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4. Lecke 

Körök és szabályos sokszögek rajzolása 

Az előző fejezetekkel ellentétben most nem újabb programozási utasításokról vagy 

elvekről fogunk tanulni. Ebben a fejezetben a sokszögekről, mint geometriai alakzatokról 

fogunk többet megtudni és ezáltal felfedezni, hogyan rajzolhatjuk meg azokat a teknőc 

segítségével. 

Egy szabályos k-szögnek k számú szöge van, és k darab egyforma hosszúságú oldala. Ha 

például ceruzával egy 10-szöget akarsz rajzolni, akkor 10 egyenest kell rajzolnod, és 

mindegyik egyenes után „egy kicsit” irányt kell változtatnod (fordulnod). 

Mennyivel kell elfordulni? 

Ki tudsz-e ilyesmit számítani? 

Ha egy szabályos sokszöget rajzolunk, többször el kell fordulni, de a végén pontosan 

abban a helyzetben állunk és pontosan abba az irányba nézünk, mint kezdetben (lásd a 4.1 

ábrát). 

Ez azt jelenti, hogy útközben egy teljes, 360˚-os fordulatot tettünk meg. Ha tehát egy 

szabályos 10-szöget rajzolunk, pontosan 10-szer kell elfordulni, mégpedig mindig 

ugyanannyi szöggel. Tehát 

 
360

10
= 36 

Ezért minden alkalommal 36˚-all kell elfordulni: rt 36. 

 
4.1 ábra 

Próbáljuk ki az alábbi program beírásával: 

repeat 10 [ fd 50 rt 36 ] 

4.1 Feladat  Rajzold meg a következő szabályos sokszögeket: 

     a)  Egy 5-szöget, melynek oldalhossza 180 

b)  Egy 12-szöget, melynek oldalhossza 50 

c)  Egy 4-szöget, melynek oldalhossza 200 
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d)  Egy 6-szöget, melynek oldalhossza 100 

e)  Egy 3-szöget, melynek oldalhossza 200 

f)  Egy 18-szöget, melynek oldalhossza 20 

Ha egy szabályos 7-szöget akarunk rajzolni, felmerül a probléma, hogy 360 nem osztható 

maradéktalanul 7-el. Ilyen esetben hagyjuk, hogy a számítógép számolja ki az eredményt: 

egyszerűen beírjuk, hogy 360/7 A „/” szimbólum a számítógép számára azt jelenti, hogy 

„osszad el”. A számítógép aztán kiszámítja a pontos eredményt. Ennek megfelelően egy 

100 egység oldalhosszúságú szabályos 7-szöget a következő módon rajzolunk meg: 

repeat 7 [ fd 100 rt 360 / 7 ] 

4.2 Feladat Rajzold meg a következő szabályos sokszögeket: 

a)  Egy 13-szöget, melynek oldalhossza 30. 

b)  Egy 19-szöget, melynek oldalhossza 20. 

Megtanultuk tehát, hogyan lehet szabályos sokszöget rajzolni, de hogyan rajzolunk egy 

kört?A fd és utasításokkal nem lehet tökéletes kört rajzolni. De amint megfigyelhetted, 

nagy számú szöggel rendelkező sokszögek nagyon hasonlítanak körökre. Ha tehát sok 

szöget és nagyon rövid oldalakat rajzolunk, köröket kapunk. 

4.3 Feladat Vizsgáld meg a következő programok hatásait: 

       a)  repeat 360 [ fd 1 rt 1 ] 

       b)  repeat 180 [ fd 3 rt 2 ] 

       c)  repeat 360 [ fd 2 rt 1 ] 

       d)  repeat 360 [ fd 3.5 rt 1 ]    (3.5 három és felet jelent) 

4.4 Feladat Mit tennél, hogy egészen kis köröket rajzolj? Írj ehhez egy programot. 

4.5 Feladat Mit tennél, hogy nagy köröket rajzolj? Írj ehhez egy programot. 

4.6 Feladat Próbáld meg lerajzolni a 4.2 ábrán látható félköröket. 

 
4.2 ábra 

Már megtanultunk jó néhány módszert, és többféle geometriai alakzatot is le tudunk 

rajzolni. Ezekkel már szép fantáziamintákat lehet megrajzolni. Ehhez mutatunk most egy 

ötletet. Rajzolj egy 7-szöget  

repeat 7 [ fd 100 rt 360 / 7 ], 

majd fordítsd el a teknőcöt 10 fokkal 

rt 10 

és ismételd meg 
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repeat 7 [ fd 100 rt 360 / 7 ]. 

Tedd ezt meg néhányszor és tekintsd meg az így kapott alakzatot. Mindegyik 7-szög után 

10 fokot fordulunk az rt 10-el. Ha vissza akarunk jutni a kezdeti pozícióba,  

      
360

10
= 36 

alkalommal kell ezt megismételnünk. Nézzük tehát, mit rajzol a következő program: 

repeat 36 [ repeat 7 [ fd 100 rt 360 / 7 ] rt 10 ]. 

 

4.7 Feladat  Rajzolj egy szabályos 12-szöget 70 egység oldalhosszal, és forgasd el 18-szor, 

hogy visszajuss a kezdőpozícióba. Ötlet: írhatsz előbb egy programot egy 70 egység 

oldalhosszúságú szabályos 12-szög számára, és azt megnevezheted például az SZÖG12 

névvel. Azután már csak ki kell egészítened a programot: 

repeat 18 [ SZÖG12 rt (Minek kell itt állnia?) ]. 

4.8 Feladat Gondolj ki egy hasonló feladatot, mint a 4.7, és írjál hozzá egy programot. 

4.9 Feladat Helyettesítsd a 12 szöget a 4.7 feladatból egy körrel (tehát egy 360-szöggel, 

melynek oldalhossza 2) és szemléld meg a megrajzolt mintát. 

Ha már fantáziamintákat rajzolunk, jó lenne színeket is használni. A teknőc ugyanis nem 

csak feketével, hanem bármely színnel is tud rajzolni. Mindegyik színnek megfelel egy 

szám. Áttekintést kaphatsz a színekről a 4.1 táblázatban. 

Megjegyzés az oktatónak  A 4.1 táblázat  oszlopai megfelelnek a 3 lehetőségnek, 

ahogyan az XLOGO-ban be lehet állítani egy kívánt színt. A három lehetőség egyenrangú. 

Teljesen mindegy, melyik színmegjelölést használjuk. Egy általános nemzetközi 

megjelölés, a RGB-modell, a harmadik oszlopban van feltüntetve és megadja, hogyan lehet 

egy bizonyos színt a piros, sárga és kék színekből megkapni, kikeverni. A http://de. 

wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum weboldalon részletesebb magyarázatot lehet erről 

olvasni. A színek jelölésének a [r, g, b]-formátummal megvan az az előnye, hogy bármely 

színt ki lehet keverni, olyanokat is, melyeket a 4.1 táblázat nem tartalmaz.  

A SUPERLOGO-ban a színek leírására csupán két lehetőség van: vagy egy számmal 

jelöljük (első oszlop), vagy pedig a RGB-számhármassal (harmadik oszlop). Ennél az első 

oszlopban a színek másként vannak számozva, mint az XLOGO-ban.  

Az alábbi utasítással 

              setpencolor                    X  

              --------------             ------------- 

               Válassz                Egy számérték, a kívánt  

                 színt!                  szín kódja 

 

a teknőc az aktuális színt az X színre cseréli. 
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Így már szép mintákat lehet rajzolni, mint például a következő program által rajzolt kép. 

Először megnevezünk két programot két különböző méretű kör rajzolásához.  

 
4.1. táblázat 

        to KÖR3 

         repeat 360 [ fd 3 rt 1 ] 

        end 

 

        to KÖR1 

         repeat 180 [ fd 1 rt 1 ] 

        end 

Használjuk most ezeket a köröket az eddigiekhez hasonló minták megalkotásához.  

        to MINTA3 

         repeat 36 [ KÖR3 rt 10 ] 

        end 

        to MINTA1 

         repeat 18 [ KÖR1 rt 20 ] 

        end 

Próbáljuk most színesen: 

        setpencolor 2 

        MINTA3 rt 2 

        setpencolor 3 

        MINTA3 rt 2 
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        setpencolor 4 

        MINTA3 rt 2 

        setpencolor 5 

        MINTA3 rt 2 

        setpencolor 6 

        MINTA1 rt 2 

        setpencolor 15 

        MINTA1 rt 2 

        setpencolor 8 

        MINTA1 rt 2 

        setpencolor 9 

        MINTA1 rt 2 

Tovább folytathatod a munkát, vagy rajzolj egy saját mintát. 

4.10 Feladat Használd a MINTA3-t, hogy a megadott képet narancsszínben rajzold meg. 

Ezután használd a setpencolor 7 utasítást, hogy a szín fehér legyen. Mi fog történni, ha 

ismét végrehajtatod a MINTA3-t? 

4.11 Feladat Rajzold meg a 4.3 ábrán látható képet. A teknőc kezdeti helyzete a két kör 

közös (metszési) pontja legyen. 

 
         4.3 ábra 

Összefoglaló 

Megtanultuk, hogyan lehet szabályos sokszögeket rajzolni. Azonos hosszúságú 

szakaszokat kell rajzolni, és egy-egy oldal megrajzolása után mindig 

        rt 360/Szögek száma 

szöggel elfordulni. A kört úgy rajzoljuk, mint nagyon sok szögű sokszöget. Legjobb a 360 

vagy 180 szög. 

A teknőc színesen is tud rajzolni. Egyik színről a másikra úgy lehet váltani, hogy 

használjuk a setpencolor utasítást .és paraméterként megadjuk utána a kívánt szín számát. 

Ellenőrző kérdések 

1. Hogyan rajzolunk szabályos sokszögeket? Mi köze van a szögek számának ahhoz, 

hogy egy-egy oldal megrajzolása után mennyivel kell elfordulnunk? 

2. Hogyan számítjuk ki egy szabályos sokszög kerületét? 

3. Hogyan rajzolunk köröket? 
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4. Melyik utasítással lehet a teknőc által használt színt megváltoztatni? 

      5.  Lehetséges-e színváltoztatással a teknőc módját megváltoztatni? Ha igen, akkor 

hogyan, és melyik módba? 

Ellenőrző feladatok 

1.  Rajzold meg az alábbi szabályos sokszögeket: 

a) Egy 25 egység oldalhosszúságú 12-szöget 

b) Egy 50 egység oldalhosszúságú 7-szöget 

c) Egy 200 egység oldalhosszúságú 3 szöget 

Határozd meg mindegyik kerületét.   

2.  Rajzolj köröket az alábbi kerületekkel: 

      a)  360 egység 

      b)  720 egység 

      c)  900 egység 

      d)  777 egység 

3.  Írj egy programot az alábbi mintázat megrajzolására. A körök kerülete egyenként 540 

egység. 

 
4.4 ábra 

4.  Írj egy programot az alábbi képhez. A körök méretét szabadon megválaszthatod. 

 
4.5 ábra 

5.  Írj programot a 4.6 ábrához. 
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4.6 ábra 

6.  Át tudnád-e alakítani a 4.6 ábra képét radírgumi-modusz és ceruza-modusz segítségével 

négy, egymás melletti házzá? Te döntheted el, hogyan nézzenek ki a házak. Egy lehetséges 

példát láthatsz a 4.7 ábrán. 

 
4.7 ábra                                              

7.  Rajzold meg sárgával a 4.8 ábrán látható hálót. 

 
4.8 ábra 

7.  Rajzolj négy kört, amint a 4.9 ábrán látható, melyeknek kerülete 360, 540, 720,és 900 

egység. 
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4.9  ábra 

 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

4.2. Feladat   

a) repeat 13 [ fd 30 rt 360/13 ] 

b) repeat 19 [ fd 20 rt 360/19 ] 

4.5. Feladat   

Egy kört úgy rajzolunk meg, mint egy nagyon sok szögű szabályos sokszöget. Így a 

kerülete mindig a Szögek száma x Oldalhossz. Ha a kört 360 szögű szabályos sokszögként 

rajzoljuk, akkor a kerülete 360 x Oldalhossz. Így az alábbi kör kerülete 

        repeat 360 [ fd 1 rt 1 ] 

360 x 1 = 360 egység. Ha növelni akarjuk a kerületet, akkor növelhetjük az oldalhosszú-

ságot. 

Például a  

          repeat 360 [ fd 4 rt 1 ] 

által rajzolt kör kerülete 360 x 4 = 1440. 

4.6 Feladat 

Egy félkört úgy rajzolunk, hogy 360 fordulat helyett csak 180-szor fordítjuk el a teknőcöt  

rt 1-el. Ha a teknőc kezdetben a 4.2(a) ábra bal oldalán áll, akkor elég az alábbi program: 

          repeat 180 [ fd 2 rt 1 ] 

Rajzolás után a teknőc a félkör jobb végén helyezkedik el és lefele néz.   

A 4.2(b) ábrán látható félkör megrajzolásánál különbözőképpen járhatunk el. Például, 

tekinthetjük az ábrán látható félkört egy teljes kör második felének, melynek az első fele a 

4.2(a) ábrán lévő félkör. Futtathatjuk tehát az első félkör programját úgy, hogy ne húzzon 

vonalat, majd megrajzoltatjuk a második félkört. 

          pu 

          repeat 180 [ fd 2 rt 1 ] 

          pd 

          repeat 180 [ fd 2 rt 1 ] 
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Másként is eljárhatunk. Megfordíthatjuk a teknőcöt és lerajzoltatjuk vele a 4.2 (b) ábrán 

látható félkört, mint egy egész kör első felét. 

          rt 180 

          repeat 180 [ fd 2 rt 1 ] 

 

2. Ellenőrzőfeladat 

b) repeat 360 [ fd 2 rt 1 ] 

c) repeat 360 [ fd 2.5 rt 1 ]  

d) repeat 360 [ fd 777/360 rt 1 ] 

 

5. Ellenőrzőfeladat 

A 4.6 ábráján látható képet balról jobbra rajzoljuk. Modulárisan járunk el, ezért először 

megírunk két programot. Az első program egy 6-szöget rajzol, 100 egység oldalhosszal. 

        to SZÖG6OLDALH100 

         repeat 6 [ fd 100 rt 60 ] 

        end 

A második programmal a következő startpozícióhoz szükséges eltolást érjük el, ahonnan a 

következő 6-szöget fogja megrajzolni. 

        to ELTOL 

         repeat 4 [ fd 100 rt 60 ] 

         rt 120 

        end 

A 4.6 ábrán látható kép programja ezek szerint a következő: 

repeat 3 [SZÖG6OLDALH100 ELTOL] 

SZÖG6OLDALH100. 

 


