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Žili	  raz	  7	  trpaslíci	  v	  chalúpke	  pod	  lesom.	  Boli	  veľmi	  múdri	  a	  pracovití.	  
Keďže	  boli	  ďaleko	  od	  ľudí	  a	  od	  obchodov,	  mali	  doma	  super	  
vybavenie	  (ešte	  lepšie	  ako	  v	  NASA).	  Všetko	  (okrem	  potravín),	  čo	  
potrebovali	  si	  vyrobili	  doma,	  mali	  totiž	  3D	  tlačiareň.	  Na	  to,	  aby	  si	  
veci	  vyrobili	  im	  stačil	  len	  obrázok	  predmetu,	  ktorý	  potrebovali	  
a	  tlačiareň	  im	  	  ho	  vyrobila.	  

Trpaslíci	  mali	  tento	  rok	  na	  starosti	  ples	  pre	  lesné	  víly,	  škriatkov,	  
trpaslíkov	  a	  iné	  príšery.	  Potrebovali	  niekoľko	  vecí,	  aby	  organizácia	  
bola	  úspešná.	  Pomôž	  trpaslíkom	  pri	  organizácií	  plesu	  a	  vytvor	  
programy,	  ktoré	  nakreslia	  potrebné	  veci.	  

 
 
 
 
Úloha 1	  	  
Napíšte	  program,	  ktorý	  nakreslí	  (farebne,	  to	  znamená	  viac	  ako	  len	  biela	  a	  čierna	  farba	  J)	  ľubovoľný	  
hudobný	  nástroj.	  Nástroj	  však	  musí	  byť	  jednoznačne	  identifikovateľný.	  (Aby	  sa	  pri	  jeho	  tvorení	  
nezačali	  trpaslíci	  hádať,	  čo	  to	  je	  a	  ako	  sa	  na	  ňom	  hrá.)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Úloha 2	  	  
Keďže	  na	  plese	  bude	  hrať	  kapela,	  potrebujú	  mať	  pre	  ňu	  pripravené	  noty.	  Každý	  notový	  zápis	  začína	  
husľovým	  kľúčom,	  preto	  sa	  rozhodli	  trpaslíci	  tento	  kľúč	  dávať	  aj	  účastníkom	  plesu	  ak	  darček.	  
Vytvorte	  program,	  ktorý	  nakreslí	  husľový	  kľúč	  náhodnej	  farby	  na	  náhodnom	  mieste.	  
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Úloha 3	  	  
Trpaslíci	  potrebujú	  pre	  kapelu,	  ktorá	  bude	  hrať	  na	  plese,	  notový	  zápis.	  Vytvorte	  program,	  ktorý	  
vykreslí	  noty	  ako	  na	  obrázku.	  Notová	  osnova	  sa	  bude	  skladať	  zo	  6	  čiar	  a	  na	  každej	  čiare	  bude	  jedna	  
nota	  (bodka).	  Nota	  bude	  farebná	  (náhodnej	  farby).	  Všetkých	  nôt	  bude	  n	  (n	  je	  parameter,	  môžete	  
načítať	  z	  textového	  poľa,	  alebo	  príkazového	  riadka).	  Noty	  budú	  náhodne	  umiestnené	  na	  čiarach.	  

5	  nôt	  

	  
	  
10	  nôt	  

	  
	  
13	  nôt	  

	  
	  

Úloha 4	  	  
	  

Trpaslíci	  sa	  rozhodli,	  že	  budú	  z	  celého	  plesu	  robiť	  video.	  K	  tomu	  však	  potrebujú	  film	  na	  natáčanie	  
(keďže	  majú	  zastaralú	  	  video	  techniku).	  Vytvor	  program,	  ktorý	  nakreslí	  niekoľko	  	  filmových	  okienok	  
vedľa	  seba.	  Celý	  film	  bude	  náhodnej	  farby.	  	  

jedno	  okienko 	  

tri	  okienka	  	  	  	  	  	   	  
	  

päť	  okienok	  	  	  	   	  
	  	  


