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11. Lecke 

Integrált LOGO- és matematikaoktatás: 

Geometria és egyenletek 

A számítástechnika számos alkalmazása matematikai módszerek programozásán alapszik. 

Ismertettünk már példákat lineáris és másodfokú egyenletek megoldására. Matematikai 

megoldások programozásához nagyon jól kell érteni a módszereket, mert a program 

megírásához a megoldásnak olyan lépésenkénti, pontos leírását kell adni, amely alapján a 

„buta”, értelem nélküli gép is helyesen el tudja végezni a műveleteket. Ha az értelem 

nélküli, improvizációs képesség nélküli gépnek valamit egyértelműen el akarsz 

magyarázni, akkor a leírandó tevékenységet először saját magad kell nagyon jól ismerd. Ez 

is egyik oka annak, hogy itt különböző feladatok megoldási módszereinek 

programozásával fogunk foglalkozni. Ezáltal egyszerre gyakorolunk programozást és 

jutunk el a matematikai eljárások mélyebb megértéséhez. Meg fogod látni, hogy 

matematikai ismeretek nélkül egy megoldás programozásához hozzá se lehet kezdeni.  

Kezdjük egészen egyszerű szerkezetek és objektumok rajzolásával. Tanultuk már egy adott 

kerületű kör rajzolását. Most tanuljuk meg azt is, hogyan rajzoljunk egy adott sugarú kört. 

A KÖRÖK :KER / 360 program egy :KER kerületű kört rajzol. A KÖRÖK 10/360 

meghívást arra használjuk, hogy pontokat jelöljünk, melyeknek azonban a matematikai 

modellezésben a méretük 0. 

Ismerjük az alábbi képletet: 

          Kerület = 2 · π · r ,    

amivel az r sugarú kör kerületét tudjuk kiszámítani. Ha a π
1
 értékét megközelítőleg 

3,1416–nak vesszük, akkor az :R sugarú kör megrajzolásának a programja a következő: 

to KÖRRAD :R 

make "KER 2 * 3.1416 * :R 

KÖRÖK :KER/360  

end  

Ezt a kört a teknőc a legbaloldalibb pontján kezdi el rajzolni, és ott is fejezi be. Néha 

azonban szükséges lehet, hogy a kör, akárcsak egy körzővel, a teknőc körül (tehát a 

teknőccel a középpontjában) legyen megrajzolva. Ezt a következő programmal érjük el: 

                                                 
1
 Az XLOGO-ban ehhez használható a pi utasítás. 
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to KÖRKÖZP :R 

 KÖRÖK 10/360 

pu lt 90 fd :R rt 90 pd 

KÖRRAD :R 

pu rt 90 fd :R lt 90 pd 

 end  

A program úgy mozgatja a teknőcöt, hogy az a végén ismét a kör közepébe jut. Ezen kívül 

a KÖRÖK 10/360 utasítással megjelölte a kör közepét egy ponttal. 

11.1 Feladat Adott R és M értékekre rajzolj két R sugarú kört úgy, hogy középpontjaik 

egymástól M távolságra egy vízszintes egyenesen feküdjenek (11.1 ábra).  

 
11.1 Ábra 

11.2 Feladat Írj programot az olimpiai karikák megrajzolásához (11.2 ábra). A körök 

sugara tetszőleges. 

 

 
11.2 Ábra 

Geometriai objektumok megrajzolásánál körző és vonalzó segítségével körök rajzolása 

azok középpontjából az egyik alapvető művelet. A teknőc tetszőleges hosszúságú 

egyeneseket is tud rajzolni, de csak azzal a feltétellel, ha megadjuk a rajzolandó 

egyenesnek a vízszintessel (vagy függőlegessel) bezárt szögét. Vonalzóval egyszerű 

összekötni két tetszőleges pontot. A teknőc ezt csak akkor tudja, ha a két pont távolsága és 

az összekötővonalnak a vízszintessel bezárt szöge kiszámítható. Ez, az eddig megismert 

utasításokkal és trigonometria nélkül, nem mindig lehetséges. Néha elég segítséget jelent a 
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home utasítás. Mindegy, hogy a teknőc éppen hol helyezkedik el, egy egyenest fog húzni 

az aktuális elhelyezkedési pontjából a képernyő közepén található startpontjáig. 

11.1 Példa Szeretnénk egy derékszögű háromszöget rajzolni. Az oldalak és szögek 

megnevezéseit mindig a 11.3 ábrán látható jelek szerint tesszük. Az átló jele mindig c, a 

derékszög jele mindig γ. 

 
11.3 Ábra 

Ha ismerjük az a és b oldalhosszakat, a derékszögű háromszöget egyszerűen meg tudjuk 

rajzolni az alábbi programmal:                              

to HÁROMSZ90 :a :b 

 rt 90 fd :a lt 90 fd :b home 

end   

A mi feladatunk viszont egy kicsit általánosabb. Olyan programot akarunk fejleszteni, 

amelyik három bemeneti értékkel dolgozik. Ezek közül kettő pozitív szám, és ezek az 

oldalhosszaknak felelnek meg. Az egyik szám 0, és arra utal, hogy az illető hossz 

ismeretlen. Ki akarjuk számítani a hiányzó adatot (a hosszúságot), majd a, b, c sorrendben 

az oldalhosszakat kinyomtatni, és végül a háromszöget megrajzolni. A hiányzó oldalhossz 

kiszámításához Pythagoras tételét használjuk:  

    c
2
 = a

2
+b

2.
 

Ebből következik, hogy 

c =  𝑎2 + 𝑏2  

a =  𝑐2 − 𝑏2  

b =  𝑐2 − 𝑏2  

Ezt a számítási folyamatot a következőképpen lehet értelmezni: 
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to SZERKHÁROMSZ :a :b :c 

if :a=0 [ make "a sqrt (:c*:c−:b*:b) 

                  HÁROMSZ90 :a :b 

          pr :a pr :b pr :c home stop ] 

if :b=0 [ make "b sqrt (:c*:c−:a*:a)  

              HÁROMSZ90 :a :b 

 pr :a pr :b pr :c home stop ] 

if :c=0 [ make "c sqrt (:a*:a+:b*:b) 

              HÁROMSZ90 :a :b 

pr :a pr :b pr :c home stop ] 

end 

11.3 Feladat A SZERKHÁROMSZ program megfelelő bemeneti értékekre tökéletesen 

működik. Mi történik azonban, ha egynél több bemeneti érték 0, vagy pedig egyik 

bemeneti érték negatív szám? Mit fog rajzolni, ha a>c vagy b>c? Alakítsd át a programot 

úgy, hogy nem megfelelő bemeneti értékeknél számolás és rajzolás helyett hibajelentést 

nyomtasson ki. 

Megfelelő bemeneti értékek esetén a SZERKHÁROMSZ program feleslegesen hosszú. Le 

tudnád-e lényegesen rövidíteni? 

Megjegyzés az oktatónak: Itt először használtunk a változók jelölésére kisbetűket. A 

LOGO programozó nyelv a változók megnevezésénél nem tesz különbséget kis- és 

nagybetűk között. Az ANNA és az anna a LOGO számára két azonos név. Azért 

használunk kisbetűket, mert alkalmazkodunk a matematikából jól ismert és megszokott 

jelölésekhez.  

11.4 Feladat Írj olyan programot, amely két oldalból és az általuk közbezárt szögből 

tetszőleges háromszögeket szerkeszt. Vagyis: a program bemeneti értékként két 

oldalhosszat, és az általuk bezárt szög értékét kapja. A program végrehajtása után jelenjen 

meg a háromszög a képernyőn.  

11.5 Feladat Írj olyan programot, amely egy oldalból és a rajta fekvő két szögből 

tetszőleges háromszögeket szerkeszt. Vagyis: a program bemeneti értékként egy 

oldalhosszat, és a rajta fekvő két szög értékét kapja. Ugyanúgy, mint a vonalzóval történő 

szerkesztésnél, az ismeretlen hosszúságú oldalak túlnyúlhatnak a csúcspontokon, vagyis 

lehetnek hosszabbak, mint tényleges méretük a háromszögben. A lényeg csak az, hogy 

ezek metsszék egymást úgy, hogy létrejöjjön a megfelelő háromszög. 

11.6 Feladat Írj olyan programot, amely egy oldalból, a rajta fekvő egyik szögből, 

valamint a szemközti oldalon fekvő szögből szerkeszt tetszőleges háromszögeket. Vagyis: 
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a program bemeneti értékként egy oldalhosszat, a rajta fekvő, valamint a szemközti oldalon 

fekvő szög értékét kapja. A számítógép természetesen számolhat, mielőtt elkezd rajzolni! 

A háromszögek szerkesztési eljárásainak programozása nem mindig lehetséges bonyolult 

számítások nélkül. Ezért már azzal is elégedettek leszünk, ha a rajzból nyilvánvaló, hol 

található a három A, B, C pont akkor is, ha nincs mind a három oldal teljes hosszában 

megrajzolva.   

11.2 Példa  A feladatunk háromszög szerkesztése három oldalból. Adva van tehát mind a 

három oldal hossza. A szerkesztést azzal kezdjük, hogy megrajzoljuk a c hosszúságú, 

vízszintes AB oldalt. Ezután rajzolunk egy B középpontú kört, melynek sugara a = |BC|, és 

egy másik kört, melynek középpontja A és sugara b = |AC| (lásd a következő oldalon a 11.4 ábrán). 

A köröknek a két metszéspontja meghatározza a C1 és C2 pontokat. Választhatjuk bármelyiket a két 

pont közül, mert a két háromszög egymással kongruens. 

 
11.4 Ábra 

Ennek a szerkesztésnek a megvalósítása a következőképpen néz ki: 

 to HÁROMSZOOO :a :b :c 

KÖRKÖZP :b 

rt 90 fd :c lt 90 

KÖRKÖZP :a 

 end 

11.7 Feladat Melyik a, b, c értékekre nem lehet szöget szerkeszteni? Egészítsd ki a 

HÁROMSZOOO programot úgy, hogy nem-megfelelő a, b és c értékek esetén kiírja a 

következő hibajelentést: „Nem létezik a, b, c oldalhosszúságú háromszög!”.  

Még egyszerűbb :H hosszúságú párhuzamos egyeneseket szerkeszteni, amelyek egymástól 

:TÁV távolságra haladnak. 
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to PÁRH :TÁV :H 

rt 90 fd :H/2 bk :H fd :H/2 

lt 90 pu fd :TÁV pd 

rt 90 fd :H/2 bk :H fd :H/2 

end                                 

11.8 Feladat Fejlessz egy olyan programot, amely tetszőleges hosszúságú egyenest rajzol 

úgy, hogy az a teknőc jelenlegi helyzetétől :TÁV távolságra fusson (11.5 ábra). 

 
11.5 Ábra 

11.9 Feladat  Szerkeszd meg egy program segítségével egy derékszögű háromszög három 

A, B, C pontjait. Bemeneti értékek a c oldalhossz és a :TÁV távolsága a C pontnak az AB 

oldaltól.  

11.10 Feladat  Írj egy programot, amely adott c, α és hc értékekre megszerkeszti egy 

tetszőleges háromszög A, B és C pontjait. A hc a háromszög magassága a c oldalra (a C és 

az AB oldal közötti távolság). Lásd a 11.6 ábrát.  

11.11 Feladat  Írj egy programot, amely adott c, α és hc értékekre megszerkeszti egy 

tetszőleges háromszög A, B és C csúcspontját.  

 
11.6 Ábra 

Láthatjuk, hogy a programok új információk keresését automatizálják. A bemeneti értékek 

mindig konkrét információk egy vagy több objektumról. A feladat pedig az, hogy ezekből 

további értékeket számítsunk ki. Vagyis ez pontosan az, amit a matematikusok tesznek. Mi 

pedig megkíséreljük ezeket a módszereket automatizálni azáltal, hogy végrehajtásukhoz 

programokat fejlesztünk.  
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11.3 Példa A feladat egy a x b nagyságú téglalap rajzolása (lásd a 11.7 ábrán). Az a és b 

értékek azonban nem ismeretesek. Csak azt tudjuk, hogy a kerület hossza :KER, és a b 

függőleges oldal :C-szer nagyobb, mint a. Adott :KER és :C értékekre rajzolja meg a 

négyzetet. 

 
11.7 Ábra 

Mielőtt nekikezdenénk programozni nézzük meg, hogyan lehet az a és b értékeket a :KER 

és :C értékekből meghatározni. Mivel a kerület 2 · a + 2 · b, megkapjuk a következő 

egyenletet: 

     2 · a + 2 · b = KER . 

Az a és b közötti viszonyt a második egyenlet adja meg: 

 C · a = b 

Ha a második egyenletet behelyettesítjük az elsőbe, megkapjuk, hogy: 

2 · a + 2 · C · a = KER 

 a · (2 + 2 · C) = KER 

      a = 
KER

( 2 + 2 · C).
 

Helyettesítsük be az a képletét a második egyenletbe:  

b = C · a = 
C · KER

2 + 2 · C
 

Ha most már tudjuk, melyik képlettel számíthatjuk ki az a és b értékeket a  :C és :KER 

értékeiből, a megfelelő programot a következőképpen írhatjuk meg: 
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to TÉGLA1 :KER :C 

make "a :KER/(2+2*:C) 

make "b :C*:a 

TÉGLA :b :a 

end  

11.12 Feladat Tekintsük a következő, két lineáris egyenletből álló rendszert: 

          a·x+b·y = c 

          d·x+e·y = f 

Írj egy programot, amely adott a, b, c, d és f értékekre, valamint ha igaz, hogy 

          a·e−d·b ≠0 

kiszámítja az x és y megoldásait. 

11.13 Feladat Adott egy téglalap :KER kerülete. Írj egy programot, amely a :KER 

bemenetre a maximális területű téglalapot rajzolja meg az adott :KER kerület esetén. 

11.4 Példa Egy olyan programot szeretnénk írni, amely egy adott :ÖSSZ számra 

megtalálja a legkisebb X egészszámot úgy, hogy az X és az azt követő két természetes 

szám összege nagyobb vagy egyenlő legyen, mint :ÖSSZ. Egy X számot követő két 

természetes szám az X+1 és X+2. Azt a legkisebb természetes számot keressük, amelyre 

igaz, hogy   

X +X +1+X +2 ≥ÖSSZ , vagyis 

3 ·X +3 ≥ÖSSZ. 

Ezután akarunk rajzolni egy X oldalhosszúságú kockát. Ahhoz, hogy megtaláljuk az X 

értéket alkalmazhatunk ügyesen egy while-ciklust: 

to KOCKA :ÖSSZ 

make "X 1 

while [ 3*:X+3 < :ÖSSZ ] [make "X :X+1 ] 

pr :X 

NÉGYZET :X 

rt 45 fd :X/2 lt 45 NÉGYZET :X rt 45 bk :X/2 lt 45 

fd :X rt 45 fd :X/2 bk :X/2 rt 45 
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fd :X lt 45 fd :X/2 bk :X/2 rt 135 

fd :X lt 135 fd :X/2 bk :X/2 lt 45 

end 

A kocka megrajzolásánál figyeljünk arra, hogy a harmadik dimenziót elölről hátrafele 

mindig 45 fokos szögben rajzoljuk. Ennek a dimenziónak a vonalhossza vizuálisan 

feleződik. Próbáld ki a KOCKA 500 meghívást. 

11.14 Feladat Fennáll-e annak a veszélye, hogy a KOCKA program végtelen ideig fut? 

Ha ez a veszély fennáll, akkor határozd meg, milyen esetben fordulhat elő?  

11.15 Feladat  Írj egy olyan programot, amely egy adott M számhoz megtalálja azt a 

legnagyobb természetes A számot, amelyre igaz, hogy annak a négy kocka térfogatának az 

összege, amelyek oldalhossza A, A+50, A+100 és A+150 még kisebb, mint M. Aztán a 

program adja ki az A értékét, majd rajzolja egymás mellé a négy kockát. Az első kocka 

legyen piros, a második sárga, a harmadik kék, a negyedik pedig zöld. 

11.16 Feladat  Írjál egy programot a következő feladat megoldására. Találd meg adott a, b, 

c és d értékekre a legkisebb pozitív x számot úgy, hogy a 

 a ·x
3
+b ·x

2
+c ·x+d = 0 

polinomnak x és x+1 között egy megoldása van. Ha ilyen x nem létezik, akkor a program 

dolgozhat végtelen ideig.  

11.17 Feladat Változtasd meg a programot úgy, hogy x értékét csak 1000-ig keresse. Ha x 

nem található 0 és 1000 között, akkor a program írjon ki egy hibajelentést. Meg tudnád-e 

változtatni a programot úgy, hogy a legkisebb x helyett az y számot keresse, amelynek a 

legkisebb az abszolút értéke? 

Összefoglalás: 

A matematikai módszer feladata jellemző módon az, hogy ismert tényekből új tényekre 

következtessen. Például, egy objektum ismert tulajdonságaiból annak még ismeretlen 

tulajdonságait vezesse le. Az ismert információ gyakran számok formájában van kifejezve 

és a feladatunk abból áll, hogy számítások vagy szerkesztés útján további információkat 

nyerjünk. Ilyen feladatok megoldási eljárásai automatizálhatók, ha a módszert egy 

programozási nyelv segítségével írjuk le (implementáljuk).   

A LOGO a háromszögszerkesztés többféle feladattípusánál is eredményesen alkalmazható. 

A  szerkesztéseknél hasznos a home utasítás is, amely a teknőcöt egyenes úton a képernyő 

közepén lévő kiindulási helyére viszi, és az utat megrajzolja. A teknőc iránya eközben nem 

változik meg. A while utasítással könnyen kereshetők adott tulajdonsággal rendelkező 

legkisebb vagy legnagyobb értékek. 
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Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan rajzolunk egy adott sugarú kört? 

2. A háromszögszerkesztés módszerei közül melyeket lehet könnyen a LOGO nyelvén 

implementálni? Tudsz-e olyan szerkesztési feladatot találni, amely az eddigi 

utasításokkal nem oldható meg? 

3. Melyik utasítás különösen hasznos, ha egy adott tulajdonsággal rendelkező 

legkisebb, vagy legnagyobb értéket keressük? El tudnád-e magyarázni az ilyen 

feladatoknál általában használandó stratégiát? 

4. Mit jelent a home utasítás? Milyen esetben hasznos ezt alkalmazni? 

5. Mit értünk matematikai módszerek (eljárások) automatizálása alatt?  

Ellenőrző feladatok 

1. Rajzold meg egy program segítségével a 11.8 ábrán látható hullámot, amely 

félkörökből áll. Adva van egy M szám. Az első hullám sugara az a legkisebb páros 

természetes szám R amelyre az R és az azt követő három páros szám összege 

nagyobb, mint M. A félkörök sugara egyik hullától a másikig 10-el csökken. A 

rajzolás akkor álljon le, ha a legutolsó félkör sugara kisebb, mint 10.  

 

 
11.8 Ábra 

2. Írj programot derékszögű háromszögek A, B és C csúcspontjainak 

megszerkesztésére ha ismert a b és c oldal, és úgy, hogy ehhez a program ne 

számítsa ki a hiányzó a oldal hosszát. 

3. Írj programot egy derékszögű háromszög csúcspontjainak megszerkesztésére, ha 

ismert a b és c oldal, valamint mb, ahol mb a B csúcshoz tartozó magasság.  

4. Fejlessz programot adott a és b oldalú parallelogramma megrajzolásához úgy, hogy 

az általuk bezárt szög α≤90˚ legyen. 

5. Fejlessz egy programot, amely adott a, b, c és d paraméterértékekre meghatározza 

az f1(x) = a·x
2
+b parabola és az  f2(x) = c ·x+d egyenes metszőpontjainak a 

koordinátáit. 

6. Tekintsük az előző (5.) ellenőrzőfeladat a, b, c és d bemeneti értékeit ugyanazon 

szempontból. Írj egy olyan programot, amely megtalálja azt a legnagyobb x 

természetes számot, amelyre igaz legyen az f1(x)≤ f2(x) egyenlőtlenség. 

7. Fejlessz programot annak a legkisebb természetes számnak a megkeresésére, 

amelyre igaz, hogy  

                     

                     x
4
−x

3
+x

2
−x > GR 



11. Lecke / 11. 

  

 

Csak a szerző engedélyével fordítható le! Do not translate without the author’s permission! 

 

 

 

             ahol :GR egy tetszőleges paraméterérték. 

Adott egy :KER egész, páros szám, amely megadja egy téglalap alakú mező kerületét. 

Fejlessz egy olyan programot, amely megtalálja a mező két lehetséges egész számú 

oldalhosszát úgy, hogy a mező területe minden egész számú oldalhosszra maximális 

legyen.  

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

11.4 Feladat Egy olyan szöget megrajzolni, amelyet két ismert hosszúságú oldal zár be, 

könnyű feladat. Az egyedüli kihívás a harmadik oldal megrajzolása. Ezt a home utasítás 

segítségével tudjuk elérni. A szöget nem a kiindulási pontnál rajzoljuk meg, hanem előbb 

megrajzoljuk az egyik oldalt, majd annak a végpontjából szerkesszük a szöget (11.9 ábra). 

 
11.9 Ábra 

A program a következőképpen nézhet ki: 

to :OLDSZOLD :a :b :FOK 

rt 90 fd :a lt 180−:FOK fd :b home 

end 

11.6 Feladat Ha ismerjük két szög méretét, ki tudjuk számítani a harmadikat, mert a 

háromszög szögeinek összege mindig 180˚. Minekutána az összes szög nagyságát 

ismerjük, használhatjuk a háromszögszerkesztés szabályát egy oldalból és két szögből. A 

programnak a pontos leírását rád bízzuk.  

11.7 Feladat  Minden háromszögre igaz kell legyen, hogy két oldal összege nagyobb, mint 

a harmadik oldal. Amennyiben ez a feltétel teljesül, eredményesen használható a 

HÁROMSZOOO program. 
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11.10 Ábra 

to TESZTOOO :a :b :c 

if :a+:b<:c [pr [nem háromszög] stop ] 

if :a+:c<:b [pr [nem háromszög] stop ] 

if :b+:c<:a [pr [nem háromszög] stop ] 

HÁROMSZOOO :a :b :c 

end 

 11.8 Feladat  A 11.5 ábráján látható képet úgy rajzoljuk meg, hogy a pont az egyenes 

közepén helyezkedik el.  

to PONTVON :OH ::TÁV 

KÖRÖK 10/360 

pu fd :TÁV pd  

rt 90 fd :OH/2 bk :OH fd :OH/2 

end 

11.9 Feladat  Használjuk a PÁRH :OH : TÁV programot, hogy :TÁV távolságra a c= 

OH hosszúságú AB egyenes alá megrajzoljunk egy párhuzamos egyenest. C feküdjön ezen 

az egyenesen. Ezután megrajzoljuk az AB egyenes felezőpontjából a Thálesz-kört. Mivel a 

háromszög derékszögű, a C pontokat a kör és a párhuzamos egyenes metszéspontjai adják 

meg (lásd a 11.10 ábrát). A programot a következő módon írhatjuk fel:. 
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      to THÁLESZ :c :TÁV 

PÁRH :TÁV :c 

lt 90 pu bk :TÁV pd 

KÖRKÖZP :c/2 

     end 

11.16 Feladat Keresünk egy [X; X+1] intervallumot, amelyben a polinom metszi az x-

tengelyt. X legyen a legkisebb pozitív egész szám ezzel a tulajdonsággal.  

Az X=1 értékre először ellenőrizzük, hogy az a+b+c+d polinom értéke nagyobb vagy 

kisebb, mint 0. Ha ez nagyobb, mint 0, akkor megkeressük azt a legkisebb X egész számot, 

amelyre igaz, hogy a ·(X +1)
3
+b ·(X +1)

2
+c ·(X +1)+d ≤ 0 (lásd a 11.11 ábrán).   

Ha a+b+c+d<0, akkor megkeressük azt a legkisebb X egész számot, amelyre igaz, hogy a 

·(X +1)
3
+b ·(X +1)

2
+c ·(X +1)+d ≥ 0.   

 
11.11 Ábra 

A programot tehát a következőképpen írhatjuk meg: 

to NULLAPONT :a :b :c :d 

make "m :a+:b+:c+:d make "X 1 make "Y 2 

if :m=0 [ pr :X stop ] 

if :m>0 [ while [ :a*:Y*:Y*:Y+:b*:Y*:Y+:c*:y+:d>0] 

             [ make "X :X+1 make "Y :Y+1] 

if :m<0 [ while [ :a*:Y*:Y*:Y+:b*:Y*:Y+:c*:y+:d<0] 

             [ make "X :X+1 make "Y :Y+1] 

pr :X 

end  


