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1. Lecke 
 

Programok, mint utasítások sorozatai 

A programok nem mások, mint számítógép-utasítások sorozatai.  Egy számítógép-

utasítás egy olyan utasítás, amit a számítógép képes megérteni és végrehajtani. A 

számítógép tulajdonképpen nagyon kevés utasítást (parancsot) ismer, és mindazokat a 

bonyolult tevékenységeket, melyeket a géppel el akarunk végeztetni, egyszerű utasításokból 

kell felépítenünk. Ez nem mindig egyszerű. Vannak olyan programok, amelyek több millió 

utasításból állnak. Ahhoz, hogy bonyolultabb programok írásakor a munka áttekinthető 

legyen szakszerűen, előre tervezetten kell eljárnunk. Ezt a folyamatot ebből a tananyagból 

fogjuk megtanulni.  

Az első lecke célja, a LOGO programozási nyelv néhány alapvető utasításának megismerése. 

Egy programozási nyelv tulajdonképpen egy olyan formális nyelv, amelynek segítségével 

kívánságainkat és elvárásainkat a számítógéppel utasítások formájában tudjuk közölni. 

Pontosan úgy, ahogy a természetes nyelvekben a nyelv legkisebb építőelemei a szavak, a 

programozási nyelvek építőelemeinek az egyes utasításokat tekinthetjük. Azok az 

alaputasítások, amelyeket most itt megtanulunk, geometrikus alakzatok rajzolására valók. A 

monitoron egy teknősbéka látható, amely a mi utasításainkat követve mozogni tud. Amikor 

mozog, pont úgy működik, mint egy ceruza. Mindig pontosan azokat a vonalakat rajzolja 

meg, amelyeken áthaladt. Így, ha a teknőcöt megfelelően irányítjuk, az a kívánt alakzatot 

fogja megrajzolni.  

Az első utasítások a teknőcöt előre vagy hátra mozgatják. Így a teknőc egyenes vonalakat 

rajzol. Az első utasítás a 

 forward 100 

azt jelenti, hogy a teknőc 100 lépést menjen előre. A forward kulcsszó utasítás (parancs) 

                                                               

1.1 ábra A  forward 100 utasítás végrehajtása 

 

tehát a tulajdonképpeni utasítás, mely a teknőcöt arra szólítja fel, hogy előre mozogjon. Előre 

abba az irányba, amerre néz (amerre a feje található). A 100-as számot paraméternek 

nevezzük, mely meghatározza, milyen messzire (hány lépésre) menjen előre. Mivel a teknőc 
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nagyon kicsi lépéseket tesz, ajánlatos legalább 20 lépéssel előre léptetni, hogy az eredmény 

jól látható legyen. Az utasítás hatása az 1.1 ábrán látható. Baloldalon a forward 100 

utasítás végrehajtása előtti helyzetet, jobb oldalon az utasítás végrehajtása utáni állapotot 

látjuk. 

1.1  Feladat Írd egymást követően az alábbi utasításokat és figyeld meg, hogy mi történik. 

forward 100 

forward 50 

forward 20 

Mivel a programozók bizonyos egészséges értelemben lusták és nem szívesen írnak, vagy 

billentyűznek túl sokat, bevezették a forward utasításnak egy rövidebb verziója is. A 

rövidebb változat a fd. Vagyis az 

fd 100 

ugyanazt jelenti, mint a 

forward 100 

1.2 Feladat Írd le, hogy fd 50, és ellenőrizd ennek az utasításnak a működését.  

Egy nagyon hasznos utasítás a 

 cs 

Amikor ezt az utasítást használjuk, minden rajz letörlődik a képernyőről, és a teknőc visszatér 

eredeti helyzetébe az ablak közepén úgy, hogy felfelé tekint. A cs utasításnak nincs 

paramétere, tehát csupán az utasítás-szóból áll.  

1.3 Feladat Próbáld ki a cs utasítást! 

A teknőc hátrafele is képes menni. Ezt a következő utasítással érjük el: 

 backward 100 

vagy az ezzel egyenértékű, rövidebb utasítással: 

 bk 100 

Ismét a backward és a bk az utasítás nevei (utasítás-szavak, parancsok), és 100 a 

paraméter, amely megmondja, hány lépést (hány egységnyit) kell hátrafele menni. A bk 100 

utasítás hatását az 1.2 ábrán láthatod.  

1.4 Feladat Írd a következő programot és figyeld meg a végrehajtását.  

   fd 100 

   bk 100 

   bk 200 

   fd 200 

1.5 Feladat Le tudnád-e rövidíteni a következő programokat, és a létrejövő képeket csupán 

egyetlen utasítással megrajzoltatni? 

a) fd 15 fd 30 fd 45 
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b)fd 100  bk 50 fd 70 

 
1.2 ábra A backward 100 utasítás végrehajtása. Baloldalon az utasítás végrehajtása 

előtti, jobboldalon az utasítás végrehajtása utáni állapot látható. 

Amint már tudjuk, a programok utasítások sorozatai. Az utasításablakba ezeket külön-

bözőképpen lehet beírni. Ha egy-egy utasítást írunk soronként, akkor minden utasítás 

külön lesz végrehajtva, és így külön-külön megfigyelhetjük ezek hatásait, s ez által a 

program lépésenkénti végrehajtását. 

De írhatunk egy programot egyetlen sorba is. 

 fd 100 bk 50 fd 70 

Ilyenkor az egész program egyszerre hajtja végre, megállás nélkül. 

Megjegyzés az oktatónak: Kezdetben jobb a programokat soronként írni. Ez 

megkönnyíti egy programhiba megtalálását. Ha az egész program egyetlen sor szerint 

lesz végrehajtva, de nem a várt eredménnyel, a lehetséges hiba keresése gyakran igen 

nehézkes. 

Igen unalmas lenne, ha a teknőc csak felfele és lefele mozoghatna. Egy helyben is 

elfordulhat, jobbra vagy balra, mégpedig bármely óhajtott szöggel.  

Megjegyzés az oktatónak: A harmadiktól hatodik osztályos gyerekek számára ajánlatos 

az első leckékben csak a 90˚, 180˚ és 270˚ szögeket használni. 

 

.1.3  ábra  A right 90 vagy az rt 90 utasítás felszólítja a teknőcöt, hogy 90
o
  fokkal 

jobbra forduljon (90
o
  fok egy negyed kört jelent). 
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Jobbra forduláshoz a következő utasítást használjuk: right 90  vagy annak rövidebb 

formája rt 90 . 

 

Itt az utasítás neve a right vagy rt, 90 pedig a paraméter, mely meghatározza a 

szöget, amellyel a teknőcnek el kell fordulnia. Vigyázat, a teknőc a saját 

perspektívájából fordul jobbra vagy balra, nem pedig a te szemszögedből! Például, ha 

lefele tekint, az ő jobb oldala tulajdonképpen a te bal oldalad.   

A következő ábrák a különböző forgási utasítások hatásait mutatják. Baloldalon mindig 

az utasítás végrehajtása előtti, jobb oldalon pedig a végrehajtása utáni állapot van 

ábrázolva. Az 1.3 ábra és az 1.4 ábra a rt 90 utasítás hatását mutatják annak az 

iránynak a függvényében, amely felé a teknőc a  rt 90 utasítás végrehajtása előtt néz. 

Az 1.5 ábra képei a rt 180 utasítás végrehajtását, az 1.6 ábra pedig az rt 270 

utasítás végrehajtását mutatják. Az 1.7 ábra képei azt mutatják, hogy egy 360˚ fokos 

fordulat a teknőcnek se a helyzetét, se pedig az irányát nem változtatja meg.  

 

1.3 ábra Az rt 90 utasítás felszólítja a teknőcöt, hogy 90˚ szöggel (egy 

negyed körrel) forduljon jobbra. 

 
1.4 ábra  Az rt 180 utasítás felszólítja a teknőcöt, hogy 180˚  szöggel forduljon 

jobbra (180˚  egy félkörnek felel meg és ezáltal az ellenkező irányba való 

fordulásnak). 
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1.5 ábra Az rt 270 utasítás felszólítja a teknőcöt, hogy 270˚  szöggel forduljon jobbra. 

 

1.6 ábra  Az rt 360 utasítás felszólítja a teknőcöt, hogy 360˚  szöggel 

forduljon jobbra. A teknőc fordul egy kört és ugyanabba az irányba 

tekint, mint előtte, tehát semmi se változott. 

1.6 Feladat Gondold végig, milyen hatása lesz a következő programnak. Ellenőrizd 

elgondolásodat úgy, hogy végrehajtatod a programot. 

rt 360 

rt 180 

rt 90 

rt 180 

El tudod-e érni ennek a programnak a hatását egy rt X utasítással a megfelelő X 

számra? 

Tulajdonképpen bármely irányváltoztatást a csupán jobbrafordulással is el tudunk érni. 

Néha azonban kellemesebb számunkra a programozás, ha balra is fordulhatunk. Ehhez 

van egy utasításunk: 

         left 90 vagy lt 90  

Ennek az utasításnak a hatására (lásd az 1.8 ábrát a következő oldalon) a teknőc a 

megadott fokkal balra fordul el. Figyeld meg, hogy az lt 90 és az  rt 270 ugyanazt a 

hatást érik el. 

1.7 Feladat  Rajzold meg az lt 180 és az lt 270 utasítások hatásait hasonló módon, 

mint ahogy az előző képeken az egyéb forgási utasításoknál tettük.  
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1.7 ábra  A left 90 vagy lt 90 a teknőcöt 90˚  szöggel, vagyis egy negyed körrel fordítja balra 

1.8 Feladat Írj a következő forgási utasításokhoz egy-egy ekvivalens utasítást 

ugyanazzal a hatással, de az ellenkező irányba való fordulással. Például az rt 90 

hatásában ekvivalens az   

lt 270- el. Ellenőrizd javaslataidat az utasítások beírásával. 

rt 180 

lt 90 

rt 10 

lt 45  

1.9 Feladat  Írd be a starthelyzetben lévő teknőc számára a következő programot: 

fd 100 

rt 90 

fd 150 

rt 90 

fd 50 

lt 90 

fd 150 

rt 90 

fd 50 

1.10 Feladat Írd be a következő programot, majd rajzold meg a képet és írd le, melyik 

utasítás mit okozott. 

fd 100 

rt 90 

fd 260 

rt 90 

fd 80 
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rt 90 

fd 100 

rt 90 

fd 50 

1.11 Feladat Írd be starthelyzetben levő teknőc számára a következő programot és 

hagyd, hogy végrehajtsa. Tudnád-e az összes lt utasítást rt utasítással helyettesíteni? 

Vagyis más szavakkal: tudsz-e olyan programot írni, mely ugyanazt az ábrát rajzolja 

meg, de nem használ lt utasítást?   

fd 100 

rt 90 

fd 50 

lt 270 

fd 100 

lt 270 

fd 50 

lt 360 

1.12 Feladat Írd át az 1.9-es feladat programját úgy, hogy abban egyetlen rt utasítás se 

forduljon elő.  

1.13 Feladat Hajtsd végre saját magad a következő programot és rajzold le egy 

papírlapra a létrejövő ábrát. Ellenőrizd rajzod helyességét úgy, hogy beírod a programot 

a számítógépbe, és azzal is végrehajtatod. 

fd 120 

rt 90 

fd 120 

lt 90 

bk 100 

rt 90 

bk 100 

lt 90 

fd 80 

Át tudnád-e írni a programot úgy, hogy ugyanazt az ábrát rajzolja, de abban ne 

forduljon elő a bk utasítás? Ki tudod-e azután az összes lt utasítást is cserélni? 

Megjegyzés az oktatónak: A két részből: utasításnévből és paraméterből összetett 

utasítások írásakor (mint fd 100), az utasításnév fd és a paraméter 100 között mindig 

legalább egy szóköznek kell lennie. Ha szóköz nélkül írjuk, mint fd120, a számítógép 

nem érti meg és ignorálja az utasítást (nem mozgatja a teknőcöt). Ugyanez érvényes 

akkor is, ha az utasításokat egymás után egy sorba írjuk, mint például: 
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 fd 100 rt 90 fd 50 

Két, egy sorba írt utasítás között mindig egy szóköznek kell állnia. Az alábbi szöveget 

fd 100rt 90fd 50 

a számítógép nem fogja megérteni. 

1.14 Feladat Írjál programokat, melyek az alábbi ábrákat rajzolják meg. A teknőc 

startpozícióját a rajzolandó ábrához viszonyítva mindenik képnél te magad választhatod 

meg. 

 

 
Programok írásakor könnyen megtörténhet, hogy tévesen egy olyan utasítást hajtunk 

végre, mely a várt helyett valami más ábrát rajzol. A képernyőn sajnos nem tudjuk 
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kiradírozni, ezért nem marad más hátra, mint hogy cs-el mindent kitöröljünk, és elölről 

kezdjünk. Most bevezetünk két új utasítást, melyek segítségével az utolsó lépéseket 

vissza tudjuk fordítani. 

penerase vagy röviden pe 

ceruzából radírrá változtatja át a teknőcöt. Ennek az utasításnak a beírása után először 

semmi változást sem látunk. De ha ezután a teknőc mozogni fog, nem fog vonalat 

rajzolni, hanem a megtett szakaszon minden vonalat és a kereszteződések minden 

pontját kiradírozza. Azt mondjuk, hogy a teknőc ceruza-állapotból (ceruza-módból) 

radírgumi-állapotba (radírgumi módba) váltott. Például a következő program: 

fd 100 

pe  

bk 100 

először egy 100 lépés hosszú fekete vonalat eredményez. Ezt követően a teknőc 

radírgumi-módban a vonal mentén visszafele halad, és azt kiradírozza. Próbáld ki! 

1.15 Feladat Írd be az 1.9 feladat programját, aztán használd a pe utasítást és írjál egy 

olyan programot, ami az egész ábrát kitörli. 

Ha elvégeztük a javításokat a radírgumi-módban, újra visszatérhetünk a ceruza-módba.  

Ehhez a következő utasítást használjuk: 

penpaint vagy röviden ppt 

1.16 Feladat Használd a penerase (pe) és a  penpaint (ppt) utasításokat az 

1.9 ábrán látható szaggatott vonal megrajzolásaához. 

 
1.8 ábra 

                                         

1.17 Feladat Próbáld egy papírlapon követni, hogy mit fog az alábbi program rajzolni 

és aztán kiradírozni. Használhatsz ceruzát és radírt. Ellenőrizd rajzodat úgy, hogy beírod 

a programot és végrehajtatod a számítógéppel. 

fd 100 

rt 180 

pe 

fd 50 

lt 90 

penpaint 

fd 100 

pe 

bk 150 

rt 90 
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penpaint 

fd 50 

1.18 Feladat Péter egy 100 x 100 méretű négyzetet szeretne rajzolni. A 

következőképpen kezdi el: 

fd 100 

rt 90 

fd 200 

lt 90 

fd 100 

Ekkor veszi észre, hogy rosszul kezdett hozzá. Tudnád-e te a pe és penpaint 

segítségével ezt a programot mégis végigírni úgy, hogy az a kívánt négyzetet rajzolja 

meg? 

1.19 Feladat Írjál olyan program lt okat, melyek az 1.14 a), 1.14 b) és 1.14 c) 

feladatok ábráit megrajzolják és utána azokat, lépésről lépésre, kiradírozzák, majd a 

teknőcöt ismét a startpozícióba viszik. 

Összefoglalás 

A programok számítógép-utasítások sorozatai. A számítógép-utasítások egyszerű 

utasítások, melyeket a számítógép végre tud hajtani. Egy programozási nyelv alapvető 

építőkövei az egyes utasítások, melyeket ez a nyelv megenged.    

Elkezdtünk a LOGO programozási nyelvben programozni. A legegyszerűbb utasítások 

az fd X (menjél X lépést előre) és a bk Y (menjél Y lépést hátra), ahol fd és bk az 

utasítás-szavak, X és Y pedig számok, melyeket az utasítás paramétereinek nevezünk. 

A cs utasítás kitörli az addig rajzolt ábrát és visszaviszi a teknőcöt a starthelyzetébe. 

Az rt X és Y utasítások lehetővé teszik, hogy a teknőc a haladási irányát X fokkal 

jobbra, ill. Y fokkal balra változtassa meg. Itt az rt és az lt az utasítás-szavak, X és Y 

paraméterek a szögfokok 1˚-tól 360˚-ig. A teknőc alaphelyzetben rendszerint a ceruza-

módban van, ez azt jelenti, hogy mozgáskor megrajzolja az útvonalát. A pe utasítással 

át tud váltani a radírgumi-módba, melyben mindent kitöröl, ami útjába esik. A 

penpaint utasítással visszatér a ceruzamódba. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mi egy számítógép-utasítás? Mi egy program? 

2. Sorold fel az első leckében tanult összes utasítás-szót. 

3. Melyik utasítás-szavakat követ paraméter, és melyek nem kapcsolódnak 

paraméterhez?  

4.  Egy utasítás ekvivalens egy másik utasítással, ha a teknőc mozgására ugyanazzal a 

hatással van. Adj meg egy utasítást, amely ekvivalens az lt 90 utasítással! 

5. Adj egy olyan utasítást, amely nem változtat semmit a teknőc helyzetén és irányán! 

6. Mit jelent a radírgumi-mód? Mi a teknőc ceruza-mód? 

7. Milyen módban kezdi a teknőc a munkáját? 
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8. Melyik utasítással lehet a ceruza-módból a radírgumi-módba váltani, és melyik 

utasítással lehet ismét visszatérni a normális ceruza-módba?  

Ellenőrző feladatok 

1. Írd át a következő programot úgy, hogy csak az fd X és az rt Y utasításokat 

használja.   

fd 100 

lt 270 

fd 50 

rt 180       

lt 90 

fd 100 

lt 270 

fd 50 

lt 360 

     Ellenőrizd a számítógépen, hogy az új program valóban ugyanazt eredményezi-e, 

mint az itt megadott. 

  2.  Írj egy programot, mely a következő ábrát rajzolja: 

 
    Át tudod-e írni a programodat úgy, hogy az csak a fd 50 és rt 90 utasításokat 

használja? 

    Menni fog akkor is, ha csak az fd 10 és az rt 90 utasítások állnak 

rendelkezésedre? 

3. Rajzold meg a következő ábrát egy program segítségével. A méretet te magad 

választhatod meg. 
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4. Rajzold meg ezt az ábrát. 

 
1.9 ábra 

Eldöntheted, hogy a teknőc az ábra melyik sarkától induljon. 

 

5. Feltételezzük, hogy a teknőc megrajzolta a 2. ellenőrző feladatban szereplő ábrát, 

egészen lent, jobboldalon található és lefele tekint. Írjál egy programot, hogy az egész 

ábrát, vonalról vonalra haladva kitörölje. 

6. Tedd ugyanazt, mint az előbbi feladatban, de most a 4. ellenőrző feladat ábráját 

törölje ki. 

A teknőc kiindulási helyzetét a radírozáshoz szabadon megválaszthatod. 

7. Anna a következő ábrát szeretné megrajzolni. 

 
Kezdetben a teknőc alul, középen álljon. A következőképpen kezdett hozzá:  

fd 50 

rt 90       

fd 100 
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lt 270 

fd 50 

Ekkor vette észre, hogy a végén hibát követett el. De nem szeretné a cs utasítást 

használni, hogy mindent kitöröljön, és elölről kezdjen. Tudnál-e neki segíteni az ábrát 

befejezni? 

8. Rajzold meg egy programmal az alábbi ábrát.   

 

9. Rajzold meg a 2. ellenőrző feladatból a lépcsőt, majd radírozd ki mindenik 

függőleges vonalat, hogy csupán az 1.11 ábrán látható vonalak maradjanak meg. 

 
1.10   ábra                                                 

10. Rajzold meg az 1.12 ábrán látható képet. A méreteket magad választhatod meg. 

 
1.11 ábra 

                                                                                

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

1.5 Feladat 

a) A teknőc háromszor megy előre. Ha az egyes lépések hosszát 15, 30, 40 

összeadjuk, megkapjuk a megrajzolt vonal teljes hosszát, vagyis 90. Egy ilyen 

vonalat tehát a fd 90 utasítással egyszerre meg tudunk rajzolni. 

b)  A teknőc először 100 lépést megy előre, majd 50 lépést hátra. Így egy 100 lépés 

hosszúságú vonal lett megrajzolva, és a teknőc a vonal közepén helyezkedik el. 



  1.Lecke 14 

Csak a szerző engedélyével fordítható le más nyelvre! Do not translate it without 

permission! 

Ha ezután 70 lépést megy előre, akkor először 50 lépést tesz meg a már megrajzolt 

vonalon, majd még 20 lépést tovább. Ezzel az utóbbi 20 lépéssel a vonal 20 lépésnyivel 

hosszabbodik. Így a végén egy 120 lépés hosszú vonal jön létre. Ezt a vonalat a fd 

120 utasítással közvetlenül meg lehet rajzolni. 

1.8 Feladat 

a. A rt 180 utasítással kényszerítjük a teknőcöt, hogy egy félkörnyit forduljon 

és ezáltal az addigival ellenkező irányba tekintsen. Ezt a helyzetet úgy is el lehet 

érni, ha a teknőc balra fordul egy fél kört (180
o
). Tehát a lt 180 utasítás 

ekvivalenst a rt 180 utasítással. 

a) rt 270 

b) lt 350 

c) rt 315  

1.11 Feladat    

fd 100 rt 90 fd 50 rt 90 fd 100 rt 90 fd 50  

1.14 Feladat    

 b) rt 90 fd 100 lt 90 fd 50 rt 90 fd 100 rt 90 fd 50  

     lt 90 fd 100 lt 90 fd 50 rt 90 fd 100 rt 90 fd 50  

     lt 90 fd 100  

 c) rt 90 fd 200 

     rt 90 fd 175 

  rt 90 fd 175 

 rt 90 fd 150 

 rt 90 fd 150 

 rt 90 fd 125 

 rt 90 fd 125 

 rt 90 fd 100 

 rt 90 fd 100 

1.19 Feladat    

Nézzük most azt a feladatot, amelyben 1.14 c) feladat ábráját radíroztuk ki. Elvileg elég 

az is, ha a 

pe 

utasítást követően  a teknőcöt az   

rt 180 

utasítással megfordítjuk, majd egy programot írunk, amely azt ebből a belső helyzetből 

(az eredeti starthelyzete a bal felső sarok volt) rajzolná meg a képet. Ezt így lehet: 

fd 100 lt 90 

fd 100 lt 90 



  1.Lecke 15 

Csak a szerző engedélyével fordítható le más nyelvre! Do not translate it without 

permission! 

fd 125 lt 90 

fd 125 lt 90         

              … 

és így tovább. Úgy gondolom, most már egyedül is sikerülni fog befejezni a programot.  

 

 

 


