hodnocení provádí i sami žáci
• vyhodnocení nejlepších J
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V následujících cvičeních si zopakuješ to, co ses naučil v šestém ročníku a procvičíš si programovací
techniky, které jsi se už naučil. Při řešení těchto příkladů použij všechny dovednosti, triky a „fígle“ co
znáš.

Cvičení 1.1

a) Vytvoř projekt :  Plocha\Dokumenty\Opakování_den a noc.bpr
b) Do poloviny scény vyčaruj trávu (předmět č.144) – ne přes skládání scény !!!
c) V druhé polovině scény vyčaruj (předmět č.145) – ne přes skládání scény !!!
d) Vyčaruj na nebi slunce a několik mraků.
e) Vyčaruj ve scéně pár stromů a květinový záhon.
f) Uprostřed scény vyčaruj dva stejné domky, které jsou blízko sebe. Každý domek se skládá

z 8 předmětů.
g) Z prvního domku vyjde Baltík (animovaně se otevřou dveře) a dojde před druhý domek.

Chvíli postojí, přemýšlí a potom přestaví druhý domek (udělal to proto, aby vedle sebe nestály
dva stejné domy).

h) Slunce, které dosud stálo na jednom místě, se dá do pohybu a zapadá tak, že vyjede ze scény.
i) Do scény vychází Měsíc a zastaví se na tom místě, kde předtím bylo Slunce.
j) Obloha se zatmí (předmět č.138) a objeví se hvězdičky.

Cvičení 1.2 :

a) Vytvoř projekt :  Plocha\Dokumenty\Opakování_zahradník.bpr
b) Poskládej scénu, ve které budou různě rozmístěny 3 květiny (předmět č.1109) a 3 hříbky

(předmět č.3045), přenes ji do programu.
c) Do prvního řádku scény vyčaruj nadpis „Nastalo jaro…“
d) V Paintu vytvoř předmět (nebo více předmětů), které budou představovat cestičku, kterou

bude Baltík stavět, nezapomeň uložit banku !
e) Baltík přejde před nejbližší květinu (musí si ale před sebou stavět cestičku) a začíná čarovat

(s obláčkem) – květina vykvete.
f) Postupně přechází k dalším květinám, ty postupně vykvétají a potom vyrostou i hříbky.
g) V Paintu dokresli 2 předměty, které budou znázorňovat uvadání květiny.
h) Baltík přejde pod nadpis a kouzlem mění jaro v podzim :

− nejdříve změní nadpis „Začal podzim…“
− pak z místa čaruje a květiny jedna za druhou uvadají, až zmizí úplně
− nakonec se rozběhne, posbírá hříbky a vrátí se do výchozí pozice a čeká na stisk

klávesy.

Cvičení 1.3 :

a) Vytvořte projekt :  Plocha\Dokumenty\Opakování_zvířata.bpr
b) V Paintu si vytvoř vlastní banku, ve které bude na 1 řádku 15 různých zvířátek.
c) Baltík vyčaruje do každého rohu scény náhodně zvolené zvíře z této banky (pomocí příkazu

náhodné číslo), mezi čarováním jednotlivých zvířátek Baltík počká půl sekundy.
d) Baltíka přemísti do středu scény a on vyčaruje kolem sebe 4 náhodně zvolená zvířátka

(rychlostí 3).
e) Otoč Baltíka na jih a vyčaruj 3 zvířátka (náhodně vybraná z banky) na 3 náhodně zvolené

souřadnice, tentokrát je Baltík čaruje bez obláčku.
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1. Podmíněný příkaz If (když) nebo Else If (jinak když)

Tento příkaz použiješ, když budeš chtít, aby se Baltík rozhodl, jak má postupovat dál. Baltík se
v danou chvíli dokáže rozhodnout vždy jen mezi dvěmi možnostmi. Rozhodování probíhá na základě
vyhodnocení zadané podmínky. Buď je podmínka splněna a provede se posloupnost příkazů nebo
podmínka není splněna a provede se jiná posloupnost příkazů. Nikdy se neprovedou obě dvě
posloupnosti příkazů současně.

Prvek If – je vždy na začátku podmíněného příkazu.
Použiješ ho, pokud chceš, aby se Baltík rozhodl.

Prvek Else – použiješ při definici záporné větve.
Záporná větev je blok příkazů, který se provádí, pokud není podmínka splněna.

2. Syntaxe (správné poskládání - skladba) příkazu

a) If a else :

b) If :
Prvek Else není povinný, pokud jej neuvedeš, nebude se provádět blok příkazů v záporné větvi.

+ -
BLOK
PŘÍKAZŮ

BLOK
PŘÍKAZŮ

PODMÍNKA

Podmínka Blok příkazů – kladná větev

Jestliže je stisknuta klávesa P, provede se  blok příkazů v kladné větvi. Záporná větev chybí. Za příkazem If pokračuje dál celý
program.

Podmínka Blok příkazů – kladná větev Blok příkazů – záporná větev

Jestliže je celočíselná proměnná Počítadlo větší než číslo 23, provede se blok příkazů v kladné větvi. Ve všech ostatních
případech (jinak) se provede blok příkazů v záporné větvi.
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c) Else If – vnořování podmíněného příkazu:

Vývojový diagram předchozího příkazu vypadá takto:

3. Typy podmínek

Baltík a jeho stavy :

Viditelný Bez obláčku Západ Sever Rychlost
Neviditelný S obláčkem Východ Jih

+

+

+

+

-

-

-

-

Jestliže je Baltík natočený na Sever, popojdi o dva kroky.

Podmínka 1 1. Blok příkazů – kladná větev

Vnořené podmíněné
příkazy – umožňují
další větvení

Další podmínky – Podmínky 2 až 4

Další kladné bloky příkazů

Blok příkazů – záporná větev pro všechny
vnořené podmíněné příkazy.

Jestliže je stisknuta klávesa nahoru, otoč se a popojdi, jinak jestliže je stisknuta klávesa dolů, otoč se a popojdi, jinak jestliže je
stisknuta klávesa doleva, otoč se a popojdi, jinak jestliže je stisknuta klávesa doprava, otoč se a popojdi, jinak na obrazovku napiš
chyba, čekej 1s a potom smaž obrazovku.



Téma 2                                  Podmíněný příkaz IF a ELSE IF                                          3/4

Předměty :

Podmínkou může být – libovolný předmět z Banky předmětů
– prvek Nějaký předmět

Klávesy :

Podmínkou může být – libovolná Klávesa
– prvek Nějaká klávesa
– prvek Držena klávesa

Proměnné :

Podmínkou může být libovolná hodnota (číslo nebo řetězec) uložená v Proměnné. Tuto hodnotu
můžeš pomocí znamének větší, menší nebo rovno porovnávat s jakoukoliv jinou hodnotou stejného
typu.

Souřadnice :

Podmínkou můžou být i Souřadnice. Existuje několik různých typů podmínek, ve kterých se objevují
souřadnice.

Jestliže je před Baltíkem nějaký předmět, otoč se doleva a popojdi.

Jestliže je držena nějaká klávesa, pípni a popojdi.

Jestliže je hodnota uložená v celočíselné
obrázkové proměnné Počítadlo větší než 15,
zastav, vynuluj a spusť stopky.

Jestliže je hodnota ve jmenné řetězcové proměnné Pozdrav rovna řetězci Ahoj,
na obrazovce na políčkových souřadnicích [5;5] zobraz Literál Toto je pozdrav.

Jestliže je předmět Hříbek na políčkových
souřadnicích [7;5], přemísti Baltíka na
políčkové souřadnice [7;5].

Jestliže je souřadnice x a současné y rovno konstantě Šířka
scény v bodech a současné y, zobraz Literál Jsi na kraji!

Jestliže je předmět Hříbek na souřadnici kurzoru myši, na
obrazovce na políčkové souřadnice [5;5] zobraz Literál Hříbek.
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Stopky :

Podmínkou můžou být i Stopky. Můžeš testovat, jestli jsou stopky spuštěny nebo jestli je čas na
stopkách větší (menší) než dané číslo.

Cvičení 2.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Hříbky a stromy.bpr a ulož ho.
b) Ve spodním řádku udělej 6 stromů. Stromy budou rozmístěny náhodně.
c) Naprogramuj Baltíka takto: je – li před ním strom, popojde, když před ním strom není,

vyčaruje na prázdné políčko hříbek. Program musí fungovat, i když se změní pozice stromů ve
spodním řádku.

d) Jakmile dojde Baltík na okraj scény, zastaví se. Ve scéně se objeví literál, který uživatele
informuje o situaci.

Cvičení 2.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Mrazík.bpr a ulož ho.
b) V celé scéně vyčaruj náhodně 10 stromů.
c) Naprogramuj Baltíka takto: zjistí – li, že pole před ním je bez stromu, vyčaruje bílé pole

(sníh). Pokud zjistí, že je na políčku strom, vyčaruje strom zasněžený.
d) Speciálně se zaměř na rohy scény. Vytvoř program tak, aby fungoval, i když budou stromy na

některém z polí [0;0], [14;0], [0;9] nebo [14;9].

Cvičení 2.3 :

a) Vytvoř projekt : Plocha\Dokumenty\Labyrint.bpr
b) Poskládej scénu – libovolný labyrint.
c) Do tohoto labyrintu vyčaruj pomocí souřadnic 5 dortů (předmět č.12145) a 3 hrnky (předmět

č.12129).
d) Vytvoř program tak, aby Baltík uměl toto:

• Kurzorové šipky = natočení Baltíka
• Klávesa P = krok
• Klávesa H = Baltík vypije hrnek (přečaruje ho černým políčkem)
• Klávesa D = Baltík sní dort (přečaruje ho černým políčkem)
• Klávesa K = konec programu

Jedničkáři naprogramují vrchní řádek scény takto: Budou se zde objevovat informace o tom, co se
děje. Znamená to, že když Baltík pije nebo jí dort, tak se zde objeví odpovídající text. V průběhu
celého programu se zde bude zobrazovat nápověda k jednotlivým klávesám.

Jestliže jsou spuštěny Stopky, zobraz Literál
Jsou spuštěny stopky.

Jestliže je čas na Stopkách menší než 5s, na obrazovce na
políčkové souřadnice [5;5] zobraz Literál Už je konec.
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1. Prvek Myš :

Tento prvek umožní použití myši ve tvých projektech.

Můžeš zjišťovat :
a) stisknutí tlačítka myši
b) polohu, kde bylo tlačítko stisknuto
c) polohu, kde se nachází ukazatel myši
d) přidržení tlačítka myši

Při práci s prvkem Myš máš na výběr z těchto prvků:

Levé tlačítko myši nebo poloha xy myši (Levé tlačítko myši)

Pravé tlačítko myši nebo poloha xy myši (Pravé tlačítko myši)

Žádné tlačítko myši nebo poloha xy myši (Žádné tlačítko myši)

Ukazatel myši

Nějaké tlačítko myši nebo poloha xy myši (Nějaké tlačítko myši)

2. Použití prvku Myš :
Nejčastěji se tento prvek  používá v podmínkách např. pro ovládání chování Baltíka, čarování
předmětů na pozici kurzoru myši nebo při práci s kurzorem myši.

Stisknutí tlačítka myši : (viz 3 – 1 obr)

např. : a) při stisku levého tlačítka myši Baltík popojde.
b) při stisku pravého tlačítka myši se otočí doprava.

3 – 1 obr

Jestliže je stisknuto levé tlačítko myši – popojdi.

Jestliže je stisknuto pravé tlačítko myši – otoč se doprava.

Nekonečně se opakující
blok příkazů.

Prvek Čti klávesu nebo tlačítko myši (čekej na stisk) zajistí, že Baltík
očekává stisk klávesy nebo tlačítka myši.
Prvek je nutný pro správnou funkci programu.
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Držení tlačítka myši : (viz 3 – 2 obr)

např. : a) při držení levého tlačítka myši Baltík popojde
b) při stisknutí pravého tlačítka myši se Baltík natočí doleva

3 – 2 obr

Stisknutí tlačítka myši na určitém místě :

I. Stisknutí tlačítka nad daným předmětem : (viz 3 – 3 obr)
např. : a) načti scénu s deseti Hříbky

b) jestliže klikneš levým tlačítkem myši na libovolný předmět Hříbek, Baltík popojde
c) jestliže klikneš mimo předmět Hříbek, nic se nestane

3 – 3 obr

II. Stisknutí tlačítka na konkrétních souřadnicích : (viz 3 – 4 obr)

např. : a) při stisknutí pravého tlačítka myši na souřadnicích políčka [0,0] Baltík popojde
c) při stisknutí pravého tlačítka myši mimo souřadnice políčka [0,0] se Baltík natočí

vlevo

3 – 4 obr

Načte se scéna s Hříbky.

Vše se nekonečně krát opakuje.

Jestliže je stisknuto levé tlačítko myši a  současně je
ukazatel myši na předmětu Hříbek popojdi.

Příkaz Čti levé tlačítko myši (čekej
na stisk) zajistí, že Baltík bude
reagovat pouze na stisk levého

tlačítka myši.

Příkaz Čti pravé tlačítko myši zajistí reakci pouze na stisk pravého tlačítka myši.

Jestliže je stisknuto pravé tlačítko myši  a současně je ukazatel myši na souřadnicích
políčka [0;0] Baltík popojde, jinak se při stisknutí pravého tlačítka myši natočí doleva.

Prvek Čti klávesu nebo tlačítko myši (nečekej na stisk) je třeba pro
správnou funkci programu.

Jestliže je drženo levé tlačítko myši, Baltík popojde.

Je–li stisknuto pravé
tlačítko myši, Baltík
se natočí doleva.

Prvek Klávesa nebo
tlačítko myši drženo.
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Cvičení 3.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Čaruji barvy.bpr a ulož ho.
b) Při stisku levého tlačítka myši Baltík vyčaruje před sebe náhodně zvolené políčko barvy

(předměty č.136 až č.150).
c) Při stisknutí pravého tlačítka myši Baltík toto políčko odčaruje.

Cvičení 3.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Přesuň Baltíka.bpr a ulož ho.
b) Ve scéně vyčaruj do každého z rohů zvoneček.
c) Při stisknutí levého tlačítka myši na libovolný zvoneček se Baltík přemístí do daného rohu.
d) Při stisknutí pravého tlačítka myši Baltík se přemístí do středu plochy.

Cvičení 3.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Pohyb pomocí myši.bpr a ulož ho.
b) Ve scéně vyčaruj čtyři předměty(klávesy), které znázorňují kurzorové šipky.
c) Při stisknutí levého tlačítka myši na dané kurzorové šipce se Baltík natočí odpovídajícím

směrem a popojde.
d) Při stisknutí pravého tlačítka myši Baltík vyčaruje náhodně nějaký předmět.
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Ukazatel myši :
I. Přemístění ukazatele myši : (viz 4 – 1 obr)

např. : a) při stisknutí kurzorové šipky vlevo se ukazatel myši přemístí na levý okraj scény
b) při stisknutí kurzorové šipky vpravo se ukazatel myši přemístí na pravý okraj scény
c) při stisknutí kurzorové šipky nahoru se ukazatel myši přemístí na horní okraj scény
d) při stisknutí kurzorové šipky dolů se ukazatel myši přemístí na dolní okraj scény

4 – 1 obr

II. Schování a zobrazení ukazatele myši : (viz 4 – 2 obr)
např. : a) při stisknutí klávesy S se ukazatel myši schová a přemístí se na náhodně

vygenerovanou pozici ve scéně
b) při stisknutí klávesy O se ukazatel myši zobrazí

4 – 2 obr 

III. Ukazatel myši nad předmětem : (viz 4 – 3 obr)

např. : a) načte se scéna, ve které bude deset předmětů Hříbek
b) pokud najedeš ukazatelem myši na předmět Hříbek, přemístí se Baltík na políčko ve

scéně, jehož souřadnice se náhodně vygenerují

4 – 3 obr

Jestliže je stisknuta klávesa vlevo, přemísti ukazatel myši
na souřadnici políčka x = 0 a y = náhodně vygenerované
celé číslo od 0 do 9.

Jestliže je stisknuta klávesa nahoru, přemísti ukazatel myši
na souřadnice políčka x = náhodně vygenerované celé číslo
od 0 do 15 a y = 0.

Jestliže je stisknuta klávesa S, dělej tento blok příkazů: schovej ukazatel myši a přesuň
ukazatel myši na políčko o souřadnicích x = náhodně vygenerované celé číslo od 0 do
14 a y = náhodně vygenerované celé číslo od 0 do 9.

Jestliže je stisknuta klávesa O zobraz ukazatel myši.

Celočíselné konstanty – používají se pro
nastavování hodnot.
False – znamená NE nebo VYPNUTO
True – znamená ANO nebo ZAPNUTO

Jestliže je ukazatel myši na předmětu Hříbek, dělej tento blok příkazů:
přemísti Baltíka na políčko o souřadnicích x = náhodně vygenerované celé číslo
od 0 do 14 a y = náhodně vygenerované celé číslo od 0 do 8.

Než se blok příkazů bude opakovat, čekej na stisk klávesy
nebo myši, ne déle jak 0,43 sekund.
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IV. Ukazatel myši na daných souřadnicích : (viz 4 – 4 obr)

např. : Hra – Chyť Baltíka
a) ukazatelem myši budeš chytat Baltíka (snažíš se ukázat myší na aktuální pozici

Baltíka
b) ten se po přiblížení kurzoru myši přemístí na jiné políčko, jehož souřadnice se

náhodně vygenerují
c) vlož do programu malý časový interval čekání, jinak Baltíka nikdy nechytíš !

4 – 4 obr

Cvičení 4.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Houbař.bpr a ulož ho.
b) V režimu Skládat scénu poskládej les, ve kterém je spousta hřibů.
c) Najedeš – li ukazatelem myši na strom, náhodně se vygenerují souřadnice políčka, na které se

ukazatel přemístí (tzn. ztížení úlohy houbaře)
d) Hřib sebereš kliknutím pravého tlačítka myši na políčko, na kterém roste.
e) Sesbírání hříbků bude animované zmizení s obláčkem.

¦ Cvičení 4.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Chyť míček.bpr a ulož ho.
b) Baltík na sebe vezme podobu míčku.
c) Pokud se ti povede najet ukazatelem myši na míček a současně stisknout levé tlačítko myši,

objeví se přes celou scénu nápis HURÁ – CHYTIL JSI MĚ  !!!
d) Nastavení obtížnosti hry je na tobě, jakmile se přiblíží ukazatel myši k míčku, ten odskočí na

nově náhodně zvolené souřadnice.

Jestliže najedeš ukazatelem myši na Baltíka, dělej tento blok příkazů:
přemísti Baltíka na políčko o souřadnicích x = náhodně vygenerované
celé číslo od 0 do 14 a y = náhodně vygenerované celé číslo od 0 do 9.

Čekej na stisk klávesy nebo myši,
ne déle jak 0,12 sekund.
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1. Souřadnice:

Jsou čísla, která udávají polohu předmětů, Baltíka, myši, oblastí nebo obrázků.

• Vodorovná souřadnice – se značí X a udává vzdálenost od levého okraje scény
• Svislá souřadnice – se značí Y a udává vzdálenost od horního okraje scény

Levý horní okraj scény má souřadnice [X,Y] = [0;0]

2. Druhy souřadnic:

a) Souřadnice políčka – značíme je velkými písmeny X a Y (viz 5 – 1 obr)

X   souřadnice je v rozmezí celých čísel od 0 do 14 (v jedné řadě může být max. 15 předmětů)
Y   souřadnice je v rozmezí celých čísel od 0 do 9 (ve sloupci může být max. 10 předmětů)

5 – 1 obr

Políčko – má stejné rozměry jako Předmět  tzn. do jedné řady se vedle sebe vejde 15 předmětů a do
jednoho sloupce se pod sebe vejde 10 předmětů.

b) Souřadnice bodu – značíme je malými písmeny x a y (viz 5 – 2 obr)

x   souřadnice je v rozmezí celých čísel od 0 do 584 bodů
y   souřadnice je v rozmezí celých čísel od 0 do 289 bodů

5 – 2 obr

U větších objektů (obrázků, oblastí, literálů,  ….), které jsou větší než jedno políčko, se
souřadnice určují vůči levému hornímu rohu tohoto objektu.

Souřadnice XY
v políčkách
(0,0..14,9)

Souřadnice X
v políčkách (0..14)

Souřadnice Y
v políčkách (0..9)

Souřadnice xy
v bodech
(0,0..584,289)

Souřadnice x v bodech
(0..584)

Souřadnice y
v bodech (0..289)
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3. Souřadnice některých částí scény : (viz 5 – 3 obr)

5 – 3 obr

4. Zadávání souřadnic a práce se souřadnicemi :

a) Čarování předmětu na dané souřadnice :

b) Přemísťování Baltíka a myši na dané souřadnice :

c) Tisk (zobrazení) Literálu na dané souřadnice :

15 políček nebo 585 bodů

10 políček nebo 290 bodů

Levý horní roh:
(X,Y) = [0;0]
(x,y) = [0;0]

Pravý horní roh:
(X,Y) = [14;0]
(x,y) = [584;0]

Levý dolní roh:
(X,Y) = [0;9]
(x,y) = [0;289]

Pravý dolní roh:
(X,Y) = [14;9]
(x,y) = [584;289]

Čaruj Sluníčko na políčko o souřadnicích (X,Y) = [7;7].

Čaruj Třešně na políčko o souřadnicích (X,Y) kde X = 7 a Y = aktuální pozice Baltíka.

Čaruj Oheň na bodové souřadnice (x,y) = [59;156].
Předmět, vyčarovaný na bodové souřadnice, se čaruje bez obláčku
a není umístěn v žádném políčku scény, tzn. nelze zjišťovat jeho
přítomnost na určité pozici scény pomocí podmínek.

Přesuň Baltíka na políčko o souřadnicích (X,Y) kde X = aktuální pozice Baltíka a Y = 5

Přesuň Baltíka na bodové souřadnice (x,y) = [59;156].
Baltík přemístěný na bodové souřadnice se přesune do toho políčka, v němž
leží bod o zadaných bodových souřadnicích.

Přesuň ukazatel myši na bodové souřadnice (x,y) kde
x = náhodně vygenerované celé číslo od 0 do 499 a
y = náhodně vygenerované celé číslo od 0 do 199.

Ve scéně na souřadnicích (x,y) = [145;45] se objeví (vytiskne) obsah tohoto
Literálu.
Pozn.: pro určení pozice je rozhodující levá horní část textu (tzn. písmeno T).
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Cvičení 5.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Ovečky a vlci.bpr a ulož ho.
b) Přesuň Baltíka na první řádek plochy a vyčaruj nadpis „Ovečky“
c) Vytvoř na pracovní ploše ohradu pro ovečky, nezapomeň na vrátka, kterými mohou ovečky

odcházet (předměty, které Ti budou chybět si dokresli J )
d) Dovnitř ohrady na náhodné pozice (bodové) vyčaruj 10 oveček.
e) Mimo ohradu vyčaruj na náhodné pozice 3 vlky.
f) Kliknutím na každého vlka Baltík provede kouzlo a vlk zmizí.
g) Baltík se přesune k vratům ohrady, kouzlem je otevře a jedna ovečka odchází na pastvu mimo

ohradu.

Cvičení 5.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Baltík naděluje dárky.bpr a ulož ho.
b) Do levého horního rohu vyčaruj telefon (předmět č.26)
c) Nauč Baltíka, aby po kliknutí na telefon plnil následující úkoly:

• přemísti Baltíka na náhodně zvolené souřadnice
• vyčaruj před něj dárek (předmět č.25)
• otoč Baltíka na jih a schovej na 5 sekund kurzor myši
• během čekání probíhá v pravém dolním rohu animace odpočítávání 5 sekund pomocí

čísel (5, 4, 3, 2, 1)
• zobraz kurzor myši na náhodně zvolených pozicích
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1. Grafické příkazy :

Slouží ke kreslení  kruhu, elipsy, čtverce, obdélníku, čáry, bodů, použití spreje, vybarvování
uzavřených oblastí. Pomocí prvku Bod můžete také zjistit barvu zadaného bodu obrazovky.

a) Jednotlivé grafické prvky:

Elipsa – slouží ke kreslení kruhu a elipsy

Obdélník – slouží ke kreslení čtverců a obdélníků

Čára – slouží ke kreslení čar

Bod – slouží ke kreslení bodů a ke zjišťování barvy bodu ve scéně

Sprej – umožňuje použití spreje

Výplň – slouží k vyplňování uzavřených oblastí např. kruhu, čtverce…

b) Zápis (syntaxe) grafických příkazů :

Všechny grafické příkazy mají stejný zápis (syntaxi) :

<Prvek>     <Parametr>      <Styl>     <Barva>     <Souřadnice dvou bodů>

<Prvek> na tomto místě je konkrétní grafický prvek
<Parametr> je číslo které:

a) pro prvky Elipsa, Obdélník, Čára a Bod znamená tloušťku čáry (viz 6 – 1 obr)
např. u elipsy: tloušťka čáry 1 – nemusí se uvádět

tloušťka čáry 5
tloušťka čáry 8

6 – 1 obr

b) pro prvek Výplň znamená barvu hranice, po kterou se má vybarvovat, případně
barvu plochy, která se má přebarvit. Bude se vybarvovat do zadané hranice.

c) pro prvek Sprej znamená počet vykreslených bodů (nezadáš – li parametr u prvku
Sprej, vykreslí se 100 bodů) v dané oblasti. (viz 6 – 2 obr)
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např. počet bodů 100
počet bodů 5
počet bodů 250

6 – 2 obr

<Styl> pro prvek Výplň – slouží k barevnému vyplňování obrazců nebo souvislých ploch.
<Barva> používá k nastavení barvy:

a) Barva obvodu u elipsy a obdélníku (viz 6 – 3 obr)

6 – 3 obr

b) Barva obvodu i vnitřku u elipsy a obdélníku (viz 6 – 4 obr)

6 – 4 obr

c) Barva u spreje (viz 6 – 5 obr)

6 – 5 obr

Nakresli Elipsu, obvodová čára má
tloušťku 3 body a zelenou barvu.

Nakresli Obdélník, jehož obvodová čára
má tloušťku  6 bodů a má červenou barvu.

Nakresli Elipsu s tloušťkou obvodové čáry 6 bodů, zelené barvy. Vnitřek
elipsy (zadaný bodovými souřadnicemi) vyplň světle modrou barvou.

Nanes Sprej s vykreslenými 600 žlutými body do obdélníkové oblasti, která je
určena souřadnicí políčka levého horního rohu [2;2] a pravého dolního rohu [5;6].
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< Souřadnice dvou bodů > slouží k určení polohy a velikosti kresleného objektu.

a) Určení polohy kresleného objektu (viz 6 – 6 obr)

6 – 6 obr

b) Určení polohy a velikosti  kresleného objektu (viz 6 – 7 obr)

6 – 7 obr

2. Příklady použití grafických příkazů : (viz 6 – 8 obr)

a) Nakresli Čáru, tloušťka 15 bodů, kaštanové barvy, z bodu [0;0] do bodu [584;289].
b) Nakresli Čáru, tloušťka 7,5 bodu, oranžové barvy, z bodu [0;289] do bodu [584;0].
c) Nakresli Obdélník, tloušťka čáry 20, zelené barvy, velikost a poloha obdélníku je určena

body [77;86] a [490;150].
d) Vyplň žlutou barvou ohraničenou oblast okolí bodu [250;109].
e) Vyplň fialovou barvou ohraničenou oblast okolí bodu [450;109.
f) Vyplň modrou barvou ohraničenou oblast okolí bodu [109;109.

6 – 8 obr

Nanes Sprej s vykreslenými 150 žlutými body na bodové
souřadnice   [5;15].

Protože v grafickém příkazu nebyli zadány
souřadnice druhého bodu, je sprej nanášen pouze
v okolí bodu o bodových souřadnicích [5;15].

Nakresli Obdélník, jehož obvodová čára je tlustá 5 bodů a má zelenou
barvu.  Velikost a umístění obdélníku je určeno levým horním rohem
[5;15] a pravým dolním rohem  [130;90].
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Cvičení 6.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Kreslení.bpr a ulož ho.
b) Vykresluj zadané grafické objekty :

§ bod, zelené barvy, velikosti 10, na souřadnice [530;250]
§ bod, žluté barvy, velikosti 50, na souřadnice [150;150
§ čáru, tloušťka 8, barvy modré, z bodu [25;235] do bodu [525;160]
§ obdélník, tloušťka 4, barva růžová, z bodu [10;10] do bodu [140;50]
§ vyplň azurovou barvou ohraničenou oblast okolo bodu [50;30]
§ elipsu, tloušťka 3, okrové barvy, zadanou body [360;25] a [540;90]
§ vyplň malinově červenou barvou oblast zadané elipsy
§ nanes kulatý spray, 360 bodů, bílé barvy, do okolí bodu [240;90]
§ nanes hranatý spray, 680 bodů, azurové barvy, do okolí bodu [240;130].

Cvičení 6.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Robot.bpr a ulož ho.
b) Pomocí jednotlivých grafických prvků sestav projekt na vykreslení robota podle vlastní

fantazie, aby nebyl sám, můžeš mu nakreslit i menšího brášku.

Cvičení 6.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Krajina.bpr a ulož ho.
b) Pomocí jednotlivých grafických prvků sestav projekt na vykreslení hokejové lední plochy.

Předmět branka si dokresli v Paintu.
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1. Další nástroje editoru Paint :

Transparentnost (Průhlednost) – umožňuje nastavit
libovolnou barvu předmětu jako průhlednou (viz 7 – 1 obr)
(tzn. nebude se zobrazovat – předmět bude bez pozadí).

Nastavení Transparentnosti (Průhlednosti) :

a) Spusť si grafický editor Paint.
b) Přepni se do banky předmětů, kde budeš nastavovat průhlednost předmětů.
c) V Panelu barev si jako barvu Popředí zvol barvu, kterou chceš nastavit průhledně.
d) Klikni na nástroj Nastavit transparentnost.
e) Kurzor myši se změní na tvar viz 7 – 2 obr.
f) Klikni na předmět, u kterého chceš nastavit transparentnost.
g) Jestliže nebyla u předmětu nastavena transparentnost, nastaví se.
h) Jestliže byla u předmětu nastavena jiná průhledná barva, změní se průhlednost na vybranou

barvu.
i) Jestliže byla u předmětu nastavena stejná průhledná barva jakou chceš nyní nastavovat,

vypneš kliknutím transparentnost u tohoto předmětu.

Stavový řádek – objevují se zde stavové
informace
(viz 7 – 3 obr).

Postupně se zde zobrazuje :
 Číslo předmětu, na kterém se právě

nacházíte
 Souřadnice ukazatele myši
 Velikost zadaného výřezu.

7 – 1 obr

Číslo předmětu

Souřadnice ukazatele myši

Velikost zadaného výřezu

Kurzor myši

Zadaný výřez

7 – 3 obr

7 – 2 obr

Ve spodní části kurzoru se objeví značka
transparentnosti
(přeškrtnutý  bílý čtvereček).

Značka v levém horním rohu předmětu
říká, že je nastavena modrá barva
jako transparentní.

Značka v levém horním rohu říká, že
černá barva je nastavena jako průhledná.

V levém horním rohu předmětu
není žádná značka, proto u
tohoto předmětu není nastavena
transparentnost.
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Cvičení 7.1 :

a) Vytvoř projekt Plocha\Dokumenty\Předměty.bpr
b) Ze systémové banky baltie.b00 zkopíruj do nově vytvořené uživatelské banky Předměty.b14

všechny předměty, které představují zvíře. Ulož ji.
c) Z banky baltie.b12 zkopíruj a vlož do banky Předměty.b14 tyto předměty:

kůň, prase, liška, krocan, ježek, sova.
d) U všech zkopírovaných předmětů nastav barvu jejich pozadí jako transparentní.

Cvičení 7.2 :

a) Otevři si projekt Plocha\Dokumenty\Předměty.bpr
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby postavil chaloupku uprostřed lesa. Podklad lesa a chaloupky

musí mít jinou barvu než černou (budeš muset upravit i jednotlivé předměty).
To stejné platí i o obloze.

c) Vymysli si libovolný příběh, který bude souviset s tímto projektem a pomocí Literálů vytvoř
jednoduché povídání k této pohádce.

Při programování použij všechny předměty z uživatelské banky předměty.b14.
Použij všechny programátorské techniky, které už umíš.
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1. Výřezy

Výřez – je libovolná část banky předmětů, kterou určíme.
Práci s výřezy využiješ při upravování nebo tvorbě vlastních bank. S výřezy pracuješ podobně jako
s předměty. Musíš mít spuštěný grafický editor Paint.Výřezem může být celá banka, jediný předmět
nebo také jenom část předmětu atd. Výřezy můžeš kopírovat, přesouvat, převracet nebo otáčet.

2. Nástroje pro práci s Výřezy (viz 8 – 1 obr)

Nástroj Výřezy – zapíná práci s výřezy.

Výřez/Otiskování – slouží k zadání výřezu.
Stiskni a drž levé tlačítko myši a pohybem myši roztáhni požadovanou velikost
výřezu. Pusť levé tlačítko myši. Oblast výřezu se ohraničí čárkovaně.

Převrátit horizontálně a Převrátit vertikálně –převrátí vybraný výřez
horizontálně nebo vertikálně podle osy, která prochází středem výřezu .

Rotovat o 90° doleva – natočí výřez o 90°doleva
Rotovat o 180° – otočí výřez o 180°
Rotovat o 90° doprava – natočí výřez o 90° doprava

3. Kopírování, vyjmutí, vložení, přesunutí (v rámci stejné banky) Výřezů

Tyto body proveď vždy, když budeš chtít pracovat s Výřezy.
1. Spusť si program Baltík 3.
2. Zapni si grafický editor Paint.
3. Přepni se do banky, ze které chceš udělat výřez nebo do které budeš vkládat Výřez ze

Schránky.
4. Stiskni nástroj Výřez/Otiskování.

Kopírování Výřezu pomocí Místní nabídky
 – je vhodné při kopírování mezi různými bankami.

(viz 8 – 2 obr)
a) Zvol si Výřez, který chceš kopírovat.
b) Najeď kurzorem myši libovolně do Výřezu

a klikni pravým tlačítkem myši.
c) V Místní nabídce zvol možnost Kopírovat,

Výřez se zkopíruje do Schránky.
8 – 2 obr

8 – 1 obr

Ohraničení Výřezu

Místní nabídka
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Vyjmutí Výřezu pomocí Místní nabídky – vhodné při přesouvání mezi různými bankami :
a) Zvol si Výřez, který chceš vyjmout.
b) Najeď kurzorem myši libovolně do Výřezu a klikni pravým tlačítkem myši.
c) V Místní nabídce zvol možnost Vyjmout. Výřez se vyjme do Schránky (viz 8 – 2 obr).

Vložení Výřezu pomocí Místní nabídky – provedeš, když máš ve Schránce zkopírovaný nebo
vyjmutý Výřez :

a) Zapni si nástroj Zeď (pro lepší přesnost při vkládání Výřezu).
b) Zapni si nástroj Lupa 6x (pro lepší přesnost při vkládání Výřezu).
c) Najeď kurzorem myši na místo, kde budeš vkládat Výřez ze Schránky a klikni pravým

tlačítkem myši.
d) Z Místní nabídky zvol možnost Vložit (viz 8 – 2 obr).
e) Pečlivě umísti Výřez na nové místo. Dbej na to, aby nově umístěný Výřez nepřesáhl do

sousedních předmětů!

Kopírování Výřezu pomocí tlačítek myši  – je vhodné pro kopírování
uvnitř stejné banky : (viz 8 – 3 obr)

a) Označ Výřez, který chceš kopírovat.
b) Najeď kurzorem myši do Výřezu.
c) Stiskni a přidrž pravé tlačítko myši (tzn. uchopíš výřez a současně ho kopíruješ).
d) Přemísti (zkopíruj) Výřez na nové místo v bance a pusť pravé tlačítko myši.

Přesunutí Výřezu pomocí tlačítek myši – vhodné pro přesunutí uvnitř
stejné banky : (viz 8 – 4 obr)

a) Zvol si Výřez, který chceš přesouvat.
b) Najeď kurzorem myši do Výřezu.
c) Stiskni a přidrž levé tlačítko myši.

(tzn. uchopíš Výřez a současně ho vyjmeš).
d) Přesuň Výřez na nové místo v bance a pusť levé tlačítko myši.

4. Označení jediného Předmětu jako Výřezu

Tuto možnost použiješ, potřebuješ – li otáčet pouze s jediným
Předmětem.
a) Přepni se do banky, ze které chceš udělat výřez nebo do

které budeš vkládat Výřez ze Schránky.
b) Stiskni nástroj Výřez/Otiskování.
c) Klikni pravým tlačítkem na Předmět, který chceš vybrat.
d) Z Místní nabídky vyber možnost Vybrat předmět.

(viz 8 – 5 obr)
e) Tímto způsobem jsi označil jediný Předmět a dále s ním můžeš pracovat jako s Výřezem.

Ohraničení Výřezu

Kurzor myši symbolizuje kopírování

Kopírovaný Výřez

8 – 3 obr

Na tomto
Předmětu jsi
klikl pravým

tlačítkem myši

Místní nabídka

8 – 5 obr

Kurzor myši
symbolizující

přesouvání

Přesouvaný
Výřez

8 – 4 obr
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5. Převrácení a Rotace Výřezů

Operace Převrácení a Rotace využiješ k tomu, když potřebuješ použít Předmět nebo Výřez v jiném
směru, než je v bance. Nemusíš tedy stejný Předmět nebo Výřez znovu vytvářet, ale stačí ho pouze
převrátit nebo otočit.

Převrácení Výřezu :
a) Přepni se do banky, ve které chceš Výřez nebo Předmět Převracet.
b) Stiskni nástroj Výřez/Otiskování a označ Výřez.
c) Stiskni nástroj Převrátit horizontálně nebo Převrátit vertikálně.
d) Výsledek vidíš (viz 8 – 6 obr).

Rotace Výřezu :
a) Přepni se do banky, ve které chceš Výřez nebo Předmět otáčet.
b) Stiskni nástroj Výřez/Otiskování a označ Výřez.
c) Stiskni nástroj Rotovat o 90° doleva nebo Rotovat o 180° nebo Rotovat o 90° doprava.
d) Výsledek vidíš (viz 8 – 7 obr).

6. Nastavení Průhlednosti a Neprůhlednosti Výřezu

Při práci s Výřezy je možné nastavit Průhlednost a Neprůhlednost kopírovaného nebo vkládaného
Výřezu. K tomuto nastavení slouží přepínací tlačítka, která se v Panelu nástrojů editoru Paint objeví
po stisknutí nástroje Výřezy.

Neprůhledné zobrazení – při stisknutém tlačítku Neprůhledně obsah posouvaného
(kopírovaného) Výřezu v nové pozici zcela zakryje původní předměty, které se
nacházejí ve scéně.

Průhledné zobrazení – při stisknutém tlačítku Průhledně můžeš nastavit, která
barva Výřezu bude Transparentní (tzn. nebude se zobrazovat).

Původní Výřez (předmět)

Původní Výřez (předmět)

Výřez převrácený
Vertikálně

Výřez převrácený
Horizontálně

8 – 6 obr

Původní Výřez (předmět)

Výřez natočený o 90° doleva

Výřez natočený o 180°

Výřez natočený o 90° doprava

POZOR !!! Při natáčení doprava a doleva natočený Výřez
(pokud to byl Předmět) přesahuje rozměry Předmětu !!!

8 – 7 obr
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Cvičení 8.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Letecký den.bpr a ulož ho.
b) Z banky Baltie.b08 si zkopíruj letadlo, které se skládá ze dvou předmětů (č.8101 a č.8102).

Podle předlohy vytvoř různé polohy letadla. K úpravám využij práci s výřezy.
c) Poskládej scénu Letecký den v Baltíkově.

Cvičení 8.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Domečky.bpr a ulož ho.
b) Z banky Baltie.b00 zkopíruj potřebné předměty na stavbu domečku.
c) Podle předlohy poskládej scénu a v ní všechny varianty natočení domečku.
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Cvičení 9.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Dvojníci.bpr a ulož ho.
b) Baltík vyčaruje ve scéně libovolně tyto předměty: předmět č.21, č.17, č.8001, č.12121,

č.12106 a č.12126.
c) Předměty uvedené v bodě b) si zkopíruj do nové prázdné banky. Každý z těchto předmětů

otoč nebo převrať a banku ulož.
d) Před každý předmět ve scéně Baltík pomocí souřadnic vyčaruje odpovídající upravený

předmět z uživatelské banky.

Cvičení 9.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Letící orel.bpr a ulož ho.
b)  Z banky Baltie.b03 zkopíruj předměty (č.3031, č.3036 a č.3034) do uživatelské banky. Uprav

předměty tak, abys mohl vytvořit automatickou animaci letícího ptáka ve směru zleva
doprava, nezapomeň si banku uložit !

c) Pomocí upravených předmětů v uživatelské bance vytvoř animaci letícího ptáka. Poletí
v horní části scény zleva doprava.

¦ Cvičení 9.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Tvé příjmení_Projekt.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj pohádku, příběh, hru nebo vyprávění …   podle vlastní fantazie. Při tvorbě

tohoto projektu použij všechny dovedností, které už znáš.
c) Bude uspořádaná soutěž o nejlepší projekt v rámci celé třídy.
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1. Animace

Baltík dovede animovat předměty, tzn. vyvolávat dojem, že se na obrazovce pohybují. Tím nám
umožňuje naprogramovat takové efekty, jakými jsou např. chůze panáčka, let ptáka, růst houby,
otevírání dveří nebo jízda autíčka.

Animace – se skládá z postupného zobrazování jednotlivých fází (předmětů).
Fáze animace – jsou různé podoby animovaného předmětu, které se od sebe liší naznačeným
pohybem.

Animace je :
a) změna pozice zobrazovaného předmětu mezi jednotlivými fázemi.

Tato změna vyvolá dojem plynulého pohybu (jedoucí auto, letící pták, plující ryba, jedoucí
mašinka…). Při animaci pohybujících se předmětů, které při pohybu vypadají pořád stejně,
stačí k zobrazování jediná fáze.

b) změna samotného zobrazovaného předmětu.
Tato změna vyvolá dojem „života“ animovaného předmětu (růst houby, otevírání dveří,
mrkání očka dalmatina, střídání nohou při chůzi…).

Typy animací :
a) automatická animace – animace stojícího nebo „rovně“ se pohybujícího předmětu.
b) ruční animace – pomocí této animace můžeš vytvářet složitější animace (pohyb do obloučku,

různé efekty animací, srážky dvou a více animací…).

Vytvoření animace :
a) Poskládáním prvků Animace – vytvoření ručně (viz 10 – 1 obr)

10 – 1 obr

b) Animátorem – pomocník pro tvorbu automatické animace.

2. Animátor

Je nástroj pro snadnou tvorbu automatických animací.

Spuštění animátoru se dá provést dvěma způsoby :
a) Pomocí grafického editoru Paint

• Spusť grafický editor Paint.
• Vyber banku předmětů, ve které jsou jednotlivé fáze animace, kterou vytváříš.
• Stiskni tlačítko Animátor (viz 10 – 2 obr), zobrazí se Animátor (viz 10 – 3 obr).
• Kliknutím myši vyber první a poslední fázi animace.
• Po výběru první a poslední fáze animace se zobrazí okno Animátoru.

b) Kliknutím na prvek Animovaný předmět pravým tlačítkem myši  + volba Upravit (nebo F2)
(viz 10 – 4 obr)

10 – 2 obr
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Popis okna :
Okno Animátoru se skládá : (viz 10 – 5 obr)

a) Náhled na první a poslední fáze animace
b) Tlačítko Vybrat novou animaci
c) Tlačítko Přehrát animaci
d) Tlačítko Opakovat animaci
e) Aktuální fáze a počet fází animace
f) Tlačítko Přenést do programu
g) Nástroje pro nastavování automatické animace (přenést opakování, přenést přehrávání,

parametry začátku, parametry konce)

Pro každý z nástrojů pro automatickou animaci platí, že pokud je příslušné tlačítko zapnuto
(zmáčknuto), bude po stisku tlačítka Přenést do programu daná vlastnost i se zadanou hodnotou
přenesena do programu.

Nástroje pro nastavování automatické animace :
a) Přenést přehrávání – přenese do programu spuštění animace.
b) Přenést opakování – udává kolik animačních cyklů se má přehrát.
c) Parametry začátku animace – charakterizují začátek animace (souřadnice a počáteční fázi…).
d) Parametry konce animace – charakterizují konec animace (souřadnice konce, koncovou fázi…).

10 – 3 obr

Zmenšená banka předmětů, která byla zobrazena před
stisknutím tlačítka Animátor. Slouží pro výběr první
a poslední fáze vytvářené animace

Prvek Animovaný předmět

10 – 4 obr

První fáze animace Poslední fáze animace

Vybrat novou animaci

Opakovat animaci

Přehrát animaci

Aktuální fáze a počet fází

Přenést do programu

Přenést opakování
Přenést přehrávání

Parametry začátku a konce animace

10 – 5 obr
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3. Vytvoření animace pomocí animátoru

Př: Vytvoř animaci rostoucí houby.

a) Spusť si Animátor.
b) Vyber počáteční fázi animace = předmět č.3045.
c) Vyber koncový předmět animace = předmět č.3037.
d) Stiskni tlačítko Přenést přehrávání.
e) Stiskni tlačítko Přenést do programu a umísti animaci do Pracovní plochy příkazů

(viz 10 – 6 obr).

Př: Vytvoř animaci jedoucího autíčka. Projede dolním okrajem scény zprava doleva.

a) Spusť si Animátor.
b) Vyber počáteční fázi animace = předmět č.22.
c) Vyber koncový předmět animace = předmět č.22.
d) Stiskni tlačítko Přenést animaci.
e) Stiskni tlačítko Parametry začátku animace, poté stiskni tlačítko X a Y

a zadej políčkové souřadnice začátku animace.
f) Stiskni tlačítko Parametry konce animace, poté stiskni tlačítko X a Y

a zadej políčkové souřadnice konce animace.
g) Stiskni tlačítko Přenést do programu a umísti animaci do Pracovní plochy příkazů

(viz 10 – 7 obr).

10 – 6 obr

Nastavení políčkových
souřadnic začátku na [15;9]

Nastavení políčkových
souřadnic konce na
[0;9]

10 – 7 obr
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Cvičení 10.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Zahrada.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř si svou uživatelskou banku, do které si za sebe zkopíruj předměty č.1109, č.1124,

č.1139. To stejné proveď i s modrými a žlutými květy. Tuto banku využiješ při animaci.
c) Uprostřed scény vyčaruj domeček, který se skládá z 6 předmětů.
d) Ve spodní části scény (pod domkem) vyčaruj trávu, která bude tvořena předmětem č.1122.
e) Baltík dojde k domku animovaně otevře dveře, vejde do domku a objeví se v libovolném okně

domku.
f) Před domkem vyroste záhon s květinami, který se skládá z předmětů v upravené uživatelské

bance. Květiny vyrostou ze země (budou se objevovat animovaně). Animaci vytvoř pomocí
animátoru.

Cvičení 10.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Oživlé předměty.bpr a ulož ho.
b) V levém dolním rohu se objeví předmět č.46, na souřadnicích [14;8] se objeví předmět č.32.
c) Zleva do scény vchází předmět Slunce (č.63) a projede horním řádkem scény, vpravo vyjede

ze scény.
d) Stejným způsobem do scény vjede Měsíc (64), dojede doprostřed horního řádku a zastaví se.

Obě dvě animace, Slunce i Měsíc, naprogramuj pomocí Animátoru.
e) Auto z levého rohu přejede do pravého rohu. Auto z pravé strany scény přejede na levou

stranu scény.
f) Jako rozšíření úlohy zkus přijít na způsob, jak zpomalit rychlost projíždějících automobilů !!!
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Při tvorbě automatické animace pomocí Animátoru představují jednotlivá tlačítka Animátoru –
Parametry animace.
Po přenesení animace do Pracovní plochy příkazů je parametr animace roven Prvku animace
(lze ho najít mezi ostatními prvky).

1. Parametr – Přenést Průhlednost

a) Nastavení parametru Průhlednost : (viz 11 – 1 obr)
Slouží k nastavení Průhlednosti/Neprůhlednosti barvy, která je u vybraného předmětu (fáze
animace) zvolena jako transparentní.

b) Použití parametru Průhlednost :

2. Parametr – Přenést Opakování

a) Nastavení parametru Opakování :
Slouží k zadání počtu přehraných Animačních cyklů. Kolik Animačních cyklů (period) se má
přehrát během jedné animace, nastavíš pomocí šipek vpravo vedle parametru Opakování.

b) Použití parametru Opakování :

Opakování použiješ nejčastěji k oživení animovaných předmětů např.: letící pták mává křídly,
postava při chůzi střídá nohy a pohybuje rukama, běžící kůň hýbe svými končetinami atd.

Číslo za parametrem Průhlednost znamená:
1 – transparentní barva se nezobrazí
0 – transparentní barva se zobrazí

Je – li tlačítko Průhlednost stisknuté, přenese se nastavení
parametru do Pracovní plochy příkazů.

11 – 1 obr

Průhlednost je nastavena na 0,
transparentní barva se  zobrazí.

Průhlednost je nastavena na 1,
transparentní barva se nezobrazí.

11 – 2 obr

Je – li tlačítko Opakování stisknuté, přenese se
nastavení parametru do Pracovní plochy příkazů.

Šipky pro nastavení počtu přehraných
Animačních cyklů.

Místo, ve kterém se zobrazuje nastavený počet přehraných Animačních cyklů.
Neuvedeš – li žádné číslo, Animační cyklus se přehraje právě jednou.

11 – 3 obr

Animační cyklus – jednotlivé fáze animace Parametr Opakování je nastaven tak, aby se Animační
cyklus během animace přehrál třikrát.

11 – 4 obr
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3. Parametr – Přenést Čas

a) Nastavení parametru Čas – slouží k nastavení doby trvání celé animace    (viz 11 – 5 obr)

b) Použití parametru Čas :

Parametry Opakování a Čas společně určují počet zobrazených fází animace.
Nastavení Animátoru (viz 11 – 7 obr) zaručí, že se Animační cyklus z obr. 11 – 6 zobrazí
během 3 sekund čtyřikrát.

4. Parametry – Počátku a Konce animace

a) Nastavení parametrů Počátku a Konce animace :

b) Vlastní parametry počátku a konce animace :

Počáteční a koncová Viditelnost – devět znamená, že na počátku je
animace plně viditelná.
Nula znamená, že na konci je animace neviditelná.

Počáteční a koncová Stopa – nula znamená, že na počátku animace
nezanechává předmět žádnou stopu.
Devět znamená, že na konci animace je vidět zřetelná stopa po
animovaném předmětu.

Je – li tlačítko Čas stisknuté, přenese se nastavení
parametru do Pracovní plochy příkazů.

Místo, ve kterém se v milisekundách zobrazuje délka
trvání animace. (1000 ms = 1s)

Šipky pro nastavení času animace

11– 5 obr

Parametr Čas je nastaven tak, aby animace běžela 2s.

První fáze animace Poslední fáze animacePoslední fáze se zobrazí
přesně 2s po první fázi
animace

11 – 6 obr

Parametr Opakování je nastaven na 4 Parametr Čas je nastaven na 3s

11 – 7 obr

Jsou – li tlačítka Počátek a Konec stisknuté, přenesou se do Pracovní plochy
příkazů nastavení všech parametrů charakterizujících počátek animace.

Počátek animace Konec animace

11 – 8 obr
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Počáteční a koncová Fáze – pět znamená, že animace začne pátou fází.
Jedna znamená, že animace skončí první fází.

Počáteční a koncové Souřadnice – slouží k určení začátku a konce animace :

A. Políčkové souřadnice – určí počátek a konec animace pomocí políčkových souřadnic.

Animace začne na políčku [0;0] a bude se pohybovat směrem k políčku [14;9].

B. Bodové souřadnice – určí počátek a konec animace pomocí bodových souřadnic.

Animace začne na souřadnicích [0;105] a bude se pohybovat směrem k bodu [584;105].

C. Zjednodušené zadávání souřadnic počátku a konce animace
• V Animátoru stiskni parametr Počátek a Konec animace.
• Rozhodni se, chceš – li definovat počátek a konec animace pomocí Políčkových

nebo Bodových souřadnic.
• Stiskni buď políčkové souřadnice X a Y nebo bodové x a y.
• Stiskni tlačítko pro zjednodušené zadávání souřadnic počátku a konce animace.

• Zobrazí se okno pro zadání souřadnic (viz obrázek).
• Kliknutím myši v zobrazeném okně zadej souřadnice.

Políčkové souřadnice počátku jsou (X,Y) =  [0;0] Políčkové souřadnice konce jsou (X,Y) =  [14;9]

Bodové souřadnice počátku jsou (x,y) = [0;105] Bodové souřadnice konce jsou (x,y) = [584;105]

Tlačítko pro
zadání souřadnic
počátku animace Tlačítko pro zadání souřadnic

počátku i konce animace

Tlačítko pro
zadání souřadnic
konce animace

Zmenšené prováděcí okno, které je
pomocí sítě rozděleno na políčka.

Aktuální souřadnice
kurzoru myši

Trasa animace = spojnice
počátku a konce animace
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5. Animace letícího ptáka
a) Nastavení animace pomocí animátoru :

b) Vzhled kódu programu po přenesení z animátoru:

Cvičení 11.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Pohyb.bpr a ulož ho.
b) Z levého dolního rohu vběhne do scény kůň (předmět č.10041) a proběhne spodním řádkem

scény a vpravo vyběhne ze scény.
c) Po obloze (vrchní řádek scény) přejde Sluníčko (předmět č.63). Vchází do scény z levého

okraje, ve scéně se bude pohybovat 24s a potom vyjede ze scény. Jakmile Slunce zmizí ze
scény, vjede do scény stejným způsobem Měsíc (předmět č.64). Vše se bude opakovat 3 krát.

Cvičení 11.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Rybka.bpr a ulož ho.
b) Zaplň scénu vodou – způsob vyplnění je jen na Tobě.
c) Z levého dolního okraje vypluje (ANIMOVANĚ) ryba (předmět č.10101) a po obvodu

obepluje (ANIMOVANĚ) scénu. Ryba se bude pohybovat proti směru hodinových ručiček.

Cvičení 11.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Princ a princezna.bpr a ulož ho.
b) Z levého kraje scény přijde na střed Princezna (předmět č.9121), z pravého okraje scény k ní

přijde Princ (předmět č.9111). Proběhne mezi nimi krátký dialog. Po skončení rozhovoru oba
přejdou do levého dolního rohu (nejprve půjde Princ, potom Princezna).

¦  Cvičení 11.4 :

a) Naprogramuj pomocí animace a všeho co znáš svoji vlastní pohádku.

Počáteční
a koncová

fáze
animace

Čas animace
a Opakování

animačního cyklu.
Za 10s se cyklus
zopakuje 5 krát.

Definice Počátku animace:
Souřadnice (584,289)
Viditelnost = 9
Stopa = 0
Na počátku je předmět plně viditelný
a nezanechává žádnou stopu.

Definice Konce animace:
Souřadnice (0,0)
Viditelnost = 0
Stopa = 9
Na konci je předmět neviditelný
a zanechává úplnou stopu.

Transparentní
barvy budou

průhledné.
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1. Ruční animace

Ruční animace znamená, že si animaci poskládáš sám z jednotlivých prvků animace (viz 12 – 1 obr).
Tuto možnost potřebuješ hlavně tehdy, když chceš vytvořit efekty, které automatická animace
neumožňuje nebo které se s ní těžko vytvářejí.

Výhody ruční animace :
• pro spouštění animace použiješ příkaz Animovaný předmět, který zobrazuje fázi určenou

jednotlivými parametry
• pro každou fázi můžeš nastavit vlastní parametry
• pohyb animace nemusí být po přímce, ale po libovolné křivce
• animaci mohou doprovázet různé efekty
• můžeš animovat najednou i více předmětů

2. Prvky animace

Definuj animovaný předmět – slouží k definici animovaného předmětu.

Každý animovaný předmět musí být očíslován (Baltík umožňuje definovat až 100
animovaných předmětů), můžeš použít čísla od 1 do 100. Pokud číslo nezadáš, má to
stejný efekt, jako by jsi zadal č.1.

Číslo animace určuje také vrstvu animace. Čím vyšší je číslo animace, tím víc je animace na vrchu.
Při pohybu animace po obrazovce pak animace s vyššími čísly zakrývá animace s nižšími čísly.

3. Nastavení parametrů animace

Vždy si rozmysli, z kolika fází (postupně vykreslovaných předmětů) se bude animace skládat a jak
budou jednotlivé fáze vypadat. Jednotlivé fáze nakresli v Paintu a umísti je v bance předmětů za
sebou.
Blok příkazů pro animaci, následující za definicí animovaného předmětu, musí být na jediném
logickém řádku nebo uvnitř příkazových (složených) závorek.

a) Jestliže jednou nastavíš parametry animace a rozhodneš se později některé z nich změnit, stačí
zadat pouze měněné parametry.

b) Jestliže budeš chtít změnit některou z vlastností animace, žádná jiná vlastnost se nemění.
c) Jestliže budeš chtít provést stejnou animaci s jiným předmětem, stačí definovat pouze nový

animovaný předmět.

Definuj animovaný
předmět

Začátek animace

Konec animace

Styl animace

Počet period

Čas animace

Viditelnost
animovaného
předmětu

Viditelnost
stopy animace

Nastav fázi
animace

Přehraj animaci

Přetoč animaci

Definice animovaného předmětu č.1 – opice.

12 – 1 obr
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4. Definice animace

Animaci definuješ tak, že za určení Animovaného předmětu umístíš první předmět (zavřené dveře)
a za něj poslední předmět (otevřené dveře) ze skupiny po sobě jdoucích předmětů, které zobrazují
jednotlivé fáze budoucí animace.

Baltík netrvá na tom, abys zadával předměty ve vzestupném pořadí. Můžeš je zadat i obráceně, např.
u otevírajících se dveří zadáš nejprve otevřené dveře a pak dveře zavřené. Baltík bude za počáteční
předmět animace považovat vždy ten, který je uveden jako prvý a naopak za poslední předmět
animace ten, který je uveden jako druhý.

a) Pokud nezadáš předměty pro zobrazení fází, použije se prázdný předmět (předmět číslo 0).
b) Pokud nechceš animaci ihned přehrávat, je dobré při zadávání fází nastavit současnou viditelnost

animovaného předmětu na 0 (neviditelný), jinak se hned zobrazí první fáze.

5. Přehrání animace

Přehraj animaci – přehraje animaci od současného snímku až do konce,
pak se přetočí na začátek.

Jestli chceš přehrát pouze předem definovaný počet snímků, zadej jejich počet za prvkem Přehraj
animaci. Příští přehrávka bude začínat následujícím snímkem.

6. Zrušení animace

Pokud chceš zrušit některou animaci, použij prvek Animovaný předmět se znaménkem Mínus
a číslem animace, případně se záporným číslem animace. Animaci nepřečaruješ !!!

Tímto příkazem zmizí animace č.1 z obrazovky a všechna její nastavení se smažou.

Když nepoužiješ příkaz pro zrušení animace, bude animace automaticky zrušena po skončení
programu. Nemusíš tedy všechny animace rušit, tento příkaz použij pouze v případě, jestliže Ti
některá z animací vadí v dalším běhu programu.

Definice animace č.1 – otevírání dveří (vzestupné pořadí předmětů jdoucích po sobě).

Definice animace č.2 – zavírání dveří (sestupné pořadí předmětů jdoucích po sobě).

Přehrej animaci č.1 – zobrazí se posloupnost čísel od 0 do 9.

Přehrej animaci č.1 zpět – zobrazí se posloupnost čísel od 9 do 0.

Zruš animaci č.1. Zruš všechny animace.
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7. Animace z více předmětů

Pohyb obrázku, který se skládá z více předmětů musíme vytvořit pomocí několika animací.
Při pohybu složeného obrázku (za použití více animací, které jsou prováděny jedna po druhé) může
dojít k chvění obrázku a narušení plynulosti celkové animace.

To můžeš odstranit tak, že před každým krokem použiješ příkaz Nezobrazovat a po každém kroku
obrazovku obnovíš, pohyb se tak stane plynulejším.

Nezobrazovat – slouží k zákazu a opětovnému povolení zobrazování.
Když použiješ tento příkaz samotný nebo s číslem různým od nuly, nebude se od této chvíle nic
zobrazovat (Baltíkův pohyb, vyčarované předměty, animace, načtené scény, banky, obrázky). Všechny
zobrazovací příkazy se budou provádět skrytě a se svým zveřejněním budou čekat až na povolení
zobrazování.

Nezobrazovat s číslem 0 – zobrazíš najednou všechna skrytě prováděná zobrazení a od
této chvíle se bude opět všechno zobrazovat průběžně.

Příklad – animace posouvajícího se Měsíčku (skládá se ze 4 předmětů) po obrazovce :
a) Příkazem Nezobrazovat vypneš zobrazování (zmrazíš současný stav obrazovky).
b) Zobrazíš Měsíček na nových souřadnicích – na obrazovce se stále nic neděje.
c) Příkazem Nezobrazovat 0 zapneš zobrazování – na obrazovce se naráz objeví všechny provedené

změny.

Pro každý předmět je
vytvořena samostatná animace,
která s předmětem posunuje.

Zvětšující se proměnná, která
nahrazuje souřadnice x.

Proměnná Čas ovlivňuje
rychlost běžícího Měsíce
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Cvičení 12.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Odpočítávej.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř ručně následující animace :

• v horním řádku proběhne na místě odpočet od 9 do 0 (poslední číslo zmizí)
• uprostřed scény proběhne na místě odpočítávání od 0 do 9 (poslední číslo zmizí).

Cvičení 12.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Abeceda.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř ručně následující animace :

• od pozice Baltíka běží do pravého horního rohu animace z písmen od A do Z (poslední
písmeno po zobrazení zůstává)

• z levého horního rohu do pravého dolního rohu běží animace od písmene Z do A (poslední
písmeno po zobrazení zůstává)

• naráz obě animace mizí a program končí na stisk klávesy.

Cvičení 12.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Létám.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř ručně následující animace :

• zprava doleva přeletí letadlo (skládá se z předmětů č.8101 a č.8102)
• z letadla vyskočí Baltík a snáší se dolů padákem (předmět č.8105 a č.8120)
• dole na zemi přejede auto a cyklista.

Cvičení 12.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Obloha.bpr a ulož ho.
b) Pomocí animací a vlastnoručně vytvořených obrázků (z více předmětů) vytvoř dojem

plujícího Sluníčka a Mraků po obloze.
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1. Tlačítko a okno Klávesy, konstanty a proměnné

Stisknutím tlačítka Klávesy, konstanty, proměnné vyvoláš okno
(viz 13 – 1 obr), ve kterém si můžeš zvolit jednu ze záložek.

2. Klávesy

Většinou slouží k ovládání programu pomocí Klávesnice.
Baltík dovede Klávesu vyčarovat nebo umí reagovat na stisknutou klávesu na klávesnici.

Vložení Klávesy do Pracovní plochy příkazů :
a) Stiskni tlačítko Klávesy, konstanty a proměnné.
b) Pomocí záložky nebo přepínacích šipek se přepni do banky Klávesy.
c) Klikni na vybranou klávesu a vlož ji do  Pracovní plochy příkazů

(stejným způsobem jako Předmět nebo Prvek).

Čarování Klávesy :
Provádí se stejně jako čarování jakéhokoliv jiného Předmětu.

V titulku okna se zobrazuje
s čím pracuješ:

Klávesy, Konstanty, Proměnné Zde se zobrazují konkrétní Klávesy nebo
Konstanty nebo Proměnné.
Záleží jakou záložku jsi vybral.

Záložky pro přepínání mezi
Klávesami nebo Konstantami nebo

Proměnnými Tlačítko
Uzavření  okna

13 – 1 obr

Část programu v Pracovní
ploše příkazů:

Čaruj Klávesy na konkrétní
políčkové souřadnice.

Výsledek, který uvidíš
v Prováděcím okně.
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3. Ovládání programu pomocí kláves

Chceš – li ovládat program pomocí klávesnice, musíš nejprve stisknutou klávesu načíst!

Načtení stisknuté klávesy na klávesnici :

Fronta kláves –  všechny stisknuté klávesy (i tlačítka myši), které ještě nebyly počítačem zpracované,
se řadí postupně do fronty kláves.
Počítač totiž nezpracovává všechny klávesy stejně rychle, záleží především na tom, jak má na klávesu
reagovat (vypsat klávesu na obrazovku, přemístit Baltíka, vypsat Literál atd.).

Čti klávesu, nebo tlačítko myši (nečekej na stisk) – zajistí načtení stisknuté klávesy
klávesnice nebo tlačítka myši. Program se při použití prvku nezastavuje, načtená klávesa se
ukládá do Fronty kláves.

Čti klávesu, nebo tlačítko myši (čekej na stisk) – zajistí načtení stisknuté klávesy
klávesnice nebo tlačítka myši. Program se při použití prvku zastaví a čeká dokud nestiskneš
klávesu nebo tlačítko myši. Načtená klávesa se ukládá do Fronty kláves.

Vyprázdni frontu kláves – vyprázdní Frontu kláves.
Všechny klávesy z fronty se vymažou, tzn. fronta je prázdná.

Použití kláves :

Ovládání Baltíka pomocí kurzorových šipek :

Baltík se bude pohybovat vždy o jeden krok
vpřed. Podle toho, kterou kurzorovou šipku
stiskneš, se natočí buď doleva nebo doprava.
Na žádnou jinou klávesu (kromě Esc) nebude
program reagovat.

Různé reakce na klávesy :

Baltík reaguje na
uvedené klávesy
podle toho, jak jsi je
naprogramoval.
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Ukončení programu pomocí klávesy :

Baltík půjde ve spodním
řádku tak dlouho, dokud
nenarazí na zeď nebo
nestiskneš klávesu K.

Cvičení 13.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Ovládej Baltíka.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř ovládání Baltíka pomocí kurzorových šipek. Stiskneš-li šipku vlevo – Baltík se natočí

vlevo a popojde. Podobně bude reagovat na ostatní šipky.
c) Program končí stisknutím klávesy K, ukončení klávesou Esc nebude možné !!!

Cvičení 13.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Klávesy a myš.bpr a ulož ho.
b) Ve scéně vyčaruj kurzorové šipky. Umísti je stejně jako jsou na klávesnici.
c) Klikneš – li levým tlačítkem na kurzorovou šipku, Baltík se natočí odpovídajícím směrem.
d) Stiskneš – li klávesu P, Baltík popojde.
e) Stiskneš – li klávesu O, Baltík před sebou vyčaruje náhodně libovolný předmět z 11 banky.
f) POZOR !!!

• Zajisti, aby se kurzorové šipky nepřečarovaly, tzn. musí být neustále vidět ve scéně.
Musí být možné Baltíka ovládat.

• Program musí reagovat jen na stisknutí levého tlačítka myši.
• Dobře si program vyzkoušej !!!

¦Cvičení 13.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Pohyb v bludišti.bpr a ulož ho.
b) Poskládej scénu – libovolné bludiště.
c) Pomocí souřadnic vyčaruj do bludiště 5 dortů (č.12145) a 3 hrnky (č.12129).
d) Naprogramuj Baltíka takto:

• V horním řádku scény zobraz nápovědu, ve které bude neustále vidět význam
jednotlivých kláves.

• kurzorové šipky – natočení Baltíka
• klávesa P – popojdi o jeden krok
• klávesa K – konec programu
• klávesa H – Baltík vypije hrnek
• klávesa D – Baltík sní dort

e) Jedničkáři a dvojkaři naprogramují Baltíka tak, aby neprocházel zdí.
Je – li před Baltíkem zeď, Baltík zůstane stát, i kdyby byla stisknuta klávesa P.

Odstraníš z fronty všechny klávesy které ještě nebyly
zpracované. Např .uživatel mohl stisknout 20 krát
nějakou klávesu a ta „zdržuje“ než se vyhodnotí.

Prvek Opusť program nebo Pomocníka
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1. Proměnné

Proměnná – je místo, do kterého si můžeš ukládat čísla, písmena, slova. Slouží jako „krabice“, do
které si odkládáš různé věci. Každá Proměnná musí mít své jméno a obsah (hodnotu).

• Jméno proměnné – říká Tobě i počítači, jak se Proměnná („krabice“) jmenuje.
V jednom programu nemůžeš pojmenovat dvě různé proměnné stejným jménem !!!

• Hodnota proměnné – je konkrétní obsah Proměnné („krabice“), je to vše, co je v proměnné
uloženo. Obsah nemůže být prázdný, proměnná vždy něco obsahuje !!!

Některé příklady použití proměnných :

Jméno Hodnota
proměnné proměnné

Slovo ahoj
Slovo2 škola
Znak x
Cislo1 74858,54
Cislo 125
Text Dobrý den, jak se máte ?

Vždy musíš správně rozlišit Jméno proměnné (název „krabice“) a Hodnotu proměnné (její obsah ).

2. Rozdělení Proměnných

a) Podle typu – podle toho, co do proměnné můžeš uložit :

Baltík používá tři různé typy proměnných Celočíselné, Reálné a Řetězcové. Do proměnné
určitého typu můžeš vždy uložit pouze odpovídající obsah např.:
celé číslo = 125, reálné číslo = 12,8 nebo řetězec = ahoj.

Celočíselné proměnné – můžeš do nich uložit celá čísla
od -2 147 483 648 do  2 147 483 647.
S většími nebo menšími čísly bude Baltík pracovat jako s čísly reálnými.

Reálné proměnné – můžeš do nich uložit reálná čísla
od 324100,5 −⋅±  do 308107,1 +⋅± .
Menší čísla jsou považovaná za nulová. Větší čísla způsobí chybu programu.

POZOR: V počítačích budeš vždy pracovat s omezenou množinou čísel. Nikdy nebudeš mít
k dispozici celou množinu celých nebo reálných čísel. Nemůžeš také pracovat s nekonečnem.

Řetězcové proměnné – můžeš do nich uložit znaky tzn. písmena, slova nebo celé
věty. Čísla uložená do řetězcové proměnné počítač chápe jako řetězec (text)!

b) Podle viditelnosti – kde všude můžeš s proměnnou pracovat :

Globální proměnné – hodnoty uložené v těchto proměnných jsou přístupné
v celém projektu. Značí se šuplíkem.

Lokální proměnné – hodnoty uložené v těchto proměnných používá pouze
Pomocník, ve kterém je proměnná použita.

Slovo

ahoj

Slovo2

škola

Cislo

125

Znak

x

Dobrý den,
jak se máte?

Text

Cislo1

74858,54
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3. Vložení proměnné do programu:

a) Stiskni tlačítko Klávesy, konstanty a proměnné.
b) Pomocí záložek nebo přepínacích šipek se přepni do příslušné banky Proměnných.
c) Klikni na zvolenou proměnnou (viz obrázek) :
d) Obrázkové proměnné – jsou předem pojmenované proměnné, označené obrázky. Využívej

souvislost hodnoty proměnné a obrázku proměnné.
e) Jmenné proměnné – jsou proměnné, které musíš po vložení do programu ihned pojmenovat.

Jméno musí být v dané bance proměnných jedinečné a nesmí obsahovat diakritiku (š, ř, ě, ů, atd.).
f) Číslované proměnné – jsou proměnné, jejichž jméno je číslo, uvedené za touto proměnnou.
g) Pole – je speciální případ proměnné.
h) Souřadnicové proměnné – jsou předem pojmenované proměnné, používají se pro práci se

souřadnicemi.

i) Obrázkové a Souřadnicové proměnné vložíš do programu stejně jako předmět.
j) Jmenné proměnné musíš ihned po vložení do programu pojmenovat (viz 14 – 1 obr).

Aktuální název proměnné

Místo pro zadání jména proměnné

Místo pro určení počáteční
hodnoty proměnné (není povinné) Přepínače pro

změnu typu
proměnné

14 – 1 obr

Souřadnicové  proměnné

Jmenné proměnné

Pole

Číslované proměnné

Obrázkové proměnné
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4. Přiřazení hodnoty do proměnné

a) Přiřazení hodnoty pomocí okna Změna prvku (viz 14 – 1 obr) :
− Jmenná proměnná – okno Změna prvku zobrazíš při vložení proměnné do programu.
− Obrázková a Souřadnicová proměnná – okno Změna prvku zobrazíš :

1. klikni pravým tlačítkem myši na vloženou proměnnou
2. z Místní nabídky vyber Upravit.
3. Do místa pro určení počáteční hodnoty zadej konkrétní hodnotu.

POZOR :  typ vkládané hodnoty musí být totožný s typem proměnné!

b) Přiřazení hodnoty během programu :

Prvek Přiřadit –  přiřadí konkrétní hodnotu do proměnné.

c) Vstup hodnoty proměnné z klávesnice :

Čti číslo nebo řetězec z klávesnice – je základním prvkem pro vstup dat z klávesnice.
Po zadání tohoto příkazu se v programu zobrazí okno, do kterého můžeš zadat číslo, znak
nebo řetězec.

Jako další parametry prvku můžeš použít :
Souřadnice – určí polohu zobrazovaného vstupního okna
Barva písma – barva textu v okně
Barva pozadí – barva pozadí vstupního okna
Šířka okénka – velikost vstupního okna
Poloha kurzoru – určí, za kterým znakem bude blikat kurzor

Do Obrázkové celočíselné
proměnné Počítadlo přiřaď

hodnotu 25

Do Jmenné celočíselné
proměnné Kroky
přiřaď hodnotu 72

Do Souřadnicové reálné
proměnné XY přiřaď
hodnoty X=7 a Y=2

Do Souřadnicové reálné
proměnné xy přiřaď hodnoty
x=25,6 a y=25,6

Do Obrázkové řetězcové
proměnné Šířka přiřaď
hodnotu Pokusný text

Do seznamu proměnných: Jmenné celočíselné proměnné Kroky,
Obrázkové celočíselné proměnné Počítadlo a Obrázkové řetězcové
proměnné Šířka přiřaď hodnotu 25.

Přiřazení proměnné Šířka neproběhne správně, protože typ
proměnné je řetězec a typ hodnoty je celé číslo.

Do proměnné Vstup dat přiřaď
zadanou hodnotu z klávesnice

Vstupní okno se zobrazí na
souřadnicích [240;100]

Barva textu bude modrá na
žlutém pozadí okna

Vstupní okno bude
velké 5 znaků
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5. Práce s obsahem proměnných

a) Tisk na obrazovku :

b) Přiřazení mezi proměnnými :

6. Sledování obsahu proměnných během programu

• Vlož proměnné do programu.
• Zadej hodnotu proměnné.
• Spusť si program.
• V levém dolním rohu (viz 14 – 2 obr)

použij tlačítka pro sledování proměnných.

Tlačítko pro zobrazení
proměnných

Zobrazení
globálních
proměnných

Jména proměnných

Hodnoty
proměnných

14 – 2 obr

Přiřazení hodnot proměnným

Výpis hodnot proměnných na
obrazovku

Vypiš hodnotu Obrázkové
proměnné Počítadlo na políčkové
souřadnice (X,Y)=[0;1]

Vypiš hodnotu Souřadnicové proměnné x na políčkové
souřadnice (X,Y)=[0;2] a proměnné y na políčkové
souřadnice (X,Y)=[1;2].

Do Obrázkové celočíselné proměnné Počítadlo přiřaď hodnotu 25.

Do Jmenné celočíselné proměnné Kroky přiřaď obsah Obrázkové
celočíselné proměnné Počítadlo, tzn. Kroky = 25.

Na obrazovku zobraz obsah vstupního okna.

Na obrazovku zobrazí ve
vstupním okně řetězec Ahoj.

Velikost vstupního okna
bude 10 znaků.

Kurzor bude blikat za
šestým znakem řetězce.
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Cvičení 14.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Obíhaní scény.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby obcházel scénu proti směru hodinových

ručiček. Po každém kolečku zkrátí svoji dráhu o jedno pole, tzn. bude
obcházet scénu do spirály (viz obrázek).

c) Při programování použij obrázkové celočíselné proměnné Šířka a Výška.

Cvičení 14.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Spirála.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby obcházel scénu protisměru hodinových ručiček. Po každém

kolečku zkrátí svoji dráhu o jedno pole, tzn. bude obcházet scénu do spirály (viz cv.14.1)
a při každém kroku vyčaruje předmět.

c) Po spuštění programu si uživatel může zvolit předmět, který bude Baltík při obcházení
čarovat. Uživatel může provést výběr předmětu myší (kliknutím na daný předmět) nebo
klávesnicí. Pro naprogramování opět využij proměnné.

d) Jakmile Baltík dokončí spirálu, může si uživatel vybrat z možností :
znovu čarovat spirálu nebo skončit program.

Cvičení 14.3 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\Pyramida.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby vyčarovat přes celou scénu

pyramidu. Základna pyramidy bude přes celý spodní řádek
scény (viz obrázek). Pyramida bude mít celkem osm pater.

c) Použij pouze jedinou proměnnou !
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1. Zvětšení a zmenšení hodnoty proměnné

Zvětšení hodnoty uložené v proměnné :

Prvek Zvětšit – zvětší hodnotu proměnné o dané číslo.
U řetězcové proměnné tento prvek přidá daný řetězec na konec hodnoty uložené v proměnné.

Zmenšení hodnoty uložené v proměnné:

Prvek Zmenšit – zmenší hodnotu proměnné o dané číslo.
U řetězcové proměnné tento prvek odebere daný řetězec v prvním výskytu (zleva doprava)
z hodnoty uložené v proměnné.

Prvek Zmenšit použiješ stejným způsobem jako prvek Zvětšit .

Hodnota obrázkové
celočíselné  proměnné
Počítadlo se zvětší o 1

Hodnota obrázkové
celočíselné proměnné
Počítadlo se zvětší o 1

Hodnota proměnné Počítadlo před použitím prvku = 5
Hodnota proměnné Počítadlo po použití prvku = 6

Hodnota obrázkové
celočíselné proměnné
Počítadlo se zvětší o 10

Hodnota proměnné Počítadlo před použitím prvku = 4
Hodnota proměnné Počítadlo po použití prvku = 14

Hodnota proměnné Počítadlo před použitím prvku = 2,5
Hodnota proměnné Počítadlo po použití prvku = 4,0

Hodnota obrázkové
reálné proměnné
Začátek se zvětší o 1,5

Hodnota proměnné Text  před použitím prvku = Pozor
Hodnota proměnné Text po použití prvku = Pozor !?!

Hodnota jmenné řetězcové
proměnné Text se zvětší o
řetězec !?!

Hodnota proměnné Počítadlo před použitím prvku = 100
Hodnota proměnné Počítadlo po použití prvku = 107

Hodnota obrázkové celočíselné
proměnné Počítadlo se má
zvětšit o reálné číslo 7,8, to
ovšem nelze!!!

Hodnota jmenné řetězcové
proměnné Text se zmenší o
řetězec jsem.

Hodnota proměnné Text před použitím
prvku = Vložil jsem jsem text
Hodnota proměnné Text po použití
prvku = Vložil jsem text
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2. Operace mezi proměnnými

Součet číselných proměnných :

Sčítání proměnných (jejich hodnot) provedeš naprosto stejně jako sčítání čísel.

Součet řetězcových proměnných :

Další matematické operace :

Ostatní matematické operace: odčítání, násobení, dělení se provádějí obdobně. Pouze vyměň prvek +
za odpovídající operátor příslušné matematické operace.

Při matematických operacích si dej pozor na typ proměnných a čísel, tzn. celočíselné proměnné
s celými čísly, řetězcové proměnné s řetězci atd. Předejdeš tak zbytečným problémům.  J

Součet hodnoty proměnné Počítadlo a hodnoty
proměnné Šířka ulož do proměnné Kroky.

Hodnota Obrázkové celočíselné proměnné Počítadlo = 5, hodnota obrázkové celočíselné
proměnné Šířka = 13. Součet hodnot = 18 a ten se uloží do jmenné celočíselné proměnné Kroky.

Součet hodnoty proměnné Počítadlo a hodnoty
proměnné Šířka ulož znovu do proměnné Počítadlo.

Hodnota Obrázkové celočíselné proměnné Počítadlo = 6, hodnota obrázkové celočíselné
proměnné Šířka = 13. Součet hodnot = 19 a ten se jako nová hodnota uloží do obrázkové
celočíselné proměnné Počítadlo.

Součet hodnoty proměnné Počítadlo a čísla 5 ulož
znovu do proměnné Počítadlo.

Hodnota Obrázkové celočíselné proměnné Počítadlo = 12. Součet hodnoty proměnné a čísla = 17
a ten se jako nová hodnota uloží do jmenné celočíselné proměnné Počítadlo.

Spoj Literály a výsledný řetězec ulož do proměnné Text

Literál Ahoj spoj s Literálem  jak je? a výsledek ulož do jmenné řetězcové proměnné Text. Hodnota proměnné Text bude
Ahoj jak je?

Součet hodnoty proměnné Text a Literálu ulož znovu
do proměnné Text

Hodnota jmenné řetězcové proměnné Text = Ahoj. Obsah Literálu je , ahoj. Dnes je fajn. Součet proměnné
a literálu = Ahoj, ahoj. Dnes je fajn. se jako nová hodnota uloží do proměnné Text.
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3. Jednoduché operátory porovnávání

Pomocí operátorů < (je menší než), = (je rovno) a > (je větší než) můžeš vytvořit podmínku, která
bude splněna, bude - li porovnání pravdivé. Uvedené operátory můžeš navzájem zkombinovat
a vytvořit další operátory pro porovnávání <= (je menší nebo rovno), >= (je větší nebo rovno)
a <> (není rovno).

Rovnost čísel nebo řetězců :

Prvek Rovno – podmínka, ve které je uveden prvek Rovno, bude splněna, platí – li rovnost.

Nerovnost čísel :

Prvek Menší než – podmínka, ve které je uveden prvek Menší než, bude splněna, platí – li
nerovnost.

Prvek Větší než – podmínka, ve které je uveden prvek Větší než, bude splněna, platí – li
nerovnost.

Příkaz Není rovno – podmínka, ve které je uveden příkaz Není rovno, bude splněna,
platí – li nerovnost.

Podmínka je splněna, je – li hodnota obrázkové celočíselné proměnné
Počítadlo rovna číslu: 6, tzn. 6 = 6

Podmínka je splněna, je – li hodnota jmenné řetězcové proměnné Text rovna
řetězci: zadané heslo, tzn. zadané heslo = zadané heslo

Podmínka je splněna, je – li hodnota obrázkové celočíselné proměnné
Počítadlo menší než číslo 12, tzn. 0<12 nebo –15<12 nebo 11<12 atd.

Podmínka je splněna, je – li hodnota obrázkové celočíselné proměnné Počítadlo větší než
číslo 12, tzn. 13>12 nebo 20>12 atd.

Podmínka je splněna, je – li hodnota obrázkové proměnné Počítadlo různá od
čísla 12, tzn. 0<>12 nebo –5<>12 atd.

Podmínka je splněna, je – li hodnota souřadnicové celočíselné proměnné
XY rovna souřadnici políčka (12,12), tzn. X=12 a Y=12

Podmínka je splněna, je – li hodnota souřadnicové celočíselné proměnné y menší
než souřadnice bodu (libovolné, 150), tzn. y<149 nebo y<15 atd.
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Příkaz Menší nebo rovno – podmínka, ve které je uveden příkaz Menší nebo rovno,
bude splněna, platí – li rovnost nebo nerovnost.

Příkaz Větší nebo rovno – podmínka, ve které je uveden příkaz Větší nebo rovno,
bude splněna, platí – li rovnost nebo nerovnost.

Cvičení 15.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Obrázky.bpr a ulož ho.
b) V celém spodním řádku scény vyčaruj různé předměty z různých bank.
c) Vytvoř program tak, aby když klikneš levým tlačítkem myši na předmět ve spodním řádku, se

vyčaroval stejný předmět v horním řádku scény.
a) Předměty se v horním řádku scény budou čarovat za sebou v tom pořadí, jak na ně budeš

klikat ve spodním řádku. Můžeš kliknout i víckrát na stejný předmět.

Cvičení 15.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Obíhání scény_různé podoby.bpr a ulož ho.
b) Baltík začne obíhat scénu (proti směru hodinových ručiček). Když stiskneš klávesu :

• M – vezme na sebe Baltík podobu Medvěda a dál pokračuje jako medvěd
• R – vezme na sebe podobu Ryby a dál pluje jako ryba
• Y – vezme na sebe podobu Myši a dál se pohybuje jako myš
• B – stane se zase Baltíkem.

c) Program končí klávesou END.

Cvičení 15.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Heslo.bpr a ulož ho.
b) Program funguje jako kontrola správně zadaného hesla.
c) Uživatel je vyzván, aby zadal nové heslo. Toto heslo si program uloží a pamatuje si ho.
d) Jakmile uživatel klikne na vytvořené tlačítko „Přihlas se“ objeví se přihlašovací okno a musí

zadat správné heslo, jinak nebude zobrazena další scéna.
e) Jestliže je zadané heslo nesprávné, umožní se uživateli oprava (maximálně 3x), pokud vyčerpá

všechny možnosti ke správnému zadání hesla, program končí.
f) Jestliže je zadané heslo správné, zobrazí se uživateli libovolně poskládaná scéna.
g) Celý program se opakuje.

Podmínka je splněna, je – li hodnota obrázkové proměnné menší nebo rovna
číslu 12, tzn. 12=12 nebo 11<12 atd.

Podmínka je splněna, je – li hodnota obrázkové proměnné větší nebo rovna
číslu 12, tzn. 12=12 nebo 13>12 atd.
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1. Konstanta

Používají se pro zpřehlednění a zjednodušení programů. Umožňují snadnější ladění a zdokonalování
programů. Konstanty použiješ – pokud v programu celou dobu pracuješ s pevně zadanou hodnotou,
která se v průběhu programu nemění.
Rozdíl mezi Literálem, Konstantou a Proměnnou :

Literál – přímé zobrazení hodnoty (řetězec nebo číslo)
Konstanta – pojmenovaná hodnota (řetězec nebo číslo), která se během programu nemění
Proměnná – pojmenovaná hodnota (řetězec nebo číslo), která se během programu mění.

Vložení konstanty do programu :
a) Stiskni tlačítko Klávesy, konstanty a proměnné.
b) Pomocí záložek nebo přepínacích šipek se přepni do vybrané banky Konstant.
c) Zvol si jednu z možností (viz rozdělení konstant).

2. Rozdělení Konstant

Podle typu – podle  toho, co do konstanty můžeš vložit :
Baltík používá tři různé typy konstant Celočíselné, Reálné a Řetězcové. Do konstant určitého typu
můžeš vždy vložit pouze odpovídající obsah tzn. celé číslo (např. 125), reálné číslo (např. 12,8) nebo
řetězec (např. ahoj).

Celočíselné konstanty – můžeš do nich vkládat celá čísla.

Reálné konstanty – můžeš do nich vkládat reálná čísla.

Řetězcové konstanty – můžeš do nich vkládat znaky, tzn. písmena, slova nebo celé věty.
Čísla uložené do řetězcové konstanty počítač chápe jako řetězec (text) !

Podle účelu – k čemu může konstanta sloužit :
a) Jmenné konstanty – můžeš si je vytvořit a pojmenovat podle sebe.

Určíš jméno i obsah konstanty.
b) Systémové  konstanty –  jsou to předem definované konstanty. Mají určené jméno

i hodnotu např. barva, šířka scény, počet předmětů, …
c) Násobné konstanty – jsou předem pojmenované konstanty. Používají se pro práci se

souřadnicemi. Vždy musíš určit jejich hodnotu.  (viz 16 – 1 obr)

Jmenné celočíselné konstanty

Systémové celočíselné konstanty

Násobné celočíselné konstanty
16 – 1 obr
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3. Použití Konstant

Zjištění jména a hodnoty systémové konstanty :
a) Stiskni tlačítko Klávesy, konstanty a proměnné.
b) Přepni se do vybrané banky Konstant.
c) Najeď kurzorem myši na Konstantu, jejíž hodnotu chceš zjistit.
d) Ve stavovém řádku se zobrazí jméno a hodnota vybrané Konstanty (viz 16 – 2 obr).

16 – 2 obr 16 – 3 obr

Změna jména a hodnoty konstanty :
a) Stiskni tlačítko Klávesy, konstanty a proměnné.
b) Přepni se do vybrané banky Konstant.
c) Klikni pravým tlačítkem myši na vybranou Konstantu.
d) Zobrazí se okno Změna prvku, kde můžeš měnit jméno a hodnotu konstanty (viz 16 – 3 obr).
e) Všechny změny musíš potvrdit tlačítkem OK.

Příklady vybraných konstant :

Označená celočíselná konstanta

Stavový řádek, ve kterém se zobrazí
jméno a hodnota vybrané konstanty

Počet předmětů
v bance

Šířka a výška
políčka

Největší
celé číslo

Prázdné
políčko

Šířka scény a výška scény
(v políčkách i bodech)

Okraj
scény

Nepravda  = 0

Pravda  = 1

Barvy

Název konstanty

Hodnota konstanty na
počátku programu
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Použití konstanty :

Cvičení 16.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Obíhaní scény_konstanty.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby obcházel scénu proti směru hodinových ručiček.
c) Při programování použij Konstanty.
d) V každém rohu Baltík vyčaruje náhodně libovolný předmět z první banky.
e) Baltík bude obíhat scénu donekonečna.

Cvičení 16.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Násobilka.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř projekt, který zobrazí malou násobilku čísla 5.
c) Pro zadání druhého činitele použij konstantu.

¦ Cvičení 16.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Pozvánka.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř projekt, který zobrazí 3 různé pozvánky na oslavu narozenin :

• pro Petra – rámeček z autíček
• pro Lenku – rámeček z kytiček
• pro Honzu – rámeček z letadel

c) Na změnu jména a rámečku pozvánky použij konstanty.

Tolikrát, kolik je políček na šířku scény, opakuj:
– čaruj kytičku na aktuální souřadnice Baltíka.

Vyplň scénu barvou „námořnická modrá = 3“
a vyčaruj průhledně sluníčko.

Čaruj lokomotivu na políčkovou souřadnici X (násobná
konstanta je nastavena na X=0) a políčkovou souřadnici
Y (násobná konstanta je nastavena na Y=0).
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1. Cyklus FOR (česky Pro)

Cyklus FOR funguje podobně jako pevné opakování bloku příkazů jako např.
Podstatný rozdíl je v tom, že můžeš zvolit počet opakování bloku příkazů pomocí proměnné.

Cyklus FOR se tedy používá pro počítané opakování bloku příkazů, kdy počet opakování určuje
Řídící proměnná.

Syntaxe (správné poskládání - skladba) příkazu :

Hlavička cyklu – určuje nastavení a ovládání cyklu FOR.
Pro lepší přehlednost může být Hlavička cyklu uzavřena do kulatých závorek.
Skládá se z :

• Řídící proměnné – která určuje, kolikátý průběh cyklu se právě provádí.
• Počáteční hodnoty – ta se automaticky uloží do Řídící proměnné před prvním

průchodem cyklu FOR.
• Koncové hodnoty – to je poslední hodnota, která se použije pro Řídící proměnnou.
• Kroku – hodnoty, která se připočte k Řídící proměnné po každém proběhnutí cyklu.

Pokud má být krok roven jedné, nemusí se zadávat.

Tělo cyklu – jsou prvky, příkazy nebo blok příkazů, které se budou provádět při každém průchodu
cyklu FOR.

Různé použití příkazu :

Prvek FOR

Řídící
proměnná

Počáteční
hodnota

řídící
proměnné

Koncová
hodnota

řídící
proměnné

Krok,
o kolik se
zvětší řídící
proměnná

Příkaz nebo
blok příkazů,
které se mají

opakovat

Hlavička cyklu Tělo cyklu

Pro hodnoty od 1 do Počet předmětů ve scéně (konstanty = 150), dělej postupně po kroku 1 tento příkaz:
 – čaruj předmět, jehož číslo je právě uloženo v řídící celočíselné proměnné Počítadlo.
Výsledek v prováděcím okně: před Baltíkem se budou postupně čarovat všechny předměty z nulté banky.

Pro hodnoty Šířka scény v políčcích (konstanty = 15) do 1 dělej postupně po kroku –1 (tzn. řídící
proměnná se bude snižovat o hodnotu 1) tento blok příkazů:
 – čaruj na pozici Baltíka předmět, jehož číslo je právě uloženo v řídící proměnné, potom popojdi.
Výsledek v prováděcím okně:
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Cvičení 17.1 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\cyklus for.bpr a ulož ho.
b) V horním řádku vyčaruje Baltík nápis: „Čaruji pět po sobě jdoucích předmětů z nulté banky“.

Nápis se zobrazí, aniž by se Baltík hnul z místa !
c) Přibližně uprostřed scény Baltík za sebou vyčaruje pět po sobě jdoucích předmětů z nulté

banky.

Cvičení 17.2 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\každý lichý.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby ve spodním řádku scény vyčaroval všechny liché předměty

ze sedmé banky, které se vejdou do tohoto řádku.

Cvičení 17. 3 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\for a celá banka.bpr a ulož ho.
b) Přemísti Baltíka na souřadnice [0;0].
c) Naprogramuj Baltíka tak, aby do prováděcího okna vyčaroval všechny předměty z nulté

banky. Předměty bude čarovat jeden za druhým tak, jako by se postupně zobrazovala nultá
banka (předmět po předmětu od prvního po poslední).

Cvičení 17.4 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\Šachovnice.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby vyčaroval na pracovní ploše klasickou šachovnici
c) Umísti do šachovnice správné rozložení figurek.
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1. Oblast

Je předem určená část obrazovky v Prováděcím okně, kterou můžeš během programu používat.
Oblasti můžou mít tvar obdélníku nebo čtverce.

Použití Oblasti :
Grafické příkazy – zadáš polohu a velikost místa (Oblast), kam se má obrazec nebo obrázek

vykreslit.
Podmínky – můžeš zjistit, zda se v oblasti nachází: Baltík, předmět, animovaný předmět,

ukazatel myši nebo jestli bylo v oblasti stisknuto tlačítko myši.

Způsoby definice Oblasti :
Před spuštěním programu – oblast definuješ pomocí:

• Editoru oblastí
• Tabulky oblastí – kde ručně zadáš souřadnice oblastí

Za běhu programu – oblasti můžeš definovat nebo měnit pomocí prvku Přiřadit.

2. Definice Oblasti

Před spuštěním programu – pomocí Editoru Oblastí:
§ Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
§ Objeví se okno Tabulka Souborů a Oblastí (viz 18 – 1 obr)

Tato tabulka usnadňuje práci se Soubory (obrázky, zvuky, animace a aplikace) a práci
s Oblastmi.

§ Klikni pravým tlačítkem myši do prvního
políčka v sloupci Oblasti a z místní nabídky
zvol možnost Editovat.

Záhlaví sloupců (Oblasti, Soubory/Aplikace, atd.)

Záhlaví řádků –
používá se pro
očíslování Oblasti
souboru/Aplikace atd.
Př.: Oblast č.1 nebo
Obrázek č.4

Zde se zobrazí
souřadnice zadané
oblasti pomocí Editoru
oblastí  nebo zde můžeš
zadat souřadnice přímo
pomocí klávesnice

Zobrazuje se zde cesta a název
zvolených souborů

Posuvník –
umožňuje
pohyb
nahoru
nebo dolů
v Tabulce

Tlačítko Uchopit Prvek
Oblast č.1

Tlačítka pro potvrzení
nebo zrušení změn

v okně Tabulka

18 – 1 obr
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§ Objeví se okno Editor Oblastí. Pomocí myši zvol umístění a velikost Oblasti. S oblastí
pracuješ stejně, jako když kreslíš obdélník (můžeš měnit její velikost i pozice – vše pomocí
myši).

§ Stiskni tlačítko OK
§ Zobrazí se okno Tabulka Souborů a Oblastí.
§ Nové zadání potvrď tlačítkem OK.

Před spuštěním programu – přímo v Tabulce Souborů a Oblastí :
• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• V okně Tabulka Souborů a Oblastí, které se zobrazí, si vyber odpovídající řádek Oblasti.

Číslo řádku odpovídá číslu Oblasti (řádek č.2 znamená, že daná Oblast má číslo 2).
• Zadej souřadnice Oblasti přímo z klávesnice. Zadej (x,y) levého horního rohu a (x,y) pravého

dolního rohu a stiskni Enter.
• Nové zadání potvrď tlačítkem OK.

Zadání více oblastí :

§ Pomocí tabulky zadej pět různých Oblastí.
§ Do každého rohu umísti oblast, která bude velká přesně jako předmět.
§ Doprostřed prováděcího okna umísti větší oblast.
§ Výsledek vidíš (viz 16 – 2 obr).
§ Výsledek souřadnic v Tabulce vidíš (viz 18 – 3 obr).

Zvolená oblast č.1

Načíst obrázek – do
aktivní Oblasti
orientačně načte
vybraný obrázek

Zobrazovat
neaktivní oblasti –
při stisknutí vidíš
všechny definované
oblasti

Číslo aktivní oblasti –
můžeš měnit aktivní oblasti
přepínačem

Souřadnice aktivní
oblasti – (x,y) levého
horního a (x,y)
pravého dolního rohu
oblasti.

Maže aktivní oblast

Souřadnice Oblasti č.1

Náhled oblasti č.1

Uchopit prvek Oblast č.1

18 – 3 obr
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3. Přenesení Oblasti do programu

a) Pravé tlačítko myši :
• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• Zvol si řádek Oblasti, kterou chceš přenést do

programu.
• Stiskni pravé tlačítko myši v řádku vybrané Oblasti

a z místní nabídky vyber Uchopit.
• Umísti Oblast do programu.

b) Uchopit prvek „Oblast“ :
• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• Zvol si řádek Oblasti, kterou chceš přenést do

programu.
• Stiskni tlačítko Uchopit prvek „Oblast“ v dolní části

Tabulky (viz 18 – 4 obr).
• Umísti Oblast do programu.

4. Umístění obrazce do Oblasti

a) Elipsa
• Definuj si Oblast, do které budeš vykreslovat

Elipsu.
• Umísti Oblast do programu.
• Doplň příkaz v programu o prvek Elipsa,

případně můžeš nastavit formát Elipsy
(tloušťku a barvu).

b) Předmět:
• Definuj si Oblast, do které budeš vykreslovat Předmět, oblast zvol větší, než jsou

rozměry předmětu.
• Umísti Oblast do programu.
• Doplň příkaz v programu o předmět z banky

předmětů.

Oblast č.1
Oblast č.2

Oblast č.3 Oblast č.4

Oblast č.5

18 – 2 obr

18 – 4 obr

Vykresli Elipsu modrou čarou
tlustou 4 body do Oblasti číslo 6.

Zobraz hvězdičku do oblasti č.1
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Cvičení 18.1 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\oblasti.bpr a ulož ho.
b) Pomocí Editoru Oblastí si definuj čtyři oblasti tak, aby jsi :

- V horní části prováděcího okna vykreslil dostatečně velké a barevné obrazce
obdélníku a elipsy. Budou mít různou barvu i tloušťku čáry.

- V dolní části prováděcího okna vykresli čtverec a kruh. Čtverec bude mít stejný
formát jako obdélník a kruh jako elipsa.

c) Čtyřúhelníky vyplň zelenou barvou a zbylé rovinné útvary červenou barvou.

Cvičení 18.2 :

a) Vytvoř nový projekt: Plocha\Dokumenty\tlačítka.bpr a ulož ho.
b) Ve spodní části scény v Prováděcím okně si definuj čtyři oblasti. Budou to čtyři různá tlačítka.
c) Do každé oblasti vykresli obdélník.
d) Každé tlačítko bude mít jinou barevnou výplň. Pomocí Literálu vytvoř popisy jednotlivých

tlačítek.
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19 – 1 obr

1. Obrázky

Použiješ pro vylepšení grafického vzhledu Tvých programů. Správně vybraný a použitý obrázek udělá
z tvého díla ještě dokonalejší a profesionálnější program. Vhodnou kombinací obrázků a oblastí můžeš
vylepšit grafické ovládání programů (především ovládání programu pomocí myši).

POZOR:  Baltík pracuje pouze s obrázky typu bmp. Jsou to rastrové (bitmapové) obrázky,
které jsou složeny z obrovského množství malých bodů.
Pokud získáš obrázek jiného typu než bmp, například typu jpg, gif, tif, png a jiné, musíš obrázek
převést nejdříve do formátu bmp.

Převedení obrázku na soubor typu bmp :

• Spusť si Malování nebo Photo Editor nebo jiný grafický program (Photoshop atd.).
• Otevři obrázek, který chceš převést na typ bmp.
• V menu klikni na volbu Soubor→Uložit jako.
• V okně Uložit jako vyber v dolním rozbalovacím seznamu Uložit jako typ možnost, ve které

je uvedena přípona bmp. Jeli v rozbalovacím seznamu více možností bmp, je nejkvalitnější
varianta pro uložení obrázku možnost 24bittový rastr (viz 17 – 1 obr).

• Vyber do jaké složky a pod jakým názvem se má obrázek uložit a stiskni tlačítko Uložit.

Získání obrázků :

• Vytvoření – namaluješ nebo nakreslíš obrázek. Nejvhodnější je Baltíkův grafický editor Paint
nebo jakýkoliv jiný grafický editor.

• Export – v grafickém editoru Paint můžeš převést libovolnou banku předmětů do obrázku
typu bmp.

a) Spusť si grafický editor Paint.
b) Přepni se do banky, kterou chceš převést.
c) V menu klikni na volbu Soubor→Exportovat BMP.
d) V okně Exportovat BMP vyber složku a zadej název, pod kterým chceš obrázek

uložit.
e) Stiskni tlačítko Uložit.

Pozn.: Obrázek můžeš také Importovat – tzn. z libovolného obrázku bmp uděláš banku
předmětů.

• Internet – obrázek si najdeš na Internetu a uložíš do počítače. Pokud je potřeba provedeš další
úpravy v libovolném grafickém editoru.

• Digitální fotoaparát – vyfotíš a převedeš do počítače obrázky, které potřebuješ.
• Skenováním – pomocí skeneru si obrázek v tištěné podobě převedeš do grafického souboru.

• Sejmutím obrazovky –pomocí klávesy Print Screen uděláš otisk obrazovky. Tento otisk
můžeš upravit v libovolném grafickém editoru.
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2. Práce s obrázky

Připojení obrázku k programu – pomocí okna Hledat :
• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• V okně Tabulka Souborů a Oblastí vyber sloupec s popisem Obrázky.
• Klikni pravým tlačítkem myši do políčka ve sloupci Obrázky, ke

kterému přiřadíš daný obrázek. Z místní nabídky zvol možnost Hledat
(viz 17 – 2 obr).

• Pomocí okna Vybrat Obrázek, najdi obrázek a stiskni Otevřít. Obrázek
se připojí k Tvému programu. V programu bude označen číslem podle
řádku, ve kterém je umístěn v Tabulka Souborů a Oblastí.

• Připojení obrázku do Tabulky potvrď tlačítkem OK.

Připojení obrázku k programu – pomocí přímého zadání cesty :
• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• V okně Tabulka Souborů a Oblastí vyber sloupec s popisem Obrázky.
• Dvojklikem na políčko ve sloupci Obrázky zobrazíš kurzor klávesnice.
• Z klávesnice zadej cestu ke složce a název souboru, ve kterém je obrázek uložen.
• Stiskni Enter.
• Připojení obrázku do Tabulky potvrď tlačítkem OK.

POZOR:  Cesta k obrázku může být ve tvaru :

a) Úplná cesta – celá cesta od kořenové složky včetně případného označení mechaniky
(např.: C:\Dokumenty\Oblasti_obrázky \Dalmatin.bmp).

b) Relativní cesta – cesta bez označení kořenové složky
(např.: Oblasti_obrázky \Dalmatin.bmp).

c) Název souboru (obrázku) – pouze název souboru (např.: Dalmatin.bmp).
Tento soubor musí být uložen ve stejné složce jako program, ke kterému je připojen.

3. Vložení obrázku do programu

a) Pravé tlačítko myši :

• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• Zvol si řádek Obrázku, který chceš přenést do programu.
• Stiskni pravé tlačítko myši v řádku vybraného Obrázku a z místní nabídky vyber

Uchopit.
• Umísti Obrázek do programu.

b) Uchopit prvek „Obrázek“:

• Stiskni tlačítko Tabulka nad Panelem příkazů.
• Zvol si řádek Obrázku, který chceš přenést do programu.
• Stiskni tlačítko Uchopit prvek „Obrázek“ v dolní části Tabulky.
• Umísti Obrázek do programu.

19 – 2 obr
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c) Ukázky použití :

4. Oblasti  a Obrázky
Příprava vykreslení Obrázku do Oblasti – zvolení Oblasti a připojení Obrázku :

• Definuj si Oblast, do které chceš vykreslit Obrázek.
• Připoj Obrázek k programu.
• Před umístěním Oblasti a Obrázku do Pracovní

plochy příkazů si v Editoru oblastí prohlédni, jak
bude vypadat vykreslený obrázek.

• Spusť Editor oblastí a přepni se na Oblast, do které
se má vykreslit Obrázek.

• Stiskni tlačítko Načíst obrázek.
• Pomocí okna Vybrat obrázek najdi obrázek, který

budeš vykreslovat. Stiskni Otevřít.
• Pokud nejsi spokojen, můžeš změnit velikost nebo

pozici Oblasti.
• Nově zvolenou velikost a pozici Oblasti potvrď

tlačítkem OK.
• Nové zadání do Tabulky potvrď tlačítkem OK.

Umístění Obrázku a Oblasti do programu :
• Přenes do Pracovní plochy příkazů určenou Oblast.
• Přenes do Pracovní plochy příkazů vybraný Obrázek.
• Poskládej umístěné prvky tak, abys dodržel správnou syntaxi

příkazu (viz 19 – 3 obr).

Načti do
Prováděcího okna
obrázek, který je
v Tabulce na řádku
číslo 1.

Výsledek
v Prováděcím
okně. Obrázek má
výšku stejnou jako
je výška scény. Načti do

Prováděcího
okna obrázek,
který je
v Tabulce na
řádku číslo 3.

Výsledek
v Prováděcím
okně. Obrázek má
výšku stejnou jako
je výška scény.

Načti do Prováděcího okna
obrázek, který je v Tabulce
na řádku číslo 2.

Výsledek v Prováděcím okně.
Obrázek nemá stejnou výšku  a
šířku jako je výška a šířka scény,
proto se „ořízne“.

Načti do Prováděcího okna
obrázek, který je v Tabulce
na řádku číslo 2, přizpůsob
velikost obrázku velikosti
scény.

Výsledek v Prováděcím
okně. Obrázek
přizpůsobil svou velikost.

Náhled obrázku
v aktuální oblasti.

Tlačítko
Načíst obrázek

19 – 3 obr

Na obrazovku do oblasti č.6
vykresli obrázek č.1
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Umístění Obrázku a Oblasti do programu – přizpůsobení velikosti :

• Přenes do Pracovní plochy příkazů určenou Oblast.
• Přenes do Pracovní plochy příkazů vybraný Obrázek.
• Poskládej umístěné prvky tak, abys dodržel správnou

syntaxi příkazu (viz 19 – 4 obr).

Cvičení 19.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\oblasti a obrázek.bpr a ulož ho.
b) Definuj si ve scéně pět Oblastí. Do každé oblasti načti obrázek ze složky:

Plocha\Dokumenty\Oblasti_obrázky\
c) Uzpůsob Oblasti tak, aby se všech pět obrázků vešlo na jednu scénu.
d) Přizpůsob velikosti obrázků daným oblastem.

Cvičení 19.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Dalmatin_mrká.bpr a ulož ho.
b) Načti do scény obrázek ze složky: Plocha\Dokumenty\Oblasti_obrázky\Dalmatina.bmp
c) Pomocí oblasti a importu obrázku do banky předmětů nauč Dalmatina mrkat očkem.

Cvičení 19.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Dalmatin.bpr a ulož ho.
b) Načti do scény obrázek ze složky: Plocha\Dokumenty\Oblasti_obrázky\Dalmatina.bmp.
c) Nauč Dalmatina vyplazovat jazyk, mrkat okem, hýbat ocáskem atd. – můžeš použít Oblasti

nebo práci se souřadnicemi.
d) Čím více pohybů vymyslíš, tím lépe.

Na Obrazovku do oblasti č.6 vykresli
obrázek č.1 a přizpůsob jeho velikost
velikosti dané oblasti.

19 – 4 obr
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1. Změna Oblasti

Velikost definované Oblasti můžeš po zadání kdykoli změnit. Oblast můžeš zvětšovat nebo
zmenšovat, můžeš převracet již definovanou oblast. Převrácení znamená, že načtený objekt do
takovéto oblasti se zobrazí převrácený.

Zvětšení a Zmenšení Oblasti :

a) Spusť si Editor oblastí a přepni se na Oblast, u které chceš měnit velikost.
b) Najeď na okraj Oblasti, kurzor myši se změní na jeden z tvarů

(viz 20 – 1 obr).
c) Změnu velikosti Oblasti provedeš vždy ve směru šipky kurzoru.
d) Stisknutím levé tlačítka myši a tažením ve směru šipky kurzoru měníš

velikost Oblasti.
e) Uvolni levé tlačítko myši a potvrď změnu Oblasti tlačítky OK.

Převrácení Oblasti :

Různé způsoby převracení načteného obrázku do oblasti :

a) Spusť Editor oblastí. Vytvoř novou Oblast nebo se přepni na Oblast, kterou chceš převracet.
b) Najeď na okraj Oblasti, kurzor myši se změní na jeden z tvarů (viz 20 – 1 obr).
c) Stiskni a drž levé tlačítko myši. Pohybem myši převrátíš Oblast ve směru, který

potřebuješ.
d) Pravděpodobně budeš muset přemístit Oblast na její původní místo. Při přesouvání

oblasti má kurzor myši tvar šipkového kříže (viz 20 – 6 obr).
e) Správnou pozici i natočení Oblasti vyzkoušej orientačním načtením obrázku do Oblasti pomocí

tlačítka Načíst obrázek (viz 20 – 7 obr).
f) Nově převrácenou Oblast potvrď tlačítkem OK.
g) Nové zadání do Tabulky potvrď tlačítkem OK.
h) V Prováděcím okně příkazů umísti a poskládej prvky Oblast

i Obrázek tak, abys dodržel správnou syntaxi příkazu
(viz 20 – 8 obr).

20 – 1 obr

20 – 2 obr 20 – 3 obr 20 – 4 obr 20 – 5 obr

Načtený obrázek do
Oblasti.

Načtený obrázek do
horizontálně převrácené
oblasti.

Načtený obrázek do
horizontálně i vertikálně
převrácené oblasti.

Načtený obrázek do
vertikálně převrácené
oblasti.

20 – 6 obr

20 – 7 obr

Načíst obrázek

Na obrazovku do Oblasti číslo 1 zobraz Obrázek číslo 3 a přizpůsob
velikost obrázku velikosti Oblasti.

20 –8 obr
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Zmenšení určité části Obrázku pomocí Oblasti :

a) Připoj vybraný obrázek k programu.
b) Spusť Editor oblastí a načti Obrázek, jehož část chceš Zvětšit.
c) V načteném Obrázku vyber místo, u kterého chceš měnit velikost (může to být i celý Obrázek),

na toto místo umísti Oblast.
d) Pomocí Editoru oblastí vytvoř další Oblast, do které chceš zobrazit vybranou část Obrázku.
e) Nově vytvořené Oblasti potvrď tlačítkem OK.
f) Nové zadání do Tabulky potvrď tlačítkem OK.
g) V Prováděcím okně příkazů umísti a poskládej prvky Oblast i Obrázek tak, abys dodržel

správnou syntaxi příkazu. (viz 20 – 9 obr)

Zvětšení určité části Obrázku pomocí Oblasti :

a) Připoj vybraný obrázek k programu.
b) Spusť Editor oblastí a načti Obrázek, jehož část chceš Zmenšit.
c) V načteném Obrázku vyber místo, u kterého chceš měnit velikost (může to být i celý Obrázek),

na toto místo umísti Oblast.
d) Pomocí Editoru oblastí vytvoř další Oblast, do které chceš zobrazit vybranou část Obrázku.
e) Nově vytvořené Oblasti potvrď tlačítkem OK.
f) Nové zadání do Tabulky potvrď tlačítkem OK.
g) V Prováděcím okně příkazů umísti a poskládej prvky Oblast i Obrázek tak, abys dodržel

správnou syntaxi příkazu.
h) Vzhled kódu a výsledek programu v Prováděcím okně je znázorněn (viz 20 – 10 obr).

Načtený Obrázek - náhled

Kolem celého
Obrázku je vytvořena
Oblast č.1 - celý
obrázek bude měnit
svou velikost

Oblast č.2 – do této Oblasti
se bude obrázek Zmenšovat

Výsledek
v Prováděcím
okně.

20 – 9 obr

Na obrazovku do Oblasti číslo 2 zobraz z Obrázku
číslo 4 jen část, která je určena Oblastí číslo 1.
Přizpůsob velikost zobrazené části Obrázku
velikosti Oblasti číslo 2.

Na obrazovku do Oblasti číslo 1 zobraz Obrázek číslo 4.
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2. Oblast a podmíněný příkaz

Baltík a Oblast :
Pomocí Oblasti a podmíněného příkazu můžeš zjistit, zda se Baltík nachází v dané oblasti.

Stisknuté tlačítko myši v Oblasti :

Pomocí Oblasti a podmíněného příkazu můžeš zjistit, jestli bylo stisknuto tlačítko myši v dané oblasti.

Ukazatel myši v Oblasti:

Pomocí Oblasti a podmíněného příkazu můžeš zjistit, jestli je ukazatel myši v dané oblasti.

Zobrazený Obrázek číslo 2
Zobrazená zmenšená část Obrázku číslo 2
společně se zbytkem Obrázku číslo 2

 Tato část Obrázku se
zmenší Zmenšená část

Obrázku zobrazená
do Oblasti číslo 4

20 – 10 obr

Jestliže se Baltík nachází v Oblasti číslo 2, na Obrazovku zobraz Literál Nacházím se v Oblasti č.2

Nesmíš zapomenout na Prvek Čti klávesu nebo tlačítko myši.
Bez něj by podmínka nefungovala!

Čti klávesu nebo tlačítko myši. Jestliže je stisknuto levé tlačítko myši v Oblasti číslo 1, přemísti Baltíka na
políčkové souřadnice (x = náhodně vygenerované číslo 0-14, y = náhodně vygenerované číslo 0-9).

Jestliže je ukazatel myši v Oblasti číslo 1, na obrazovku zobraz Literál Pozor a Pípni.
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Animovaný předmět v Oblasti :

Pomocí Oblasti a podmíněného příkazu můžeš zjistit, jestli je animovaný předmět v dané oblasti.

Cvičení 20.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\obrázek změna.bpr a ulož ho.
b) Pracuj s obrázky ze složky: Plocha\Dokumenty\ Oblasti_obrázky\
c) Do každého rohu scény zobraz jeden obrázek. Výška zobrazovaných obrázků bude asi jako

čtyři políčka a šířka tři políčka.
d) Ve středu scény zobraz kulaté tlačítko, které bude mít červenou barvu a bude na něm napsáno

„Smaž obrazovku“ (použij grafické příkazy a oblasti).
e) Při kliknutí na kulaté tlačítko „Smaž Obrazovku“ se příkaz provede.

Cvičení 20.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\náhled_originál.bpr a ulož ho.
b) Pracuj s obrázky ze složky: Plocha\Dokumenty\ Oblasti_obrázky\
c) Ve spodní řadě scény se zobrazí náhledy všech obrázků ze složky \ Oblasti_obrázky\.

Náhledy budou mít výšku na dvě políčka.
d) Při kliknutí na náhled obrázku se ve scéně objeví originál obrázku ve skutečné velikosti.

Program počká 2s a po uplynutí této doby se znovu zobrazí náhledy všech obrázků.
e) Program se ukončuje klávesou K.

Jestliže je animovaný předmět v Oblasti číslo 1, na Obrazovku zobraz Literál Narazil.
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1. Cyklus WHILE (česky opakuj, dokud je splněna podmínka)

Patří mezi cykly, u kterých můžeš ovlivnit podmínkou ukončení cyklu (podmínka je zařazena na
začátku), na rozdíl od napevno zadaného počtu opakování (viz 21 – 1 obr).

While – po umístění prvku do programu máš na výběr ze dvou
možností. Prvek While a prvek Do – While (viz 21 – 2 obr).
Kliknutím myši na jeden ze zobrazených prvků provedeš výběr
prvku.

Syntaxe (správné poskládání - skladba) příkazu :

Hlavička cyklu (Podmínka) – před každým průchodem cyklu Baltík testuje podmínku.
Pokud zadaná podmínka platí, tělo cyklu se provede
a program znovu testuje podmínku. Tento postup se opakuje
tak dlouho, dokud je podmínka splněna.

Tělo cyklu (Příkazy) – provádí se při splnění podmínky v Hlavičce cyklu.
Příkazem může být i složený příkaz nebo opět cyklus.

Různé použití příkazu :

Dvanáctkrát opakuj, čaruj strom a popojdi Dokud není předmět Hřib opakuj: čaruj strom a popojdi

21 – 1 obr

Pevné opakování Cyklus While

21 – 2 obr

Hlavička cyklu  - Podmínka Tělo cyklu - Příkazy

Dokud není Baltík v Oblasti číslo 1, popojdi.

Dokud není nějaký předmět před Baltíkem,  popojdi.

Dokud není před Baltíkem nějaký předmět, proveď :
Otoč se na sever, vyčaruj zeď, otoč se na západ
a popojdi.

Dokud není Baltík na okraji scény, popojdi.
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Cvičení 21.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\náhodná zeď.bpr a ulož ho.
b) Ve spodním řádku scény se náhodně vyčaruje zeď (pomocí souřadnic a náhodného čísla).
c) Naprogramuj Baltíka tak, aby se vždy zastavil před zdí.
d) Celý program se bude opakovat tak dlouho, dokud nebude stisknuta klávesa END.

Cvičení 21.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Náhodná zeď_konec.bpr a ulož ho.
b) Program bude rozšířením programu ze Cvičení 21.1.
c) Baltík bude dělat totéž – zastaví se před zdí.
d) Rozšíření spočívá v okamžitém ukončení programu po stisknutí klávesy END (to znamená, že

Baltík nemusí dojít ke zdi).

Cvičení 21.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Kytka.bpr a ulož ho.
b) Baltík se přemístí na libovolnou souřadnici y v nultém sloupci, tzn. Baltíkova pozice = [0;y].
c) Dokud bude držena klávesa K, bude čarovat předměty č. 9 do řádku za sebou.
d) Jakmile Baltík dojde na konec řádku vypíše na obrazovku „Narazil jsem!“ Tato informace

zůstane chvíli zobrazena a poté program skončí.

Dokud není stisknuto levé tlačítko myši, čaruj před Baltíka
trpaslíka a pípni.

Dokud není stisknuto levé tlačítko myši v oblasti č.1, …

Opakuj, dokud není stisknuto levé tlačítko myši v oblasti č.2
a zároveň není stisknuta klávesa K, …
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1. Cyklus DO – WHILE (česky Opakuj, dokud je splněna podmínka)

Patří mezi cykly, u kterých můžeš ovlivnit podmínkou ukončení cyklu (podmínka je zařazena na
konci), na rozdíl od napevno zadaného počtu opakování (viz 22 – 1 obr).

Rozdíl mezi cyklem While a Do – While je v pořadí testování podmínky cyklu (viz 22 – 2 obr),
cyklus Do–while nejdříve provede příkaz (blok příkazů) a teprve potom testuje podmínku, tzn, že
příkaz (blok příkazů) se provede vždy alespoň jednou !!!

Syntaxe (správné poskládání - skladba) příkazu :

Příkazy – poprvé se vždy provedou. Pro každé další opakování musí být splněna podmínka
v Hlavičce cyklu. Příkazem může být také složený příkaz nebo opět cyklus.

Hlavička cyklu (Podmínka) – po každém průchodu cyklem Baltík testuje podmínku.
Pokud zadaná podmínka platí, tělo cyklu se provede znovu
a program opět testuje podmínku. Tento postup se
opakuje tak dlouho, dokud je podmínka splněna.

22 – 1 obr

Dvanáctkrát opakuj, čaruj strom a popojdi Dělej tento blok příkazů (proveď pomocníka Domeček,
popojdi o dva kroky a čti klávesu nebo tlačítko myši),
pokud nebyla stisknuta klávesa END, proveď znovu
blok příkazů

Pevné opakování Cyklus Do–While

Cyklus Do – While – nejprve provede blok příkazů a teprve poté testuje podmínku

Provede se nejprve blok příkazů (spusť pomocníka Domeček, popojdi o dva kroky a čti klávesu
nebo tlačítko myši), teprve potom se testuje podmínka (nebyla stisknuta klávesa END).
Pokud je podmínka splněna (nebyla stisknuta klávesa END) provede se znovu blok příkazů.

Cyklus While – nejprve testuje podmínku a teprve pak provede blok příkazů

Testuje se podmínka (nebyla stisknuta klávesa END). Pokud je podmínka splněna (nebyla
stisknuta klávesa END), provede se blok příkazů (spusť pomocníka Domeček, popojdi o dva
kroky a čti klávesu nebo tlačítko myši) a znovu se testuje podmínka.

Prvek Čti
klávesu nebo
tlačítko myši
je nezbytný
pro načtení
klávesy, která
se testuje
v podmínce
cyklu.

22 – 2 obr

Tělo cyklu -
Příkazy

Hlavička cyklu -
Podmínka
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Různé použití příkazu :

Popojdi, opakuj tento příkaz (prvek ) v cyklu, dokud není před Baltíkem nějaký
předmět.

Popojdi, opakuj tento příkaz (prvek) v cyklu, dokud je před Baltíkem předmět číslo 2143.

Čaruj předmět číslo 9 na aktuální souřadnice Baltíka a popojdi, tento
příkaz opakuj v cyklu, dokud se Baltík nachází v oblasti číslo 1.

Čti klávesu nebo tlačítko myši s čekáním a čaruj stisknutou
klávesu, tento příkaz opakuj tak dlouho, dokud není kliknuto
levým tlačítkem myši na předmět číslo 51020 (uživatelem
vytvořený předmět).

Proveď pomocníka Domeček a přemísti Baltíka na libovolně
vygenerované políčkové souřadnice scény, tento cyklus opakuj
tak dlouho, dokud uživatel po skončení čarování domečku
stiskne klávesu D.
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Cvičení 22.1 :

a) Pro tento program použij příkaz Do – While !!!
b) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\chodník.bpr a ulož ho.
c) Přes celý spodní řádek scény vyčaruj chodník (libovolně si vyber jeden předmět).
d) V chodníku náhodně vyčaruj díru (bude to jiný předmět než je předmět chodníku).
e) Baltík půjde po chodníku a jakmile je před ním díra zastaví se.

Cvičení 22.2 :

a) Pro tento program použij příkaz Do – While !!!
b) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\domeček.bpr a ulož ho.
c) Naprogramuj Baltíka tak, aby vždy, když klikneš na klávesu D, vyčaroval domeček (domeček

staví pomocníkem a bude ze 4 předmětů).
d) Pokaždé, když postaví domeček, se uživatele zeptá, jestli chce skončit nebo stavět nový

domeček.

Cvičení 22.3 :

a) Pro tento program použij příkaz Do – While !!!
b) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\domeček_rozšíření.bpr a ulož ho.
c) Program rozšiřuje Cvičení 20.2.
d) Naprogramuj Baltíka tak, aby se domečky, které staví, nepřekrývaly.
e) Pokud se už do scény žádný domeček nevejde, Baltík o tom bude informovat uživatele.

Cvičení 22.4 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\průchod ulicí.bpr a ulož ho.
b) Poskládej scénu. Bude to změť chodníků, které jsou navzájem propojené.
c) Náhodně do těchto chodníků vygeneruj 7 děr (ošetři, aby se díry vyčarovaly jen na

chodníku!).
d) Baltíka budeš ovládat kurzorovými šipkami          , natočí se doprava a popojde atd.
e) Jakmile je ale před Baltíkem díra, stojí a nejde dál. Klávesou M před sebe může vyčarovat

most, po kterém díru přejde.
f) Program končí stisknutím klávesy END.
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V následujících příkladech využij to, co ses do této doby naučil. Než začneš vytvářet program,
nejdříve si ho řádně rozmysli, protože každý úkol má několik možných řešení. Snaž se vždy najít to
nejkratší a nejefektivnější řešení !!!

Cvičení 23.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Zadej souřadnice.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř program, který umí následující :
c) Po spuštění programu zadej z klávesnice hodnoty políčkových souřadnic [X;Y], ty zůstávají

zobrazené v prvním řádku obrazovky.
d) Kontroluj, zda jsou souřadnice „v pořádku“, tj. zda vyhovují rozměrům obrazovky (1 řádek si

vyčleň na zobrazované hodnoty).
e) Zadej z klávesnice číslo banky, která se následně celá zobrazí.
f) Zvol předmět z banky – kliknutím levého tlačítka myši.
g) Vyčaruj zvolený předmět na zadaných souřadnicích.
h) Nezapomeň testovat, zda se již na těchto souřadnicích nějaký předmět nenachází. Jestliže je

místo již obsazeno, vyžádej si jiné souřadnice !!!
i) Program končí stisknutím tlačítka K nebo kliknutím na tlačítko KONEC, které je umístěno

vpravo nahoře.

Cvičení 23.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Obíhej a ulož ho.
b) Vytvoř 5 různých scén, ve kterých budou umístěny různé předměty pouze po obvodu.
c) Nauč Baltíka obcházet předměty v libovolně načtené scéně. Pohyb Baltíka bude pouze po

obvodu scény, proti směru hodinových ručiček.
d) Ošetři situace v rozích !!!
e) Nová scéna se zvolí a načítá ihned po dokončení oběhu Baltíka do výchozí pozice.
f) Program končí kdykoliv na stisk klávesy END.

Cvičení 23.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Vracím klávesu.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř program, který rozpozná stisknutou klávesu a tu zobrazí na obrazovce.
c) Rozpozná i stisk tlačítka myši a zobrazuje odpovídající předmět.
d) Stisknutá tlačítka se budou zobrazovat postupně za sebou po řádcích, po zaplnění celé

obrazovky bude výpis kláves rolovat, tj. vždy se výpis posune o jeden řádek výš a poslední
bude prázdný – k dalšímu výpisu.

e) Klávesy, jejichž odpovídající předmět nenajdeš, si dokresli v Paintu.
f) Program končí na stisk klávesy ESC.
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1. Počítané opakování příkazu nebo bloku příkazů

Počítané opakování příkazu (bloku příkazů) použiješ všude tam, kde přesně víš, kolikrát se má
zadaný příkaz nebo blok příkazů provádět. Je to nejjednodušší způsob, jak nějaký příkaz opakovat.

2. Nekonečné opakování příkazu nebo bloku příkazů (s použití prvku nekonečno)

Použití prvku Nekonečno u opakování příkazu (bloku příkazů) zajišťuje jeho nekonečné opakování,
tzn., je to nekončící cyklus, který můžeš ukončit pouze nestandardně tlačítkem Esc.

Jiný způsob ukončení takového cyklu je použití nějaké podmínky a prvku Opusť program,
který ale ukončí okamžitě celý program !
Pokud tento příkaz použiješ v Pomocníku, bude ukončen pouze Pomocník.

3. Cyklus s řídící proměnnou – For

Cyklus For použiješ také pro počítané opakování příkazu nebo bloku příkazů, rozdíl je v tom, že
počet opakování je zadán pomocí tzv. řídící proměnné např. Počítadlo.

Desetkrát popojdi.

Pětkrát proveď: popojdi, otoč se na sever, vyčaruj květinu, otoč se na
západ a popojdi.

Nekonečně opakuj : popojdi, otoč se na sever, vyčaruj list, otoč se na
západ.

Nekonečně opakuj : jestliže není před Baltíkem konec scény,
popojdi, jinak ukonči program.

Nekonečně opakuj : tiskni na obrazovku náhodně zvolené číslo do 10.

Pětkrát opakuj : popojdi, otoč se vlevo, vyčaruj
list, otoč se na západ.

Od hodnoty Počítadla 5 do 1 po kroku –1 (tzn. 5x) opakuj :
čaruj sovu na náhodné souřadnice [X;Y].

Od hodnoty Počítadla 1 do hodnoty proměnné Peníze
opakuj :  proveď pomocníka č.1.
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4. Cyklus s podmínkou na začátku  – While

Patří mezi cykly, u kterých můžeš ovlivnit podmínkou jejich ukončení. Podmínka je zařazena na
začátku cyklu, to znamená, že se nejdříve vyhodnotí podmínka, a teprve tehdy, pokud je splněna, se
provádí zadaný příkaz nebo blok příkazů.
To znamená, že pokud není splněna podmínka hned na začátku – příkaz nebo blok příkazů se
neprovede ani jednou !!!

5. Cyklus s podmínkou na konci  –   Do – While

Patří mezi cykly, u kterých můžeš ovlivnit podmínkou jejich ukončení. Podmínka je zařazena na
konci cyklu, to znamená, že se nejdříve provede jednou příkaz (blok příkazů) a následně se vyhodnotí
podmínka. Pokud je podmínka splněna, provádí se znovu zadaný příkaz nebo blok příkazů.
To znamená, že příkaz nebo blok příkazů se provede alespoň jednou !!!

Dokud je držena šipka vpravo opakuj : čaruj modré pole a popojdi.

Dokud nebylo stisknuto levé tlačítko myši
nebo klávesa K opakuj: vyčaruj trpaslíka.

Dokud proměnná P se rovná 10 opakuj : popojdi.
Protože hodnota proměnné  P je na počátku nastavena na 0, tak Baltík
nepopojde ani jednou !!!

Dokud není před Baltíkem nějaký předmět, opakuj : pípni.

Dokud nebyla stisknuta klávesa End, opakuj : čaruj hříbek.

Pokud je stisknuto levé tlačítko myši v oblasti
č.1, opakuj : čekej na stisk klávesy a proveď
Pomocníka komín.
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Cvičení 24.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Stromy a třešně.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř program, který zaplní celou obrazovku předměty po řádcích.

Na sudých řádcích budou samé stromy, na lichých řádcích zase třešně.
c) Vytvoř tento projekt pomocí počítaného opakování i pomocí cyklu.

Cvičení 24.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Mozaika.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř program, který čaruje po stisku levého tlačítka myši (v Pracovní ploše) na zvolené

políčko předmět s libovolně zvolenou barvou. Musíš ošetřit, zda na daném políčku již barva
není, aby se nepřepisovaly !

c) Program po zaplnění celé obrazovky vypíše doprostřed text : Mozaika a čeká na stisk klávesy,
kdy končí.

Cvičení 24.3 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\Kontrola.bpr a ulož ho.
b) Vytvoř scénu, na které budou květiny různých barev, hříbky a muchomůrky.
c) A protože Baltík má rád pouze žluté květiny, kontroluje celou scénu a pokud narazí na květinu

jiné barvy, tak ji přečaruje na žlutou.
d) Ze hřibů si chce udělat polévku a tak je sbírá do košíčku (počet hub v košíčku se zobrazí

v pravém horním rohu).
e) Muchomůrky nerad a proto je začaruje na hříbky, které následně sbírá.
f) Na závěr vypíše Baltík komentář – kolik kterých květin přečaroval, kolik začaroval

muchomůrek a kolik posbíral hříbků.
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1. Multimédia

Multimediální programy – jsou takové programy, které dokáží pracovat s texty, obrázky, zvuky,
animacemi a video sekvencemi. Jsou většinou i tzv. uživatelsky přívětivé, neboli jsou vytvořeny tak,
že jejich ovládání je zcela intuitivní pomocí oken, tlačítek, ikon, obrázků a navíc vyžadují úzkou
spolupráci s uživatelem.

Multimediální počítač – je v dnešní době takový počítač, který :
a) dokáže zpracovat náročnější grafické soubory – obrázky a videa (má dobrou grafickou kartu)
b) umí zpracovávat zvukové soubory (obsahuje dobrou zvukovou kartu)
c) obsahuje výkonný procesor a dostatečně velkou operační paměť (spolu s procesorem operační

paměť významně ovlivní rychlost počítače)
d) pracuje s kompaktními disky CD-ROM a digitálními video disky DVD
e) má přístup na Internet

2. Baltík a multimédia

Pomocí programu SGP Baltík můžeš ke svému vytvářenému programu připojit zvuky, obrázky
i video, takže takto vytvořený program můžeš právem považovat za multimediální. Připojení všech
těchto multimediálních souborů (zvuky, obrázky, video) k programu provedeš pomocí tlačítka
Tabulka, po jehož stisku, se zobrazí okno Tabulka Souborů a Oblastí (viz 25 – 1 obr).

3. Obrázky

Práce s obrázky – vkládání a jejich úprava byla podrobně popsána v Tématu 19.

4. Zvuky:

Pípni – jakmile Baltík v programu narazí na tento prvek, pípne (zvuk vytvoří pomocí PC
speakeru, tzn. počítač nemusí mít ani zvukovou kartu a zvuk uslyšíš).

Kromě prvku Pípni Baltík pracuje se dvěma typy zvukových souborů. Soubory s příponou T.mid
a T.wav. Každý z těchto typů zvukových souborů se dá získat jiným způsobem. Pro poslech
zvukových souborů T.wav nebo T.mid musí počítač obsahovat zvukovou kartu a reproduktory.

Zvukový soubor typu T.wav :
Soubor získáš:

• Pomocí Internetu – vyhledáš a stáhneš si potřebný zvukový soubor z Internetu.
• Grabováním – zvukový soubor, který máš v jiném zvukovém formátu (mp3 nebo jiný),

převedeš na formát T.wav.
• Pomocí mikrofonu – přes mikrofon si potřebný zvuk nahraješ nebo namluvíš do

zvukového souboru, který uložíš v počítači.
• Z Windows – vyhledáš si libovolný zvukový soubor z Windows.

25 – 1 obr
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Nahrání zvuku pomocí mikrofonu v programu Baltík:

a) Musíš mít připojený a nainstalovaný mikrofon k počítači.
b) Stiskni tlačítko Tabulka, které je umístěno nad panelem prvků.
c) V zobrazeném okně Tabulka Souborů a Oblastí klikni do záhlaví sloupce s názvem Zvuky

WAVE.
d) Ve spodní části okna se objeví tlačítka pro nahrání zvuku, spuštění a zastavení zvuku

(viz 25 – 2 obr).

e) Stiskni tlačítko Nahrát zvuk WAVE a začni
používat mikrofon.

f) Jakmile dokončíš nahrávání, stiskni Zastavit
přehrání nebo nahrávání, objeví se ukládací
okno Uložit nový zvuk WAVE
(viz 25 – 3 obr). Je to standardní ukládací okno
Windows. Slouží k zadání cesty a jména
ukládaného souboru.

g) Zadej cestu a jméno zvukového souboru.
Doporučuji ukládat zvukové soubory do stejné
složky, ve které je uložen program. Stiskni
tlačítko Uložit.

h) Zobrazí se okno Tabulka Souborů a Oblastí. V odpovídajícím políčku je zobrazena cesta
k nahranému zvuku, tzn. zvuk je připojen k programu.

Připojení již existujícího zvukového souboru k programu:

a) Stiskni tlačítko Tabulka, které je umístěno nad panelem prvků.
b) V zobrazeném okně Tabulka Souborů a Oblastí se přepni do

sloupce s názvem Zvuky WAVE.
c) Pravým tlačítkem myši klikni do políčka v odpovídajícím sloupci

a z místní nabídky vyber Hledat… (viz 23 – 4 obr).
d) Pomocí okna Vybrat zvuk WAVE najdi zvukový soubor a stiskni

Otevřít. Zvuk se připojí k programu. V programu bude označen
číslem podle řádku, ve kterém je umístěn v Tabulce Souborů
a Oblastí.

e) Nové zadání do Tabulky potvrď tlačítkem OK.

Vložení zvukového souboru do programu:
Zvukový soubor vložíš do programu stejným způsobem jako Obrázek nebo Oblast.

Spustit
zvuk

Zastavit
přehrávání nebo
nahrávání zvuku

Nahrát
zvuk

Přenesení zvuku
WAVE do
programu

Přenesení zvuku
MIDI do
programu

Přenesení
videa AVI do
programu

25 – 2 obr

Ovládací prvek pro zadání cesty

Políčko pro zadání jména ukládaného zvuku

25 – 3 obr

25 – 4 obr
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Zvukový soubor typu T.mid :

Soubor získáš :

• Vytvořením – propojíš hudební nástroj (např. syntetizátor neboli klávesy) s počítačem a zvuk
vytvoříš.

• Pomocí Internetu – vyhledáš a stáhneš si potřebný zvukový soubor z Internetu.

Připojení zvukového souboru k programu :

Připojení zvukového souboru provedeš podobným způsobem jako připojení zvukového souboru typu
WAVE. Jediný rozdíl je v tom, že klikneš pravým tlačítkem myši do sloupce Zvuky MIDI.

Vložení zvukového souboru do programu:

Zvukový soubor vložíš do programu stejným způsobem jako Obrázek nebo Oblast.

Příklady použití zvukových souborů v programu :

Přehrej zvuk wav, který má v Tabulce Souborů a Oblastí číslo 1.

Přehrej zvuk wav, který má v Tabulce Souborů a Oblastí číslo 3.

Přehrej zvuk mid, který má v Tabulce Souborů a Oblastí číslo 1.

Přehraj ze zvukového CD skladbu číslo 5. Přehrávání zvukových CD
se neprovádí přes Tabulku Souborů a Oblastí !

Jestliže je Baltík v Oblasti číslo 1, přehraj zvuk wav číslo 1.

Zastav přehrávání zvuku typu mid.
Máš dvě možnosti
1. pomocí prvků Číslice a Unární znaménko
2. pomocí Literálu, jehož hodnota je -1
Obě dvě možnosti jsou si rovny, je na Tobě, kterou použiješ.

Zastav přehrávání zvuku z CD.

Vyčkej, až se zvuk typu wav přehraje, a teprve poté prováděj další část
programu. Máš dvě možnosti :
1. pomocí prvků Číslice a Unární znaménko
2. pomocí Literálu, jehož hodnota je -2
Obě dvě možnosti jsou si rovny, je na Tobě, kterou použiješ.
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POZOR: U zastavování zvuku a čekání na přehrání zvuku až do konce, Baltík dodržuje toto
pravidlo :
Zvuk, hudbu nebo videoanimaci ukončíš buď spuštěním jiného souboru nebo zadáním čísla -1
za příslušný příkaz. Vždy může být spuštěn jen jeden zvuk nebo hudba  !!!

Proto také Baltík nepotřebuje číslovat, který zvuk (hudba nebo video) má přehrát až do konce
nebo který zvuk (hudba nebo animace) má ukončit. Vždy bere aktuální zvuk (hudbu nebo
animaci).

5. Video:

Soubor získáš :

• Vytvořením – pomocí animačního programu.

• Pomocí Internetu – vyhledáš a stáhneš si potřebnou animaci z Internetu.

Připojení animace k programu :

Připojení animace se provede podobným způsobem jako připojení zvuku WAVE nebo MIDI. Jediný
rozdíl je v tom, že klikneš pravým tlačítkem myši do sloupce Video AVI.

Animace v programu:

Jestliže je stisknuta klávesa 1, přehraj skladbu z CD číslo 1 a čekej, dokud se
nepřehraje celá, jinak přehraj skladbu z CD číslo 5 a čekej, dokud se
nepřehraje celá.

Přehraj audiovizuální (video i zvuk) soubor číslo 2.

Zastav přehrávání aktuálního audiovizuálního souboru.

Čekej, až se aktuální audiovizuální soubor přehraje do konce.
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Cvičení 25.1 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\kolečko a zvuk .bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj Baltíka tak, aby obíhal scénu proti směru hodinových ručiček.
c) Pokaždé, když se nachází v rohu scény, zazní zvuk a to takto:

Ze složky …\Windows\Media\   si zkopíruj do složky Dokumenty čtyři různé zvuky typu wav
- v levém horním rohu zazní zvuk a Baltík čeká dokud neskončí
- v pravém horním rohu zazní zvuk (odlišný od prvního)
- v pravém dolním rohu zazní zvuk (odlišný od prvního a druhého)
- v levém dolním rohu zazní zvuk (odlišný od prvního, druhého i třetího)

Cvičení 25.2 :

a) Vytvoř nový projekt : Plocha\Dokumenty\mikrofon a příběh.bpr a ulož ho.
b) Naprogramuj příběh (děj si můžeš vymyslet nebo použij známý příběh).
c) Pomocí mikrofonu namluv rozhovory (všechny zvuky) k tvému příběhu.
d) Vytvoř příběh ve kterém budou postavy mluvit, použij i vypravěče.
e) Během příběhu bude hrát na pozadí vybraná (nahraná nebo vytvořená) hudba.


