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Duszek Srath, którego znamy pod postai¡ sympatyznego kotka, mieszka w ±wieie, do którego mamy

dost�p poprzez ró»ne poleenia. Mo»emy kaza¢ Srathowi przej±¢ o 100 kroków naprzód (w kierunku,

w którym akurat byª ustawiony):

przesu« o 100 kroków

Mo»emy te» kaza¢ kotkowi zmieni¢ ten kierunek:

obró¢ o 90 stopni

Jednak w±ród ró»nyh komend, któryh mo»emy u»y¢, jest te» tajemnize

id¹ do x: 25 y: 75

Dzi± dowiemy si� o oznazaj¡ tajemnize warto±i x i y oraz jak z nih korzysta¢.

�wizenia

• Ustaw warto±i x = 0, y = 0 poprzez poleenie id¹ do..., ka» duszkowi wykona¢ to poleenie i

zobaz, gdzie stoi Srath. Nast�pnie zmieniaj warto±i poszzególnyh pól i spróbuj zgadn¡¢ jak

s¡ powi¡zane z pozyj¡ kotka.

• Metod¡ prób i bª�dów (zyli poprzez bezpo±rednie sprawdzanie ró»nymi warto±iami) ustal przy

jakih lizbah x i jakih lizbah y Srath �wyhodzi� poza widozn¡ z�±¢ okienka: po prawej

stronie, po lewej stronie, na górze i na dole (mog¡ si� przyda¢ lizby ujemne!).

• Korzystaj¡ z warto±i znalezionyh przed hwil¡ i podnosz¡ lub opuszzaj¡ pisak poleeniami

Podnie± pisak Przyªó» pisak

narysuj kotkiem jak najwi�kszy prostok¡t tak, aby wszystkie jego boki byªy widozne na ekranie.

�wiat, w którym mieszka Srath, wyposa»ony jest w ukªad wspóªrz�dnyh. Mo»na go sobie

wyobra»a¢ jako dwie prostopadªe osie lizbowe, które przeinaj¡ si� w punktah zerowyh:

x

y

x=150, y=50



Zadania

1. Wiemy ju» jakie wymiary na ±wiat naszego duszka (jest to prostok¡t wymiarah 480× 360 jedno-

stek). Wykorzystuj¡ poleenie

powtarzaj ??

narysuj siatk� na aªym ekranie Sratha tak, aby ozka tej siatki byªy kwadratami o boku 20 (zyli

kolejne proste maj¡ by¢ odlegªe od siebie o 20 jednostek).

2.

∗
Post�puj¡ podobnie jak w poprzednim zadaniu, wyzy±¢ ekran i narysuj pohylon¡ (o 45

◦
) siatk�:

3.

∗
Wyzy±¢ ekran i spróbuj ze Sratha zrobi¢... paj¡ka! Efekt taki mo»na uzyska¢ rysuj¡ mu

paj�zyn�:

i umieszzaj¡ go w samym ±rodku.


