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Robotické cvičenia LEGO Boost 7-12 

 

Predmet / Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť / Cieľ  Cvičenia pre študentov 

Predmet: Vydávanie príkazov. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: pripraviť študenta na tvorbu 
algoritmov. 

Cieľ: naučiť študenta formulovať a dávať krátke, jasné a presné 

príkazy, aby robot mohol dokončiť konkrétnu akciu. 

1. Cvičenie vykonávajú dvaja študenti, z ktorých jeden je „programátor“ a druhý „robot“. 

Programátor vytvorí jednoduchý problém, ktorý musí robot vyriešiť, a dá mu krátke slovné 
príkazy. Robot musí presne plniť príkazy. Príkazy musia byť presné, bez toho, aby mal 
„robot“ možnosť rozhodnúť o čomkoľvek sám - čo, ako, ako dlho alebo ako ďaleko niečo 
urobiť. 

Napríklad „Choďte vpred o tri kroky“, „Otočte sa“. 

Otázka na „robota“ - rozumie „robot“ podľa „programátora“ daným príkazom, čo, ako a ako 
dlho je potrebné vykonať? 

Cvičenia sa musia robiť, kým „programátor“ nie je schopný formulovať krátke, jasné a 
presné príkazy a robot ich nedokáže pochopiť a vykonať. Potom sa prepnú „Programátor“ a 

„Robot“. 

Predmet: Základné pohyby jednoduchého robota. 

Výsledok, ktorý treba dosiahnuť: Študent vie, ako používať 
pohybové bloky. 

Cieľ: Pripraviť študenta na chod robota pomocou základných 
pohybov robota - pohyb priamo dopredu, pohyb dozadu. 

2. Vytvorte príkaz alebo sériu príkazov (algoritmov) z blokov pohybu a ovládajte robota tak, že: 

na podložke Boost choďte priamo vpred. 

 

Ako ďaleko ide robot pri použití jedného bloku? Ako ďaleko ide robot pri použití dvoch 
blokov? Koľko blokov pohybu bude musieť robot použiť, aby šiel z počiatočnej polohy priamo 
dopredu a dosiahol hranu podložky Boost? 

 

Úloha sa opakuje a robot sa tak musí vrátiť späť na hraciu plochu Boost. 

3. Vytvorte príkaz alebo sériu príkazov (algoritmov) z blokov pohybu a ovládajte robota tak, 

aby išiel priamo k prekážke. 

Vyberte si prekážku sami. Vypočítajte, koľko pohybových blokov budete musieť použiť na 
dosiahnutie prekážky. Obsluhujte robota a uistite sa, že správne počítate. 

Predmet: Zmena smeru pohybu robota 4. Vyskúšajte rôzne reverzné bloky. Kombinujte ich s pohybovými blokmi priamo dopredu a 



Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: študent je schopný ovládať 
robota zmenou smeru jeho pohybu. 

Cieľ: pripraviť študenta na obsluhu robota pomocou základných 
pohybov robota - zmena smeru doprava, zmena smeru doľava, 
otočenie, zmena smeru pod určitým uhlom. 

dozadu. Predpovedajte, ktorým smerom sa robot bude pohybovať. Obsluhujte robota. 

Pohybuje sa robot smerom, ktorý ste zamýšľali? 

Pripravte príkaz z pohybových blokov a ovládajte robota tak, aby bol: 

- zmeniť smer doprava – 45° (1/8 celej zákruty), 90° (1/4 celej zákruty), 180° (1/2 celej 

zákruty); 

- zmeniť smer doľava – 45° (1/8 celej zákruty), 900 (1/4 celej zákruty), 180° (1/2 celej 

zákruty); 

- otočte sa (o celú zákrutu alebo o 360°) doprava, otočte sa doľava. 

Predmet: Zmena parametrov príkazu 

Výsledok, ktorý treba dosiahnuť: študent je schopný meniť 
parametre príkazu - počet opakovaní. 

Cieľ: naučiť študenta meniť parametre príkazov tak, aby robot 
mohol dokončiť úlohu s čo najmenším počtom príkazov. 

5. Vymyslite a vytvorte sériu príkazov (algoritmov) s rovnakým typom príkazov, ktoré robotovi 

umožnia vykonať / opakovať rovnaký typ operácie viackrát za sebou. 

Napríklad dajte robotovi príkaz, aby sa posunul o krok vpred, o krok vpred, o krok vpred, o 

krok vpred. 

V algoritme zmeňte parametre počtu príkazov minimalizáciou príkazov, čo prinúti robota 
dokončiť rovnaký cieľ. 

Riešením je napríklad to, že robot urobí jedným príkazom štyri kroky vpred. 

 

Predmet: Programovanie robota na vykonanie určitej úlohy. 

Výsledok, ktorý je potrebné dosiahnuť: študent je schopný 
vytvárať sériu príkazov (algoritmov), programovať robota na 
vykonanie určitej úlohy a kombinovať rôzne základné pohyby. 

Cieľ: pripraviť sériu príkazov (algoritmov) a spustiť robota pre 
konkrétnu úlohu. 

6. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, ktorý sa dostane na hraciu plochu 

Boost: 

z východiskového bodu urobte jeden krok rovno, otočte 180° (2/4 diely). Vráťte sa do 
východiskového bodu, vráťte sa do východiskovej polohy. 

Zmeňte počet príkazov a prinútite robota dokončiť úlohy s najmenším počtom príkazov. 

7. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, ktorý sa dostane na hraciu plochu 

Boost: 



z východiskového bodu choďte rovno smerom na hranu hracej podložky Boost, otočte 180° 
(2/4 diely). Vráťte sa do východiskového bodu, vráťte sa do východiskovej polohy. 

Zmeňte počet príkazov a robot tak budete musieť vykonať úlohy s najmenším počtom 
príkazov. 

8. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, ktorý sa dostane na hraciu plochu 

Boost: 

Choďte hore k banánu, otočený k nemu. Vráťte sa na východiskové miesto, vráťte sa do 
východiskovej polohy. Existuje niekoľko spôsobov, ako to vyriešiť. Vyriešte to niekoľkými 
spôsobmi! 

Nezabudnite zmeniť parametre počtu príkazov, čo prinúti robota dokončiť úlohy s 
najmenším počtom príkazov! 

9. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, ktorý sa dostane na hraciu plochu 

Boost: 

z počiatočného bodu obísť okraj podložky proti smeru hodinových ručičiek (pozdĺž 
vnútorného okraja podložky); 

- Opakujte úlohu v smere hodinových ručičiek. 

Nezabudnite zmeniť parametre počtu príkazov a prinútiť tak robota dokončiť úlohy s 
najmenším počtom príkazov! 

10. Pripravte sériu príkazov (algoritmus) a spustite robota, ktorý sa dostane na hraciu plochu 

Boost: 

z východiskového bodu a striedaním smerov 90° striedavo vpravo a vľavo (cik-cak) choďte 
na vzdialený okraj podložky Boost. 

Dokončite úlohu s najmenším počtom príkazov. 



 11. Urobte zo svojho robota pohon na „číslicu 8“. 

Predtým, ako začnete programovať, najskôr vytvorte diagram ako v príkladoch uvedených 
nižšie. Nezabudnite si označiť svoj východiskový bod, aby sa každé úsilie začalo presne v 
rovnakom bode! 

 

Predmet: Programovanie robota na vykonanie určitej úlohy. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: študent, ktorý vytvorí 
zmysluplnú sadu príkazov (algoritmus), je schopný formulovať a 
dávať robotovi presné príkazy na vykonanie určitej úlohy. 

Cieľ: naučiť študenta formulovať a dávať robotovi presné 
príkazy na vykonanie určitej úlohy. 

12. - Vytvorte a napíšte jednu jednoduchú úlohu, ktorú má robot vykonať na hracej podložke 
Boost (napríklad choďte k prekážke. Vyberte si prekážku a jej umiestnenie sami). 

Dajte presné príkazy, vytvorte algoritmus, ktorý umožní robotovi dokončiť úlohu, ktorú ste 
vymysleli. Obsluhujte robota, aby dokončil úlohu. 

             - Vytvorte a napíšte náročnejšiu úlohu, ktorú má robot vykonať na hracej           

               podložke Boost (napríklad obísť prekážku). 

Zadávaním presných príkazov vytvorte algoritmy, ktoré robotovi umožnia dokončiť úlohu, 
ktorú ste vymysleli. Obsluhujte robota, aby dokončil úlohu. 

13. Vytvorte a napíšte úlohu, ktorú má robot robiť na podlahe alebo na akomkoľvek inom 
povrchu bez podložky na hranie Boost. 

Dajte presné príkazy, vytvorte algoritmus, ktorý robotovi umožní dokončiť úlohu. 

 

 

 

 

 



Predmet: Programové riadenie toku - cyklus. 

Výsledok, ktorý je potrebné dosiahnuť: študent pozná a je 
schopný použiť cyklus vo svojich algoritmoch. 

Cieľ: naučiť samostatne vytvárať jednoduchý program pre 

robota a obsluhovať ho pomocou cyklu. 

14. Vytvorte príkazový rad (algoritmus) a obsluhujte robota, aby bol robot nútený kráčať po 
štvorci. 

- Vo vytvorenom programe je sada opakujúcich sa akcií (blok) umiestnená do cyklu, v 

ktorom je možné meniť parametre počtu opakovaní akcií. 

- Zmeňte parametre cyklu tak, aby robot dostal príkaz dvakrát prejsť štvorcom bez 
zastavenia. 

- Sada opakujúcich sa operácií (blokov) sa umiestňuje do cyklu, v ktorom sa operácie 
opakujú neurčito. 

 

Príklad riešenia: 

 

Predmet: Pohybový senzor, jeho použitie. 

Výsledok, ktorý je potrebné dosiahnuť: Študent vie, čo je 
snímač pohybu a vie ho použiť v programovaní. 

Cieľ: Naučiť programovanie používať pohybový senzor.  

15. Vytvorte sériu príkazov (algoritmov) a spustením robota spustením: 

- choďte na prekážku a pred ňou zastavte. 

Ako prekážku si vyberte predmety rôznych výšok. Sledujte a urobte záver, v akej výške robot 
s prekážkami úlohu neplní. 

- choďte na prekážku, otočte sa, vráťte sa do východiskového bodu. 

16. Z rôznych položiek zostavte labyrint zobrazený na obrázku 1. Vytvorte pomocou príkazu 
pohybu sériu príkazov (algoritmov) a ovládajte robota tak, že sa dostane z bodu A do bodu B 
(prejdite labyrintom). 
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Obrázok 1 

Predmet: Zvukový senzor. 

Výsledok, ktorý treba dosiahnuť: študent môže používať 
zvukový senzor. 

Cieľ: naučiť sa používať zvukový senzor. 

17. Vytvorte sériu príkazov (algoritmov) pomocou zvukového senzora a robot ovládajte jeho 

uvedením: 

- Choďte vpred o krok, potom čo ste raz zatlieskali. 

- Keď dvakrát tlieskate rukami, otočte dva kroky dozadu. 

18. Z rôznych položiek zostavte labyrint zobrazený na obrázku 1. Vytvorte sériu príkazov 
(algoritmov) pomocou zvukového senzora a ovládajte robota tak, aby sa dostal z bodu A do 

bodu B (prejsť labyrintom). 

Predmet: Farebný snímač. 

Výsledok, ktorý treba dosiahnuť: študent je schopný používať 
farebný snímač. 

Cieľ: naučiť sa používať farebný snímač. 

19. Pomocou farebného snímača vytvorte algoritmus a prinútte robota, aby sledoval červenú 
čiaru na okraji hracej podložky Boost, najskôr kratšiu, potom - dlhšiu. 

 

Príklad riešenia: 

 

Predmet: Používanie hlasu. 

Výsledok, ktorý treba dosiahnuť: študent je pri programovaní 
robota schopný používať hlasový záznam. 

Cieľ: naučiť študenta pridávať do kódu hlasové nahrávky. 

20. Pomocou hlasových záznamov vytvárajú algoritmus a robia robota: 

- Prejdite o 5 krokov vpred a každý z nich slovne spočítajte: „jeden, dva, tri, štyri, päť“. 

- Vráťte sa o 5 krokov dozadu a slovne spočítajte každý krok: „päť, štyri, tri, dva, jeden“. 

21. Získajte tri farby - zelenú, žltú a červenú. Keď je robot umiestnený pred farebným 
snímačom, povedzte: 



- Na červenú. “Red. Stop!”  („Červená. Prestaň! “). 

- Na žltej: “Yellow. Waiting!”(„Žltá. Čaká sa! “). 

- Na zelenú: “Green. Going!”(„Zelená. Idem! “), Rozhliadnite sa 90° oboma smermi a choďte 
3 kroky vpred. 

Predmet: ovládanie robota pomocou joysticku. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: študent je schopný ovládať 
robota pomocou joysticku. 

Cieľ: oboznámiť študenta s možnosťou ovládania robota 
pomocou joysticku a naučiť ho ním ovládať robota. 

22. Vytvorte robota (pomocou joysticku): 

- Pohybujte sa dopredu, dozadu, otáčajte, zrýchľujte a spomaľujte. 

- Kráčajte v tvare „8“ (pomocou prekážok). 

- Prejdite labyrintom z bodu A do bodu B (obrázok 1). 

Predmet: Možné funkcie. 

Výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: študent, ktorý pracuje s 
robotom, pozná a dokáže používať ďalšie funkcie. 

Cieľ: oboznámiť študenta s ďalšími možnými funkciami robota 
LEGO Boost a naučiť ich, ako ich používať. 

23. Vytvorte robota: 

- Tancuj. 

- Zmeňte to na výraz tváre. 

- Strieľajte a zasiahnite cieľ. 

- Počuteľne vyjadrovať emócie. 

- Trafiť niečo rukami. 

- Zdravím ťa. 

- Hrať golf. 

- Duel. 

- Požiadajte o identifikáciu. 



Predmet: Ukážkové programy presúvania blokov. 24. 

 

Skúste použiť rôzne bloky na pohyb ako v príklade vyššie uvedeného programu. 

Vytvorte nový projekt na kreatívnom plátne, spustite každý blok kódu a všimnite si rozdiely a 
podobnosti. 

Upozorňujeme, že pohybujúce sa bloky, ktoré neurčujú časový interval ani počet stupňov 
(rotáciu) pohybu, budú motory otáčať donekonečna, pokiaľ nie je pridaný blok čakania, 
ktorý nastavuje časový interval, v ktorom majú motory pracovať blokovanie motorov 
zastavenia. 

Môžete použiť zjednodušenejšiu verziu pohybových blokov, ktoré ste úspešne dokončili / 
odomkli prvé jednoduché činnosti. 

Predmet: Vzorové programy blokov slučiek. 

Opakujte bloky kódu bez toho, aby ste museli znova a znova 

vkladať bloky kódu. 

Rôzne hroty slučiek v kódovaní. 

25. Skúste použiť rôzne bloky pre Looping príkazy, ako je napríklad ukážkový program pod. 

Vytvorte nový projekt na Creative  Canvas (kreatívnom plátne), spustite každý blok kódu a 
všimnite si rozdiely a podobnosti. 

Všimnite si, že posledný blok kódu nefunguje správne. Vyskúšajte to tak, aby po stlačení 



tlačidla došlo k aktivácii slučky (podmienka slučky sa stane pravdivou).

 

 

Riešenie: 

 

Ak chcete vložiť ďalšiu slučku Loop Forever a pridať blok vzhľadu tlačidla mimo blok Loop 
While True (nazýva sa to vnorená slučka - slučka vo vnútri slučky). 

Predmet: Vyhlásenie If / Else (Ak / Inak.) 

Umožňuje robotovi rozhodnúť sa na základe vstupov zo senzora 
– If (Ak) je (TRUE) podmienka splnená, Else (inak) (FALSE), ak 

podmienka nie je splnená. 

26. Pomocou podložky na hranie Boost postavte štvorec, na ktorý sa robot bude snažiť 
dosiahnuť. 

Keď robot zistí: 

- Zelená, robot by sa mal posunúť o jeden štvorcový blok dopredu. 



- Modrý, robot by mal odbočiť 90° doprava. 

- Žltá, robot by mal urobiť 90° zákrutu doľava. 

 

Vyskúšajte a simulujte semafory detekciou: 

- Zelená - ktorá sa presunie na robota vpred. 

- Oranžová - ktorá spomalí rýchlosť robota. 

- Červená - čo zastaví REA. 

 

 



Tento dokument sa môže kopírovať, rozmnožovať alebo upravovať v súlade 
s vyššie uvedenými pravidlami. Okrem toho musí byť jasne uvedené potvrdenie 

o autoroch dokumentu a všetky príslušné časti oznámenia o autorských právach. 
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