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Przygoda 4.

Drugi stopieĭ wtajemniczenia
W pradawnej KsiÚdze Czarów na stronie 102 zapisano:
Kto pomógï czarodziejowi w potrzebie,
Kto nie zawiódï nawet w najciÚĝszej próbie,
Kto nie zlÈkï siÚ ĝadnych trudnoĂci,
Kto pokonywaï Ămiaïo przeciwnoĂci
I dotarï wytrwale aĝ do tej chwili —
Tego nie moĝe ominÈÊ nagroda.
Ten czarodzieja odtÈd na usïugi mieÊ bÚdzie
I bÚdzie mu mógï rozkazywaÊ, zawsze i wszÚdzie.
— Znam swoje powinnoĂci. DziÚkujÚ za pomoc. Kïaniam siÚ nisko i stajÚ do usïug
— Baltie ukïoniï siÚ z wdziÚcznoĂciÈ.
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Przyleciaïa sowa Maksymka. Zatrzepotaïa skrzydïami i zahuczaïa z podziwem:
Hu hu hu! Ho ho ho!
Do programowania
juĝ tylko jeden krok.
SĪOWNICZEK
Tryb czarowanie — drugi poziom wtajemniczenia, w którym bďdziesz
wydawaķ rozkazy maķemu czarodziejowi.

JAK?
Jak wīïczyñ tryb Czarowanie i wydawañ rozkazy
czarodziejowi?
Czarodziej moŮe na Twój rozkaz poruszaý siď po scenie
i wyczarowywaý przedmioty. Rozkazy bďdziesz wydawaý,
klikajûc odpowiednie przyciski.
Krok po kroku.
1. Otwórz pudeķko czarodzieja.
2. Kliknij w menu przycisk Tryby, a nastďpnie kliknij opcjď
Czarowanie.
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3. Pudeķko czarodzieja zmieniķo siď. Teraz wyglûda tak jak
zaprezentowano na rysunku.

Pojawiķy siď nowe przyciski i Baltie. Maķy czarodziej, stojûc
na scenie, czeka na Twoje polecenia.
4. MoŮesz juŮ rozkazywaý Baltiemu. Oto przyciski z rozkazami.
IdŠ

W lewo zwrot
W prawo zwrot
Wyczaruj z wyborem (Wybierz i wyczaruj przedmiot)

Spróbuj, jak to dziaķa.
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Chodzenie: Kliknij 6 razy przycisk IdŠ
zwrot

, nastďpnie raz W lewo

. Gdy Baltie stanie tyķem, znów kliknij 6 razy IdŠ

potem znów raz W lewo zwrot
W lewo zwrot

i 6 razy IdŠ

, i znów 6 razy IdŠ

,
i raz

.

Oto kierunki, w których poruszaķ siď Baltie, i pozycje, jakie
zajmowaķ:

Rozkaz IdŠ
kaŮe Baltiemu poruszyý siď o jedno pole w kierunku,
w którym stoi. JeŎli maķy czarodziej jest ustawiony tyķem, pójdzie
do góry ekranu, jeŎli przodem — pójdzie na dóķ. JeŎli w którymŎ
z kierunków nie bďdzie miaķ miejsca do wykonania ruchu, zatrzyma
siď na krawďdzi sceny. Przyciski W lewo zwrot i W prawo zwrot
zmieniû pozycjď Baltiego o 90° w stosunku do pozycji bieŮûcej.
Czarowanie: Aby wyczarowaý przedmiot na scenie, kliknij przycisk
Wyczaruj z wyborem
. W ten sposób przejdziesz do banku
przedmiotów. Z banku bďdziesz korzystaý tak samo, jak w trybie
Budowanie. Po prostu kliknij przedmiot, a Baltie wyczaruje go
dla Ciebie na scenie. Ostatnio wyczarowany przedmiot wyŎwietli
siď jako nowy przycisk w pudeķku czarodzieja — Wyłwietl ostatni,
np.

.

JeŎli bďdziesz chciaķ, aby Baltie ponownie wyczarowaķ ten sam
przedmiot, co ostatnio, nie musisz znów otwieraý banku, lecz
moŮesz skorzystaý wķaŎnie z tego nowego przycisku — po prostu
kliknûý go — to bardzo wygodne.
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Przykīad

Na przykķadzie Baltie dostawaķ na przemian rozkazy IdŠ i Wyczaruj
z wyborem.
Teraz przyjrzymy siď kierunkom czarowania. Ustaw maķego
czarodzieja na Ŏrodku sceny i kaŮ mu zmieniaý pozycje. Niech
Baltie w kaŮdym z kierunków wyczaruje jakiŎ przedmiot, np. autko.
Na kolejnych rysunkach przedstawiono kierunki czarowania
przedmiotów przez maķego czarodzieja.

Baltie, bďdûc ustawionym w prawo, czaruje przedmiot po swojej
prawej stronie, bďdûc ustawiony w lewo — po lewej, tyķem
— na górze, przodem — na dole. JeŎli w którymŎ kierunku Baltie
nie bďdzie miaķ miejsca (poniewaŮ bďdzie staķ na krawďdzi sceny),
wówczas w ogóle nie wyczaruje przedmiotu.
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WķaŎnie w ten sposób maķy czarodziej, wykonujûc Twoje polecenia,
moŮe utworzyý nowû scenď albo wprowadziý zmiany do juŮ
istniejûcej.

Zabawy
1. Przygotuj oķówek. Przyjrzyj siď ilustracjom. ZnajdŬ 6 róŮnic miďdzy nimi.
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2. Otwórz pudeķko czarodzieja. Wķûcz tryb Czarowanie. Spraw, by maķy
czarodziej wyczarowaķ kartď tytuķowû Ksiăgi Czarów:
x na Ŏrodku sceny napis Ksiăga Czarów z liter z banku 51;
x dookoķa napisu ramkď z chmurek (bank 8 i 10).
Zapisz scenď z nazwû karta tytuīowa. Zamknij pudeķko czarodzieja.
3. Otwórz pudeķko czarodzieja. Wķûcz tryb Czarowanie. Otwórz scenď
latarnia. Wydajûc polecenia Baltiemu, spraw, by na scenie zapadķa noc.
To znaczy kaŮ maķemu czarodziejowi:
x otworzyý drzwi latarni (w miejscu zamkniďtych drzwi wyczarowaý
otwarte),
x zapaliý Ůóķte Ŏwiatķo latarni (w miejscu biaķego Ŏwiatķa wyczarowaý
Ůóķte),
x zmieniý sķoĹce na ksiďŮyc (w miejsce sķoĹca wyczarowaý ksiďŮyc),
x dodaý gwiazdy na niebie,
x zmieniý jasne chmury na ciemne (w miejscu jasnych chmur wyczarowaý
ciemne).
Potrzebne przedmioty znajdziesz w banku 0. Zapisz scenď pod nazwû
latarnia w nocy.
Zamknij pudeķko czarodzieja.
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Przygoda 5.

Porwanie
Zapadïa noc. Wszyscy spali. Cisza przeszywaïa mrok. Tylko Baltie
niespokojnie obracaï siÚ w swoim ïóĝku.
Tymczasem jakiĂ cieñ bezszelestnie zaglÈdaï do kaĝdej komnaty zamku. Widocznie
czegoĂ lub kogoĂ szukaï. Kiedy na bruku rozlegï siÚ tÚtent koñskich kopyt, podniosïo
siÚ larum. Kogut na dachu szkoïy gïoĂno zapiaï, nadleciaïa Maksymka, ze swojej norki
wystawiïa nos Azalia. Mury budynków zagrzmiaïy, zatrzÚsïy siÚ i zmieniïy kolor. Ale byïo
juĝ za póěno. Porwano Fiodora.

Duszek Fiodor rezydowaï na zamku Baltiego od dawna. Mimo swojej wesoïej i figlarnej
natury, to Fiodor byï nocnym straĝnikiem KsiÚgi Czarów.

Jďzyki Baltie i Scratch dla dzieci

Kup książkę

91

Poleć książkę

W KRAINIE BALTIEGO

CZĂŁð I

Zaniepokojona Maksymka powiedziaïa tylko:
Magii uĝywajcie,
Fiodora szukajcie.
To rzecz niesïychana,
ĝeby KsiÚga Czarów
pozostaïa sama.
JAK?
Jak dodawañ nowe przedmioty w trybie Czarowanie?
RównieŮ w trybie Czarowanie moŮesz dorysowaý przedmiot,
który potem rozkaŮesz Baltiemu wyczarowaý na scenie.
Rysowanie nowych przedmiotów nie róŮni siď od rysowania
w trybie Budowanie:
1. Kliknij przycisk Rysuj

.

2. Otwórz lub utwórz nowy bank, w którym bďdziesz rysowaý.
3. Korzystajûc z narzďdzi edytora graficznego, narysuj przedmiot.
4. Zapisz zmiany.
Po dorysowaniu przedmiotu Baltie bďdzie juŮ mógķ go wyczarowaý,
kiedy zajdzie taka potrzeba. Edytorowi graficznemu Baltiego
poŎwiďcono „Przygodď 3.” rozdziaķu 1. tej ksiûŮki.

Zabawy
1. Otwórz pudeķko czarodzieja. Wķûcz tryb Czarowanie. Otwórz scenď
budynki. ZmieĹ scenď w obraz po porwaniu Fiodora.
Spraw, by Baltie wyczarowaķ:
x samego siebie w jednym z okien szkoķy magii (bank 0),
x napis: kuku-ryku w dymku przy kogucie (najpierw w edytorze
graficznym przedmiot-dymek z napisem kuku-ryku),
x kilka kolorowych cegieķ na murze szkoķy i zamku (bank 1).
Zapisz scenď z nazwû budynki larum. Zamknij pudeķko czarodzieja.

92

Kup książkę

Mķody mistrz programowania

Poleć książkę

ROZDZIAĪ 2.

MAGIA DZIAĪA

2. Otwórz pudeķko czarodzieja. Wķûcz tryb Czarowanie. W poszukiwaniu
porywacza wyŎlij Baltiego na literkowû górď. Otwórz scenď góra. Spraw,
by Baltie litery zastûpiķ zwojem z mapû Krainy Baltiego (bank 1).
Zapisz zmiany pod nazwû: góra mapa. Zamknij pudeķko czarodzieja.
3. Otwórz pudeķko czarodzieja. Wķûcz tryb Czarowanie. Otwórz scenď
labirynt. WyŎlij Baltiego do labiryntu, by zostawiķ tam zķote klucze.
Klucz zajmujûcy przestrzeĹ jednego pola na tle w kolorze trasy labiryntu
narysuj w edytorze graficznym. Nastďpnie spraw, by Baltie:
x stanûķ na poczûtku trasy labiryntu,
x przechodzûc trasď labiryntu, wyczarowaķ w róŮnych miejscach 6 kluczy.
Zapisz scenď z nazwû labirynt klucz. Zamknij pudeķko czarodzieja.
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Przygoda 6.

Karciane pola

ZmÚczony poszukiwaniami Baltie przysiadï na kamieniu. Martwiï siÚ
o Fiodora. Dawno temu spotkaï go bïÈkajÈcego siÚ po karcianych polach,
smutnego i bez domu. Zabraï wiÚc duszka do siebie. Od tamtej pory mieszkali razem
jak przyjaciele. Fiodor nigdy nie wspominaï przeszïoĂci. Z resztÈ prawie w ogóle nic
nie mówiï. Za to Ămiaï siÚ czÚsto w gïos. CiÈgle pïataï jakieĂ psikusy. Dobrze mu byïo
na zamku. Ostatniego wieczoru, na ogóï milczÈcy duszek, powiedziaï do Baltiego:
„Wszystko bÚdzie dobrze”.
— Moĝe to jednak nie porwanie? PójdÚ na karciane pola — postanowiï Baltie.
Wtedy do maïego czarodzieja dotarïo, ĝe przecieĝ o karciane pola nikt siÚ jeszcze
nie upomniaï i chociaĝ sÈ na mapie dawnej krainy, to do tej pory nie zostaïy odbudowane.
Czy wiesz juĝ, co trzeba zrobiÊ?
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Maksymka postanowiïa wygïosiÊ kilka sïów otuchy:
Kto poznaï czarowania smak,
Ten juĝ wie, co zrobiÊ i jak.

Zabawa
1. Przygotuj kartkď i oķówek. Obejrzyj w ksiûŮce jeszcze raz mapď krainy
Baltiego. Zaprojektuj gospodarstwo Antona i jego karciane pola. Wiedz,
Ůe Ůona Antona kocha kwiaty, zaŎ Anton — konie. MoŮesz skorzystaý
z wzoru zamieszczonego poniŮej. Otwórz pudeķko czarodzieja. Wķûcz tryb
Czarowanie. RozkaŮ Baltiemu wybudowaý gospodarstwo Antona i jego
pola, tzn. wyczarowaý:
x dom Antona, kwiaty, konia;
x karciane pola;
x na Ŏrodku karcianych pól stary pieĹ, a nad nim Fiodora.
Zapisz scenď z nazwû karciane pola. Zamknij pudeķko czarodzieja.
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