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14. Lecke 
 

Integrált LOGO- és matematikaoktatás: 

vektorgeometria 

A LOGO programozó nyelv segítségünkre lehet abban, hogy számos alapvető feladattípus 

két dimenzióban való megoldásához  programot írjunk, és ezeket az alakzatokat a teknőc 

segítségével megrajzoljuk. Ha sikerül nekünk a feladatokat ilyen módon megoldani, 

biztosak lehetünk abban, hogy a megoldási módszert jól ismerjük és megértettük, hiszen 

sikerült azt egy értelem nélküli gépnek is megtanítanunk.  

Kezdjük ezt a leckét azzal, hogy megtanulunk programot írni koordinátarendszerek 

rajzolásához. Az egységek lépésekben tetszőlegesek legyenek azért, hogy grafikusan 

tetszőleges számokat tudjunk kezelni (lásd 14.1 ábrát). Mind rendszeresen, most is 

modulárisan járunk el.   

to TENGELY :SZÁM :EGYSÉG 

repeat :SZÁM [ fd :EGYSÉG rt 90 fd 5 

                          bk 10 fd 5 lt 90] 

bk :SZÁM*:EGYSÉG rt 180 

repeat :SZÁM [ fd :EGYSÉG rt 90 fd 5 

                          bk 10 fd 5 lt 90] 

bk :SZÁM*:EGYSÉG rt 180 

end 
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14.1 Ábra 

to KOOR :SZÁM :EGYSÉG 

TENGELY :SZÁM :EGYSÉG 

rt 90 

TENGELY :SZÁM :EGYSÉG 

lt 90 

end  

 

14.1 Feladat  Alakítsd át a KOOR programot úgy, hogy a különböző tengelyeken mind a 

számot, mind pedig az egységek lépéshosszát tetszőlegesen lehessen megválasztani. Ebben 

a koordinátarendszerben a pontokat kis körökkel rajzolhatjuk meg: 
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to PONT :EGYSÉG :X :Y 

KOOR 240/:EGYSÉG :EGYSÉG 

pu fd :Y*:EGYSÉG rt 90 fd :X*:EGYSÉG pd 

KÖRÖK 1/36 

end 

 
 

14.2 Ábra 

14.2 Feladat Írj egy programot a háromdimenziós tér egyik pontjának megrajzolásához 

(14.2 ábra). A Z-tengely a másik két tengellyel 45˚ nagyságú szöget zár be, és egységeit az 

X és az Y tengely egységméretének 2/3-val ábrázoljuk. Az (X,Y,Z) koordinátájú pont úgy 

legyen ábrázolva, mint egy kocka jobb hátsó sarka.    

14.1 Példa  A geometria egyik legalapvetőbb feladata, két pont, P1 =(X1,Y1) és P2 

=(X2,Y2) közötti egyenes megrajzolása. A következőkben a koordinátarendszereket fekete 

színnel, a szakaszokat pirossal, az egyeneseket pedig kékkel fogjuk megrajzolni. A 

pontokat máris berajzolhatjuk. A P1P2 szakasz megrajzolásához először ki kell számítanunk 

a két pont távolságát egymástól. Amint azt a matematikából már tudjuk (lásd a következő 

oldal 14.3 ábráján), távolságokat a Pythagoras tételével így számítjuk ki: 

 TÁV(P1P2) =  (X1− X2)2 +  (Y1 − Y2)2. 

Erre a célra a következő programot írjuk: 
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to ÉRTÉK :X1 :Y1 :X2 :Y2 

make "TÁV sqrt((:X2 - :X1) * (:X2 - :X1) + (:Y2 - :Y1)*(:Y2 - :Y1)) 

pr :TÁV 

end 

 
14.3 Ábra  

Most ki kell még számítanunk a szakasznak a vízszintes X tengellyel bezárt szögét. 

Láthatjuk a 14.3 ábrán, hogy  

tan(α) = 
𝑌2−𝑌1

𝑋2−𝑋1
       vagy  sin(α) = 

𝑌2−𝑌1

𝑇Á𝑉
 

Most már mindenszükséges adatunk megvan ahhoz, hogy megrajzolhassuk a P1P2 szakaszt. 

Először egy olyan programot írunk, amely helyesen működik az X2 ≥ X1 értékekre. 
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to SZAKASZ :EGYSÉG :X1 :Y1 :X2 :Y2 

setpc [0 0 0] 

PONT :EGYSÉG :X2 :Y2 

wait 1000 pu bk :X2*:EGYSÉG lt 90 bk :Y2*:EGYSÉG pd 

PONT :EGYSÉG :X1 :Y1 

make "TÁV sqrt((:X2−:X1)*(:X2−:X1) 

+(:Y2−:Y1)*(:Y2−:Y1)) 

pr :TÁV 

if :Y2>:Y1 [ make "ABSZKÜLÖNBY :Y2−:Y1] 

                   [ make "ABSZKÜLÖNBY :Y1−:Y2] 

if :X1=:X2 [ make "ALFA 90 ] 

                   [ make "ALFA arctan (:ABSZKÜLÖNBY/abs (:X2-:X1))] 

setpc [255 0 0] 

if :Y2>:Y1 [ lt :ALFA ] [rt :ALFA ] 

fd :TÁV*:EGYSÉG 

end 

Az abs utasítás kiszámítja egy szám abszolút értékét, vagyis a szám pozitív értékét.  

14.3 Feladat Abban az esetben, ha Y2 − Y1 > 0,  bal fele forgatjuk: lt :ALFA, mivel 

megfelel az előző oldal 14.3 ábráján látható helyzetnek. Ha viszont Y2 ≤ Y1, akkor jobbra 

forgatjuk. Magyarázd meg, hogy miért és rajzold meg a képet a 14.3 ábrával analóg 

módon. 

14.4 Feladat  A SZAKASZ program csak abban az esetben dolgozik helyesen, ha igaz, 

hogy X2 ≥ X1. Egészítsd ki ezt a programot oly módon, hogy akkor is helyesen működjön, 

ha X2 < X1 . Rajzold meg ehhez a megfelelő képeket, hasonló módon, mint z előző oldal 

14.3 ábráján.  

14.5 Feladat Egészítsd ki a programot úgy, hogy végül a teknőc a koordinátarendszerben a  

[0,0] kiinduló helyzetbe jusson. Ehhez nem használhatod a home utasítást.   

Ha a SZAKASZ programot meg szeretnénk változtatni úgy, hogy egyenest rajzoljon kék 

színnel, akkor elég megváltoztatni a setpc [255 0 0] utasítást a setpc [0 0 128] utasításra, 

és az utolsó sort:   
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 fd :TÁV*:EGYSÉG 

behelyettesítjük a 

 bk :TÁV*:EGYSÉG fd 3 * :TÁV * :EGYSÉG 

sorral. 

14.6 Feladat Adottak a P1, P2, P3 és P4 pontok. Írj egy programot, amely kiszámítja, és 

rajzban megszerkeszti a g1 és g2 egyenesek metszőpontját úgy, hogy g1 a P1és P2, a g2 

egyenes pedig a P1, P2 pontokon halad keresztül. 

14.7 Feladat  Legyen y1 =A·x+B és y2 =C·x+D két egyenes. Írj egy programot, amely 

adott A,B,C és D értékekre kiszámítja, és rajzban megszerkeszti ennek a két egyenesnek a 

lehetséges metszőpontját.  

14.8 Feladat Adott három pont P1= (X1;Y1), P2 = (X2;Y2) und P3 = (X3;Y3). Fejlessz egy 

programot, amely a következőket teszi: 

 a) A program berajzolja mind a három pontot. 

 b) Amennyiben ez a három pont egy egyenesen található, akkor megrajzolja az 

egyenest. 

 c) Ha a három pont nem egy egyenesen fekszik, akkor megrajzolja a ∆ P1 P2 P3  

háromszöget. 

14.9 Feladat  Adva van egy kör, melyet meghatároz az M = (XK, YK) középpontja és az 

R sugara, valamint egy y = A·x + B egyenes, melyet az A és B értékek határoznak meg. Írj 

egy programot, amely kiszámítja és megrajzolja a körnek és az egyenesnek a lehetséges 

metszőpontjait.  

14.2 Példa Adott két vektor (X1, Y1) és (X2, Y2). A mi feladatunk egy olyan program 

fejlesztése, amelyik kiszámítja és grafikusan ábrázolja a vektorok összegét, (lásd a 14.4 

ábrát). A rajzban összeadjuk a „piros” (4,1) és (−2, 5) vektorokat, és eredményként 

megkapjuk a „kék” (2,6) vektort. A megrajzolásnál is láthatjuk, hogy a sorrendnek az 

összeadásban nincsen jelentősége. 
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14.4 Ábra 

A vektorok összeadásának programjához a SZAKASZ programot módosítjuk SZAKASZ0 

programmá úgy, hogy a program végéhez a következő sorokat adjuk hozzá: 

bk :TÁV*:EGYSÉG 

if :X2>:X1 [ if :Y2>:Y1 [ rt :ALFA ] [ lt :ALFA ] ] 

                   [ if :Y2>:Y1 [ lt 180+:ALFA ] [ rt180+:ALFA ] ] 

pu :X1*:EGYSÉG lt 90 bk :Y1*:EGYSÉG pd . 

Ezáltal a szakasz megrajzolása után a teknőc visszatér a kezdeti (0,0) pontba és felfele 

tekint. A SZAKASZ0 programot egymás után háromszor alkalmazva most megrajzoljuk a 

(0,0) pontból kiinduló két piros vektort, valamint a másik kettő közül az egyiket. Ezt 

követően a 
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14.5 Ábra 

SZAKASZ programmal megrajzoljuk az utolsó piros vonalat az (X1+X2, Y1+Y2) 

ponthoz. Ha ezután átváltjuk a színt kékre, és beírjuk a home utasítást, az eredmény vektor 

meg lesz rajzolva kékkel. A megfelelő program a következőképpen nézhet ki: 

to VEKTORADD :EGYSÉG :X1 :Y1 :X2 :Y2 

SZAKASZ0 :EGYSÉG 0 0 :X1 :Y1 

SZAKASZ0 :EGYSÉG 0 0 :X2 :Y2 

SZAKASZ0 :EGYSÉG :X1 :Y1 :X1+:X2 :Y1+:Y2 

SZAKASZ :EGYSÉG :X2 :Y2 :X1+:X2 :Y1+:Y2 

setpc [0 0 128] wait 2000 

home 

end 

14.10 Feladat Változtasd meg a VEKTORADD programot úgy, hogy a végén a teknőc a 

kezdeti kiinduló helyzetet és irányt vegye fel, de ehhez ne használd a home utasítást. 

14.11 Feladat Írj egy olyan programot, amely adott :X (0 és 1 között) értékre megrajzolja 

a 14.5 ábrán látható egységsugarú kört (az X,Y megjelölések nélkül). A kép méretének a 

növelése végett az egységsugarú kör sugarának vehetsz 150 lépést.  

14.12 Feladat Rajzold meg egy program segítségével az egységsugarú kört hasonlóan, 

mint az előző feladatban, de azzal a különbséggel, hogy bemeneti értékként az X helyett 

használd 
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a) az Y koordináta értékét, vagy 

b) az α szöget. 

14.13 Feladat Írj egy programot két, háromdimenziós vektor összeadásához. A jó 

áttekinthetőség érdekében minden pontot egyértelműen ábrázolni kell (úgy, mint a 14.2 

ábrán). 

Összefoglalás 

Ebben a leckében megtanultuk, hogyan lehet koordinátarendszereket rajzolni, melyek 

egységei tetszőlegesek. Ezekben a koordinátarendszerekben LOGO programokkal 

pontokat, azokat összekötő szakaszokat, egyeneseket és köröket tudunk rajzolni. 

Mindezeket a programokat olyan alap-eszköztárként kezelhetjük, amelyek segítségével a 

geometria, különösképpen a vektorgeometria különböző feladatait tudjuk megoldani, mind 

számításokkal, mind pedig rajzok segítségével. Például, meghatározzuk az összes fontos 

pontot, majd ezek között a már kifejlesztett program-eszköztár segítségével szakaszokat 

tudunk megrajzolni, vagy ezekből kiindulva köröket megszerkeszteni. Ily módon a 

kétdimenziós térben számos feladat megoldható számításokkal és grafikusan.     

 Háromdimenziós alakzatok megrajzolása lényegesen bonyolultabb, mivel azokat egy 

kétdimenziós térben kell megvalósítani, lévén, hogy a képernyő lapos. Ezért itt csupán 

elementáris feladatokkal foglalkoztunk. 

 

Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan választod meg egy adott feladat esetén a koordinátarendszer 

egységeinek  

      méreteit? Van-e valamilyen stratégiád adott számú pont esetén az egységméret  

      megválasztásához? Tudod-e ezt a stratégiát egy program segítségével  

      automatizálni? 

2. Mekkora kiterjedése van a pontnak a geometriában? És hogyan lehet a pontokat  

    megrajzolni? Ismersz-e ehhez több jó lehetőséget is? 

3. Milyen szerepe lehet a vektoroknak a valóság modellezésében? 

4.  A geometria melyik alaptételét használjuk ahhoz, hogy két pontnak az egymástól  

     való távolságát kiszámítsuk? 

5. Hogyan adunk össze két vektort? Mit jelölnek a vektorok a fizikában és milyen  

    jelentése van ott az összeadásnak? 

 

Ellenőrző kérdések 
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1. Adottak három pont koordinátái a kétdimenziós térben. A B és C pontok 

meghatároznak egy g egyenest. Írj egy programot, amely a következőket teszi: 

a) megrajzolja az A, B és C pontokat, valamint a g egyenest. 

b) meghatározza számítással azt a D pontot a g egyenesen, amelynek a 

legkisebb a távolsága az A ponttól, és kiszámítja ezt a távolságot. 

c) megrajzolja az AD szakaszt. 

           A program dolgozzon akkor is helyesen, ha A a g egyenesen található. Bármely 

eddig    

           kifejlesztett programot lehet alprogramként alkalmazni.   

2.  Adottak az A és B pontok koordinátái a kétdimenziós térben. Írjál egy programot, 

amely a következőket teszi: 

a) rajzol egy kört, melynek középpontja az X tengelyen található úgy, hogy 

az A és B  pontok a körön feküdjenek. 

b) megrajzolja a körnek azon érintőit, amelyek áthaladnak az A ill. B 

pontokon. 

c) kiszámítja ezeknek az érintőknek a metszéspontjait. 

3. Adottak az A, B és C pontok koordinátái a kétdimenziós térben, és tudjuk azt is, 

hogy ezek nem mind egy egyenesen találhatók. Írjál egy programot, amely a 

következőket teszi: 

a) rajzol egy kört úgy, hogy az áthalad az A, B és C pontokon. 

b) megrajzolja a kör sugarát, amely a kör középpontját és az A pontot 

összekötő szakasz. 

4. Adott két vektor iránya (a vektornak a pozitív X tengellyel bezárt szöge), valamint 

a hossza. Írj egy programot, amelyik megrajzolja ezeket a vektorokat, valamint 

azoknak az összegét. 

 

5. Adottak az A és B pontok, melyek meghatározzák a B−A vektort. Fejlessz egy 

olyan programot, amely az A és B pontok adott koordinátáihoz megrajzolja a C−A 

vektort, ahol C az AB szakasz középpontja. 

6. Adottak az A, B és C pontok, melyek nem egy egyenesen fekszenek, így az ∆ABC 

háromszöget határozzák meg. Ír egy programot, amely a következőket rajzolja: 

a) az ∆ABC háromszöget 

b) az ∆ABC háromszög súlypontját, mint az oldalfelezők közös 

metszéspontját. 

7. Adott két vektor: (X1,Y1) és (X2,Y2), és két szám: D1 és D2. Fejlessz ki egy olyan 

programot, amely azt a szakaszt rajzol meg a (0,0) pontból kiindulva, amely először 

D1 egységnyit halad az (X1,Y1) vektor irányába, majd D2 egységnyit az (X2,Y2) 

vektor irányába. 

8. Adottak az A, B, C és D pontok koordinátái. Írjál egy olyan programot, amely a 

négy pont által meghatározott ABCD négyszög két átlójának metszéspontját 
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határozza meg mint számítással, mind pedig grafikusan. Amennyiben az A, B, C és 

D pontok nem határoznak meg egy négyzetet, a program adjon ki egy hibajelentést. 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

14.10 Feladat  Ahhoz, hogy a teknőcöt a home utasítás nélkül a kezdeti kiindulási 

helyzetbe juttassuk ismernünk kell: 

(i) a teknőc elhelyezkedésének aktuális α irányát az első vektor (az utolsó piros 

vonal) megrajzolását követően és 

(ii) az eredményvektor β hajlásszögét. 

Láthatjuk, hogy  

tan(α) = 
𝑌1

𝑋1
  és így α = arctan (

𝑌1

𝑋1
) 

Az eredményvektor β hajlásszögét az alábbiak szerint számítjuk ki: 

tan() = 
𝑌1+𝑌2

𝑋1+𝑋2
  és így  = arctan (

𝑌1+𝑌2

𝑋1+𝑋2
) 

A kívánt viselkedés eléréséhez a VEKTORADD programban a home utasítást a 

következő utasítássorral tudjuk kiváltani: 

make "ALF arctan (:Y1/:X1) 

pr :ALF lt 90−:ALF wait 500 

make "BET arctan ((:Y1+:Y2/(:X1+:X2)) 

pr :BET rt 90−:BET wait 500 

make "RES (:X1+:X2)*(:X1+:X2)+ (:Y1+:Y2)* (:Y1+:Y2) 

make "EREDM sqrt :EREDM 

bk :EREDM*:EINHEIT lt 90−:BET 

Az így létrehozott program a teknőcöt a kívánt helyzetbe hozza. De az :X1, :X2, :Y1 és 

:Y2 bizonyos értékeire a teknőc a végén nem felfele, hanem lefele tekint. Meg tudnád-e 

magyarázni, hogy melyik bementi értékekre, és miért fordul el a teknőc 180˚-al? Tudnád-e 

a programot úgy helyesbíteni, hogy a végén a teknőc mindig csak felfele tekintsen? 

 


