
УРОК3 Създаване и използване на собствени 
блокове или подпрограми
(упражнение)

Да припомним!
В изучаваната среда за визуално блоково прог-
рамиране може да създавате собствени герои в 
два режима на вградения графичен редактор – 
векторен и растерен. 

Mоже да създавате собствени блокове, често 
наричани подпрограми. При създаването на та-
къв блок се задава име на блока и се дефинират 
действията в него. Собственият блок може да се 
използва многократно в кода на героя, за който е 
създаден.

1. Вярно ли е, че при работа с графичния редактор в средата за ви-
зуално програмиране:
а) в растерен режим, когато се разтегля изображението, качеството 
му не се променя;
б) във векторен режим може да се променят отделни части от изоб-
ражението, без това да се отрази на качеството му? 

2. Вярно ли е, че:
а) когато в кода има многократно повтарящи се части, за да се на-
мали размерът на кода и той да се управлява по-лесно, се използват 
собствени блокове (подпрограми);
б) един и същ собствен блок може да се използва директно от всич-
ки герои на сцената?

3. Отворете файла balloon_kite. Създайте блокове за придвижване 
на балона нагоре с 15 стъпки и смяна на костюмите му, а на хвър-
чилото – нагоре с 20 стъпки и смяна на костюмите му. Създайте 
блок за задаване на начална позиция на героите в долния край на 
сцената. Когато даден герой докосне ръба, да се връща в началната 
си позиция. Героите да се движат постоянно.

4. Отворете файла houses. Разгледайте собствените блокове в кода.
Използвайте ги и довършете кода така, че моливът да изчертава 
къща като дадената вляво. 

Въпроси и задачи
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5. Преработете кода от задача 4, като създадете собствен блок 
Чертай къща, с който да изчертаете 6 къщи така, както е показано 
на фигурата.

6. Отворете файла flowers. Преработете кода за изчертаване на 
цветята, като дефинирате собствени блокове. Променете кода така, 
че след изчертаване на петото цвете да се изчертаят още 6 цветя, 
които да се разположат на случайно място на сцената.

7. В нов проект вмъкнете квадратна 
мрежа със страна на квад ратите в нея 

30 стъпки. От библиотеката с герои вмъкне-
те героя Pencil (Молив) и намалете разме-
ра му на 25%. Поставете центъра на молива 
във върха му. Създайте собствени блокове 
за изчертаване на лодка, подобна на дадена-
та на фигурата. Създайте код за придвижване на лодката надясно.

Упътване 
Лодката на фигурата се състои от корито с формата на трапец 
и триъгълно платно. Може да начертаете трапеца, като използ
вате равностранни триъгълници (виж задача 3 в края на урок 1).
„Основата“ на лодката на фигурата е 60 стъпки, а на  „палу
бата“ – 120 стъпки. Отсечките, които свързват „основата“ и 
„палубата“ на лодката, са 60 стъпки, ъгълът между „палубата“ и 
отсечката, свързваща я с основата, е 60º. Определете ъглите на 
завъртане. Стрелките показват посоките на движение. Червена
та точка е началната позиция на молива. 

Упътване
Преценете кога трябва да 
бъде пуснат и вдигнат моли
вът.

Упътване 
Размерът на герой се задава 
в проценти. За да намалите 
размера на героя, използвайте 

блока .
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