
Játsszunk robotosat!

1. feladat

A teknôc is egy robot!

Teknôcünk a kert közepén ül, és a térképen megszokott észak felé néz.
Elhelyeztem a kertben a teknôc kedvenc élelmét.

A robot a következô utasításokat ismeri:

A folyamatábra alapján hajtsd végre az utasításokat!

A robot csak a pontos
utasítást tudja végrehajtani!

R2P2, a Csillagok háborúja sorozat bohókás robotja

a tudományos fantasztikum rajongóinak egyik kedvence. 

Számtalan szolgálatot tesz gazdájának, gyakran ment meg 

emberi életeket.

Az elôre, hátra utasítás után meg 
kell adni a lépésszámot. A jobbra, 
balra utasítás után, hogy mennyit 
forduljon a robot. Már nem csak 
negyed fordulatokat tud tenni.

START

Hajtsd végre!

e 10 j 90 b 45

h 6 j 360 b 45 e 10 j 45

Hajtsd végre!

Remek
a memóriád!

Memorizáld fél percig!

Ülj le! nem igen

Ülj le! nem igen

nem igenÜlj le! e 5 j 45 h 6 b 270Ügyes voltál?

Ügyes voltál?

Ügyes voltál?

elôre, hátra, jobbra, balra

elôre 5
hátra 2
jobbra 90
balra 45

Hol hallottál robotokról?

Sorolj fel olyan fi lmeket,
amelyek robotokról szólnak!

Mi az utasítás?

A robotok csak azt az utasítást hajtják végre, amire 
beprogramozták, megtanították ôket. Egy meghatáro-
zott algoritmus alapján hajtják végre az utasításokat.

Mennyi utasítást 
tudsz egyszerre megje-
gyezni? Bevállalós vagy?

Nem 
akarsz igazi 

robot lenni? :-)

Te keve-
sebb utasítással 
is össze tudnád 

szedni az almákat? 
Írd le az algoritmu-

sát a füzetedbe!

Mi is szeretnénk 
végre játszani!

Versenyezzünk!

Szeretném 
neked bemutatni 

egy barátomat! Ugye 
felismered?
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2. feladat

Rajzol a robot!

3. feladat

Labirintusjáték

5. feladat

4. feladat

Kinek sikerül összeszedni a kertben az almákat kevesebb utasítással?
Csak elôre, hátra, jobbra és balra negyed fordulatot tud tenni a teknôc!

Addig ne emeljétek fel a ceruzát, amíg a teljes rajz el nem készült!

Juss ki a labirintusból!

Tervezz te is labirintust!

A Winmaze nevû ingyenes prog-
rammal te is készíthetsz ilyet!

Folytasd! Ugyanazon az útvonalon vidd vissza a robotot!

elôre 2 
jobbra 90
elôre 2 
balra 135
elôre 2 
jobbra 135
elôre 2 
balra 135
elôre 2 
jobbra 135

Robotok

A robot egy olyan szerkezet, amely elôzetes programozás alapján képes 
különbözô feladatok végrehajtására. Állhat közvetlen emberi irányítás alatt, 
de önállóan is végezheti a munkáját egy számítógép felügyeletére bízva.

A robot szó elôször Karel apek cseh író 1921-ben megjelent Univerzális 
Robot címû mûvében olvasható.

Hol alkalmaznak robotokat?

A robotokkal rendszerint olyan munkákat végeztetnek, amelyek túl veszé-
lyesek vagy túl nehezek az ember számára (például ûrkutatás, vulkánok 
vizsgálata), vagy egyszerûen túl monoton, de nagy pontossággal végrehaj-
tandók a feladatok.

Néhány érdekes alkalmazás

Az egyik japán kórházban kerekeken mozgó, macskaarcú robot fogadja 
a látogatókat. Köszönti és elirányítja ôket, ha nem tudják, hogy merre 
menjenek.

A robotok rúgják a leggyengébb gólokat!

2006-ban a Robotfoci Világbajnokságon (merthogy már ilyen is van) a ro-
botok elég gyengén szerepeltek. A fejlesztôknek össze kell szedniük 
magukat, ha 2050-ben ki akarnak állítani egy ütôképes csapatot az em-
berek ellen. Szerinted sikerülni fog?

A legismertebb robotok

A játékrobotok leghíresebb példánya AIBO, a Sony cég 
által készített robotkutya. Már nemcsak azt tudja, amire 
beprogramozták, hanem további viselkedési módokra is 
megtanítható. 

Hogyan segítenek a robotok a mindennapi munkánkban?

Milyen formában vannak jelen a robotok környezetünkben?

Ha lenne egy robotod, te mire használnád? http://www.letoltes.com
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Ismételjünk!

 

1. feladat

Többféle logoprogrammal dolgozhatsz! A legismertebb a Comenius 
Logo és az Imagine Logo, amely ingyenes, és errôl a helyrôl letölthe-
ted: http://www.logo.sulinet.hu
(Olvasd el az Érdekességekben, mit kell tudni a logo programozási nyelvrôl!)

A pontos forduláshoz segítséget ad a szögmérô.

Milyen utasításokat ismer a teknôc?

Egyetlen utasítással állítsd vissza a teknôcöt, hogy mindig fölfelé 
nézzen! Ne ismételd magad! 

Nemcsak menni tud a teknôc, hanem fordulni is.

jobbra rövidítve j, balra rövidítve b

elôre rövidítve e, hátra rövidítve h

Milyen utasításokat ért meg a teknôc?

Milyen egyszerû utasításokkal tudjuk irányítani?

Lehet-e egyszerre több utasítást adni a parancssorba?

Mit kell tenned ahhoz, hogy a parancsot a teknôc végrehajtsa?

A szögmérô egy adott 
pontjára kattintva megadhatod, 

hogy melyik irányba mekkorát forduljon. 
Vigyázz! A jobbra, balra utasítás hatására 

a teknôc csak elfordul a saját tengelye 
körül, de nem halad elôre.

Egy különleges világgal
ismerkedtél meg eddig, a Logo világgal, 

ahol a fôszereplô egy teknôc volt, aki végrehajtotta
a parancsaidat. Ezt a teknôcöt most nemcsak irányíthatod, 

hanem taníthatod is, és amire megtanítod, azt nem
felejti el. Ebben a részben ezt tanulod meg!

Ha így írod be a parancssor-
ba, hogy elôre, azaz nem adod meg, hogy 

mennyit lépjen elôre, megjelenik egy vonalzó. 
Ezen egérkattintással jelölheted, hogy meddig men-
jen a teknôc. Akkor célszerû használni, ha pontosan 

nem tudod a távolságot! Ugyanígy használhatod 
az Imagine Logo-ban is.
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 Hogyan készülhetett a következô rajz? Készíts tervet! 
Ehhez használd a négyzetrácsos füzetedet!

1. példa

Rajz javítása

Apóka ismeri a teknôcnyelv utasításait!

Vezesd úgy, hogy leszedhesse az almát a 

fáról. Ezt a szedd paranccsal tudja meg-

tenni!

 

2. példa

Festés

 
3. példa

Folytasd tovább a spirál rajzolását!

A feladat megoldása logo nyelven:

Gyakran elôfordul, hogy egy rajz elkészítése közben elrontunk valamit, 
de nem akarjuk az egész rajzot elölrôl kezdeni. Oldjuk meg úgy a felada-
tot, hogy csak az elrontott részt töröljük le!

Készítsd el a magyar zászló alapmintáját! Tervezd meg 
elôtte a füzetben! Ha szeretnél egy zárt alakzatot befes-
teni, a következô lépéseket kell végrehajtani!

tf
(teknôcöt áthelyezzük)
jobb egérgomb\ teknôc áthelyezése
töltôszín! 12
tölt
(áthelyezzük a teknôcöt)
töltôszín! 2 
tölt
(visszavisszük a teknôcöt a helyére)
tl

tollszín! 5
e 10 j 90
e 10 j 90
e 20 j 90
e 20 j 90
e 30 j 90
e 30 j 90
e 40 j 90

j 90 
tollradír
h 10
tl 

Seymour Papert 1928-ban született Dél-Afrikában. Mate-
matikus, számítógéptudós és kiváló pedagógus. Ma a Massa-
chusetts Institute of Technology munkatársa, és Ameriká-
ban él. A Logo-pedagógia kidolgozása és elterjesztése az ô 
nevéhez fûzôdik. A logo Magyarországon az 1980-as évek-
ben kezdett hódítani.

Melyik utasítások segítségével tud a teknôc mozogni?

Melyik utasítások segítségével tud a teknôc fordulni?

Mi a különbség a tollszín! és a töltôszín! parancs között?

• felemeljük a tollat
• belépünk a festendô területre
• beállítjuk az ecset színét
• festhetünk
• visszamegyünk a kiindulási helyre
• letesszük a tollat

Figyeld meg, hogy 
mikor kell növelni az oldal 

hosszúságát! Ugye észrevetted 
a szabályt? Így már nagyon 

könnyû!

Váltsunk tollszínt! A tollszín!, 
rövidítve tsz!, parancs hatására meg-
jelenik egy színpaletta, amelyen kivá-

laszthatod a megfelelô színt.

A tollradír hatására
a teknôc radír módra vált, és 

amerre megy, ott radíroz. Így a hátra 10 
utasítás hatására 10 egységet lehet törölni. 

Ha szeretnénk megszüntetni a radír
módot a tollatle, azaz tl utasí-

tást kell használni.

Figyeld meg,
mi történik, ha nem zárt

alakzatot festesz be!
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1. példa

Mi a festés algoritmusa?

Hogyan tudunk törölni egy 
rajzból úgy, hogy az egész 
rajzot nem töröljük le?

1. feladat

 
2. példa

Apóka ismeri a teknôcnyelv utasításait.
Vezesd úgy, hogy leszedhesse az almát a fáról!
Ezt a szedd paranccsal tudja megtenni.

szedd szedd szedd szedd szedd

Így is felírhatod az utasítást:

Hol találkozol ismétléssel a mindennapi tevékenységek során?

Mit csinál a gép? Írd a füzetedbe a hiányzó adatokat!
Írd fel a szabályt jelekkel!

A szabály felhasználásával rajzoljunk sokszögeket!

elôre 8 ismétlés 5[szedd]

ismétlés 5[szedd]

négyzet

háromszög

ötszög

hatszög

ismétlés 4[elôre 50 jobbra 90]

ismétlés 3[elôre 50 jobbra 120]

ismétlés 5[elôre 50 jobbra 72]

ismétlés 6[elôre 50 jobbra 60]

ismétlés 2[elôre 8 szedd]

ismétlés 8[elôre 50 jobbra 360/8]

ismétlés hányszor [mit]

A teknôc a szabályos alakzat elkészítésekor mindig 
360 fokot (azaz egy teljes kört) jár körbe. A teknôc 
nem csak rajzolni tud, kiválóan számol is!

Azt, amikor egy vagy több utasítást többször 
végre kell hajtani, ciklusnak nevezzük.

Ötször ismételtük meg
a szedd utasítást! Ezt egyszerûbben is 

felírhatjuk. Ha sokszor akarod végrehajtani 
ugyanazt a mûveletet, használhatod

az ismétlés parancsot.

Mire kell
ismétlést használni? 

Vigyázz, apóka nem az 
almafa alatt van! Hány 

almát kell leszednie
a fáról?

4 3 6 8

90 120 45 36

X = 360

360 / = 45

360 / =

Milyen kapcsolat 
van a gépjáték és a logo 

között?

Mire kell
ismétlést használni?
Hány almafáról kell
leszedni az almát?

00582_II_14-18.indd   3700582_II_14-18.indd   37 2008.03.20   12:21:422008.03.20   12:21:42



2. feladat

Készítsd el a következô rajzokat!

Készíts tervet! Használd a négyzetrácsos füzeted!

Színezd ki az alakzatokat!

ismétlés 4[ elôre 100 j 90]
tf
elôre 20 jobbra 90
elôre 20 b 90 tl
ism 4[ elôre 60 j 90]

Volt-e olyan tevékenység ma, amelyet többször hajtottál végre?

Fejezd ki ezt az ismétlés segítségével!

A színek egymásra 
tett hatását fi gyelheted meg, 

ha az itt látható módon fested 
ki az alakzatokat.

Ha a hátteret 
szürkére fested, megfi -

gyelheted, hogy az amúgy 
tompa színek (kék, zöld) 

szinte világítanak.
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1. feladat

 
2. példa

Mikor használunk ismétlés utasítást?

Hogyan rajzoltunk négyzetet az ismétlés segítségével?

Hogyan rajzoltunk háromszöget az ismétlés segítségével?

Milyen szabályt használ a teknôc a sokszögek szögeinek 
kiszámításához?

1. példa

Figyeld meg az alábbi sokszögeket!
Milyen szabályszerûséget veszel észre?

A félkör utasítása.

Minden kör után válts színt!

ismétlés 360[elôre 1 jobbra 1]

ismétlés 180[elôre 1 jobbra 1]

ismétlés 180[elôre 1 jobbra 1]
ismétlés 180[elôre 1 balra 1]
ismétlés 360[elôre 2 balra 1]
tf
b 90 e 10
töltôszín! 0
tölt

ismétlés 360 [elôre 0,25 j 1]
ismétlés 360 [elôre 0,5 j 1]
ismétlés 360 [elôre 0,75 j 1]
ismétlés 360 [elôre 0,1 j 1]
ismétlés 360 [elôre 1,25 j 1]

Ha egyre nagyobb szöget
választunk, és egyre kisebbet lép

a teknôc, a sokszögünk egyre
jobban hasonlít a körhöz.

Elôször a hullámvonalat 
készítjük el, ha az elsô félkörnél 

jobbra fordul a teknôc, a második fél-
körnél ellenkezô irányba, azaz balra 

kell fordulnia.

Íme a kör 
utasítása.

Ha a két félkör egy-
egy egységnyi, akkor a teljes 

körnek két egységnyinek
kell lennie!

Hogyan tudnád elkészíteni 
ezeket a különbözô nagyságú színes

köröket? Melyik kifejezésen kell csupán
változtatnod? Ügyelj arra, hogy arányosan 

változzon a kör mérete!

Ezután rajzoljuk
meg a teljes kört. Figyeld

meg, hogy hol fejezi be
a teknôc a rajzot!

Milyen elemekbôl 
épül fel ez a rajz?

00582_II_14-18.indd   3900582_II_14-18.indd   39 2008.03.20   12:24:582008.03.20   12:24:58



 
3. példa

2. feladat

 

3. feladat

4. példa

Próbáld ki így!

Készíts képernyôvédôt! Alakítsd át az elôzô utasítást úgy, hogy a kör helyett 
töltöttkört használj! Figyelj arra, hogy a körök között a teknôc ne húzzon vonalat!

A teknôc mozgását lassítani tudjuk a várj utasítással, 
amely után egy számnak kell állnia, például: várj 100

Az Imagine Logo-ban van egy varázsszó, a tetszô-
leges, melyet rövidítve tetsz néven hívhatsz elô. 
Ezt használhatod bármely paranccsal együtt.

Az Imagine Logo ismeri a töltöttkör 
utasítást, mely után meg kell adnod a kör 
méretét, például: töltöttkör 20

Színtan

Festékek összekeverésével mindenféle színt állíthatunk elô. 
Így például a vörös és sárga a narancsot, a vörös és kék az 
ibolyát, a vörös és ibolya a bíbort, a sárga és kék különbözô 
arányban keverve a zöld különbözô árnyalatait adja.

Színezet

Vörös, narancs, sárga, zöld, kék, lila: 
ezek alkotják a szivárvány színeit, vagyis 
a Nap fényének felbontásából származ-
nak. A színezet kizárólag tiszta (telített) 
színt jelent és folytonos átmenetben 
színkört alkot.

Az árnyalat szó egy bizonyos színezet különbözô telítettségû 
és világosságú változatára vonatkozik. Például a vörös szín 
számtalan árnyalata között szerepel a rózsaszín és a barna.

Komplementer színpárok

A színkörben egymással szemben lévô színek kiegészítô 
(komplementer) színpárok. Egyesítésük szürkét eredményez.

Hogyan tudunk kört rajzolni?

Mi a félkör utasítása?

Mit jelent az Imagine Logo-ban a kör 50 utasítás?

ism 200[tsz! tetsz kör tetsz elôre tetsz j tetsz]

Készítsd el a következô 
koncentrikus köröket az Imagine
Logo-ban! A festéshez használj 

komplementer színeket!
Segít a színkör! 

Az Imagine Logo ismeri
a kör parancsot, utána meg kell adni 

a kör méretét. Mi a különbség
a két kör között?

Mit
rajzolna ez

az utasítás?
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