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9. Lecke 

Lokális és globális változók  

A változók elve a programozás egyik legfontosabb koncepciója. Ezzel kezdődik el az igazi 

programozás. A változók alkalmazása lehetővé teszi sokféle számítási folyamat vezérlését. 

Ennek a koncepciónak a helyes megértéséhez először is meg kell tanulnunk, hogyan 

történik az adatátvitel a programok és alprogramok között. Ezzel a témával a paraméterek 

bevezetésénél tulajdonképpen már foglalkoztunk. Azt már megtanultuk, hogyan lehet a 

paramétereken keresztül bemeneti értékeket számok formájában a programba kívülről 

bevinni, és, hogy egy főprogram hogyan adja tovább paraméterértékeit az alprogramoknak.   

Egy szép példa az ismétléshez: 

 to KERESZT :A :B 

  TÉGLA :A :B  

  TÉGLA :B :A  

  rt 180 

  TÉGLA :A :B  

  TÉGLA :B :A  

 end 

a már ismert alprogrammal: 

 to TÉGLA :FÜGG :VÍZSZ 

 repeat 2 [ fd :FÜGG rt 90 fd :VÍZSZ rt 90 ] 

 end 

A 

          TÉGLA 100 200 

meghívásakor a 100 és 200 beviteli értékek továbbítódnak a KERESZT főprogramnak. Az 

A regiszter a 100 értéket, a B regiszter pedig a 200 értéket tartalmazza. A KERESZT 

főprogramban a TÉGLA alprogram összesen négyszer lesz meghívva. Eközben a TÉGLA 

alprogram :FÜGG paraméterének az :A és :B paraméterek értékei váltakozva adódnak át 

(:A, :B, :A,  :B). Ugyanez történik a TÉGLA alprogram  :VÍZSZ paraméterével is, csak 

fordított sorrendben (:B, :A, :B,  :A). 

9.1 Feladat Szimuláld a KERESZT főprogram futtatását a KERESZT 100 200 

felhívására, és dokumentáld az összes regiszter tartalmának alakulását a KERESZT 

minden egyes sorának feldolgozását követően. 

Azok a változók, amelyeket egy programon belül deklaráltunk, az illető program globális 

változói. Például :A és :B a KERESZT program globális változói. A :VÍZSZ és:FÜGG 

paraméterek nem globális változói a KERESZT programnak, viszont globális változói a 

TÉGLA programnak.    
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Tehát jegyezzük meg, hogy a 

 

          to XXX :A :B :C 

 

kifejezés az :A, :B és :C paramétereket automatikusan a XXX program globális változóivá 

teszi. De nem ez az egyetlen módja a globális változók deklarációjának. A 8. leckében 

megtanultunk a make utasítás segítségével is megadni új változókat. Így egy XXX 

program esetében: 

to XXX :A :B :C 

          …. 

          ·… 

           make ’’D 

          ·… 

          ·… 

          end 

a :D változó ugyancsak az XXX program globális változója, mert az  XXX programban, és 

nem annak valamelyik alprogramjában lett deklarálva. 

Egy alprogram globális változóját a hozzá tartozó főprogram lokális változójának 

nevezünk. Így a :VÍZSZ és :FÜGG paraméterek a  KERESZT főprogramnak a lokális 

változói.  

Például a 8. leckében, a T3 programban az :A, :B, :C, :X és :Y változók a T3 program  

globális változói. A :MÉRET változó (melynek a leírása egyáltalán nem is szerepel a 

főprogramban) a NÉGYZET alprogram globális változója, és ezáltal a T3 főprogram 

lokális változója. A NÉGYZET X meghívása az X –et nem teszi a NÉGYZET alprogram 

változójává. A jelentése csupán arra korlátozódik, hogy az X aktuális értékét átadja a 

NÉGYZET :MÉRET program :MÉRET változójának.  

9.2 Feladat Melyek a 8.2 példában szereplő SOKKÖR program globális és lokális 

változói? 

9.3 Feladat Melyek a 8. lecke 3. ellenőrzőfeladatában a SPIR program globális és lokális 

változói? 

Talán ezzel már mindent tudunk a változókról? Sajnos még nem. A lényeg még csak most 

jön. Eddig nem figyeltünk arra, hogy különböző programok változói különbözőképpen 

legyenek elnevezve. Több olyan főprogramot is írtunk, melyek változói azonos 

megnevezésűek voltak, mint azok alprogramjainak változói. Emiatt nem zavarodik össze a 

programunk? 

Tekintsük az alábbi programot: 
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          to TG21 :KER 

           make ”VÍZSZ :KER/3 

           make ”FÜGG :KER/6 

           TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG 

          end 

a 8.1 feladatból, amely a TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG programot alprogramként használja. 

Az eddig leírtak szerint az :KER,:VÍZSZ és :FÜGG változók a TG21 főprogram globális 

változói kell, hogy legyenek. De ezek a változónevek a  

         to TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG 

meghatározásban is szerepelnek, és így a TÉGLA alprogramnak is a globális változói. A 

mi definíciónk szerint akkor ezek a TG21 főprogram lokális változói kell, hogy legyenek. 

De lehet-e egy változó ugyannak a programnak egyszerre globális és lokális változója is? 

9.4 Feladat Keress az eddig megírt programok között más példákat is, amelyekben 

ugyanez a probléma merül fel az azonos nevű globális és lokális változókkal. 

A megoldás talán egy kicsit meglepő. A számítógép ugyanis két különböző regisztert vezet 

a FÜGG, és két különböző regisztert a :VÍZSZ névvel. Minden regiszterben nem csak a 

változó nevét jegyzi meg, hanem annak a programnak a nevét is, amelyben a változót 

deklaráltuk (amely számára tehát globális változó). Ez azt jelenti, hogy nem csak egy, 

hanem két olyan regiszterünk van, amelynek a neve VÍZSZ. Az egyik a VÍZSZ(TG21), és 

ez a TG21 program globális változója. A másik VÍZSZ(TÉGLA), amelyik a TÉGLA 

program globális, és a TG21 program lokális változója. A számítógép tárhelye tehát az 9.1 

táblázatnak megfelelően néz ki: 

 
                                                        9.1 Táblázat 

A 9.1 táblázatban szemléltettük a tárhelyek tartalmainak változását a TG21 600 meghívása 

után, a program egyes sorainak feldolgozását követően. Közvetlenül a program meghívása 

után a :KER regiszter tartalma a 600 érték. A VÍZSZ(TG21), és a FÜGG(TG21) 

regiszterek még nem léteznek, mert ezek még nem lettek deklarálva. Ezt az állapotot a 

táblázatban egy vonallal jelöljük. A VÍZSZ(TÉGLA) és a FÜGG(TÉGLA) regiszterek 

viszont már léteznek, mert a TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG programot már definiáltuk, ezáltal 

a számítógép már lefoglalta a megfelelő regisztereket.  

A 

          make ”VÍZSZ :KER/3 
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sor feldolgozása után egy újabb VÍZSZ(TG21) regisztert hoz létre és ebben elmenti a 

600/3 művelet eredményét, a 200 értéket. A TG21 program :FÜGG globális változója 

ekkor még nem létezik. Akkor jön létre, amikor feldolgozásra kerül a  

          make ”FÜGG :KER/6 

programsor, és a 100 értéket kapja. A 

          TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG 

meghívása után a számítógép a FÜGG(TG21) értékét átmásolja a FÜGG(TÉGLA) 

regisz-terbe. Analóg módon a  VÍZSZ(TG21) értéke (200) átadódik a VÍZSZ(TÉGLA) 

regiszternek. Az adatok mindig a globális változókból lesznek átvéve, a TÉGLA :VÍZSZ 

:FÜGG utasításnak megfelelően. Ezeknek a tárhelye már adva van a TÉGLA programnak 

a 

          to TÉGLA :VÍZSZ :FÜGG 

definíciója által. Ha a TÉGLA programot 

 

          to TÉGLA :A :B 

formában határoztuk volna meg, akkor nem lett volna semmi bonyodalom a kettős 

elnevezéssel. A FÜGG(TG21) értékét az A regiszterbe, a VÍZSZ(TG21) értékét pedig a B 

regiszterbe másolta volna át. 

9.5 Feladat Készíts a TG21 900 meghívásra analóg módon táblázatot, amint azt a 9.1 

táblázatban tettük.  

9.6 Feladat Határozd meg a 8. leckében kifejlesztett SOKNÉGYZ1 program globális és 

lokális változóit. Rajzolj táblázatot a 9.1 táblázathoz hasonlóan, amely a tárhelyek 

tartalmainak fejlődését szemléltesse az egyes programsorok végrehajtása nyomán.  

A 6. leckéig leírt példákban láthattuk már, hogy két azonos nevű változó értéke különböző 

lehet. A végén ezek az értékek aztán mindig egyenlők lettek, és a különbségeknek semmi 

külső hatása sem volt. Ha a :VÍZSZ (vagy : FÜGG ) változóknak végig csak egy regisztert 

használtunk volna, az eredményen (a megrajzolt alakzaton) semmit sem változtatott volna. 

Meggyőződhetünk-e valamilyen módon arról, hogy a számítógép két azonos nevű változó 

számára valóban két különböző regisztert használ? Ehhez a következő tesztprogramot írjuk 

meg: 

          to TESZT2 :MÉRET 

           fd :MÉRET rt 90 

           TESZT1 :MÉRET 

           rt 90 fd :MÉRET  

          end 

amely használja a TESZT1 :MÉRET alprogramot: 
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          to TESZT1 :MÉRET 

           fd :MÉRET  

           make ”MÉRET :MÉRET +100 

          end . 

Gondolkodjunk el azon, mit rajzolna a teknőc a TESZT2 100 meghívásakor, ha a 

számítógép a :MÉRET változónak csak egyetlen regisztert használna. Az eredmény ebben 

az esetben megfelelne a következő programnak: 

          to TESZT3 :MÉRET 

           fd :MÉRET rt 90 

           fd :MÉRET  

           make ”MÉRET :MÉRET +100           

           rt 90 fd :MÉRET  

          end , 

amely azáltal jött létre, hogy a TESZT1 :MÉRET program sorait behelyettesítettük a 

TESZT2 főprogramban a megfelelő helyen. 

A TESZT3 100 meghívásakor a 9.1(a) képet kapjuk. Először meg lesz rajzolva kétszer a 

100 egység hosszúságú egyenes. Ezt követően a :MÉRET 100 értékéhez hozzáadódik 100, 

így annak értéke 200 lesz. Tehát az utolsó programsor fd :MÉRET utasítását követően a 

számítógép egy 200 egységnyi egyenest rajzol.  

Azonban a számítógép valójában a 9.1(b) képet rajzolja meg. Ez azért van így, mert a 

          make ”MÉRET :MÉRET +100           

a TESZT1 programban a MÉRET(TESZT1) lokális változót változtatja meg és a 

MÉRET(TESZT2) globális változót változatlanul hagyja. A TESZT1 program utolsó fd 

:MÉRET utasítása a MÉRET(TESZT2) globális változót hívja meg, és ezért 100 

egységnyi egyenest rajzol. A két regisztertartalmának fejlődését a TESZT2 programsorok 

végrehajtása  

 
                                                         9.1 Ábra 

 során, a TESZT2 100 meghívása után, a 9.2 táblázat szemlélteti.  
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                                                       9.2 Táblázat                            

9.7 Feladat  A 9.2 táblázatban sajnos nem látjuk részletesen a MÉRET(TESZT1) 

regiszter tartalmának alakulását, amely először megkapja a 100 értéket, majd ehhez  

hozzáadja a 100-at. Készíts egy részletesebb táblázatot, amely megmutatja a regiszterek 

változását minden egyes programsor végrehajtása után. 

A változóértékek helyességéről még egy másik módon is meggyőződhetünk. A print, vagy 

rövidebb formájában pr utasításra a változók értéke megjelenik a képernyőn. Például a    

          print :A 

utasításra megjelenik az :A változó aktuális értéke a képernyőn abban az ablakban, ahol 

programozol. 

A TESZT2 programban a print utasítást háromszor fogjuk használni ahhoz, hogy 

megállapítsuk, hogy a print :MÉRET utasítás kihatása az alprogramban a 

MÉRET(TESZT1) lokális változóra, ill. a  MÉRET(TESZT2) globális változóra 

különbözik-e. A megváltoztatott programjaink a következőképpen néznek ki: 

          to TESZT2 :MÉRET 

           fd :MÉRET rt 90 

           print :MÉRET 

           TESZT1 :MÉRET 

           print :MÉRET 

           rt 90 fd :MÉRET  

          end 

          to TESZT1 :MÉRET 

           fd :MÉRET  

           make ”MÉRET :MÉRET + 100 

           print :MÉRET 

          end . 

A TESZT2 100 meghívásakor a képernyőn megjelenik a következő: 

          100 

          200 

          100 
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Az első és az utolsó szám 100. Ezek megfelelnek a print :MÉRET utasítás 

végrehajtásának a TESZT2 főprogramban. A 200 kimeneti érték a TESZT1 alprogram 

print :MÉRET utasításának végrehajtásából származik, amelyben a MÉRET( TESZT1) 

lokális változónak az értéke 200.  

A print (vagy rövidítve: pr) utasítást nem csak változóértékek feltűntetésére, és azok 

ellenőrzésére használhatjuk. Számok közvetlen megjelenítésére is alkalmas. A 

          print 7 

utasításra a programozó ablakban megjelenik a 7-es szám. A print utasítással számsorokat 

is kiírhatunk, például: 

          print [ 2 7 13 120 -6 ] . 

Ugyanígy szövegek írására is használhatjuk. A 

          print [ Nincs megoldása ]       

Utasításra megjelenik a képernyőn a „Nincs megoldása” szöveg. Próbáld ki! 

9.8 Feladat Találj ki egy saját tesztprogramot egy alprogrammal. Rajzoljon ez a program 

két négyzetet egymás mellé. Mindkettő azonos méretű legyen akkor, ha (amint az 

valójában történik) az azonos nevű változókat egymástól megkülönböztetjük. Ha viszont 

az alprogram meghívása helyett csupán annak sorait helyettesítjük be a főprogram 

megfelelő sorába, akkor a két négyzet legyen különböző méretű.  

9.9 Feladat Miben különbözik a 8. lecke 3. ellenőrzőfeladatában leírt SPIR program az 

alábbi programtól? 

          to SPIRT :KER :ADD :SZÁM 

           repeat :SZÁM [ KÖRÖK :KER/360 

                                        fd :KER/2 rt 20 

                                       make ”KER :KER+:ADD 

                                       TESZT3 :ADD ] 

          end 

          to TESZT3 :ADD 

           make ”ADD :ADD +10 

          end . 

Ellenőrizd elgondolásodat a SPIRT 50 30 10 és a SPIR 50 30 10 meghívásokkal. 

Magyarázd meg, hol és miért jött létre a különbség. Szemléltesd a SPIRT 50 30 3 és a 

SPIR 50 30 3 meghívások után a a SPIRT és a SPIR programok globális és lokális 

változóihoz tartozó regiszterek alakulását. Tekintsd a KÖRÖK alprogramokat 

utasításoknak. Használd a print utasítást mindkét programban a feltevéseid helyességének 

ellenőrzésére. 
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9.10 Feladat  Mi történik, ha a 9.9 feladatban a SPIRT programból a  

           make ”KER :KER+:ADD 

utasítást átveszed az alprogramba is? Töröld tehát ezt a make utasítást a SPIRT 

programból és helyettesítsd a TESZT3 programot az alábbi TESZT4 programmal: 

          to TESZT4 :ADD :KER 

           make ”KER :KER + :ADD  

           make ”ADD :ADD +10 

          end . 

A SPIRT programban a TESZT3 :ADD helyett a TESZT4 :ADD :KER alprogramot 

hívjuk meg.  

Ezen a helyen megkérdezhetnénk, hogy nem túl zavaró-e néha, ugyanazt az elnevezést 

használni mind a főprogram, mind pedig az alprogram változóinak a megnevezésére. 

Természetesen meg lehetne kísérelni az ilyen helyzetek elkerülését. Ez azonban nem 

mindig könnyű, és néha kifejezetten nemkívánatos lehet. Például, ha egy nagyobb 

moduláris programtervezésnél akarnánk így eljárni, igencsak fáradtságos lenne erre 

odafigyelni. Néha olyan helyzetek is adódnak (ilyenekkel a paraméterek alkalmazása során 

már nemegyszer találkoztunk is), melyekben azonos megnevezéssel az összefüggést és a 

rajzolandó alakzat szempontjából azonos jelentést kívánjuk kifejezni. Az eddigiekből 

bizonyára már nyilvánvalóvá vált, hogy a terjedelmes programok moduláris tervezésénél 

nagyon fontos folyamatosan megőrizni a rátekintést. Az a mód, ahogyan a számítógép a 

lokális változókat kezeli, számunkra nagyon előnyös. Ezzel megkímél minket olyan 

kellemetlen meglepetésektől, melyek azáltal jöhetnének létre, hogy egy globális 

változónak szándékunkon kívül ugyanazt a nevet adjuk, amelyet valamikor régen egy már 

elfeledett alprogramnál használtunk.   

Összefoglalás 

A globális változók egy programnak mindazon változói, melyek a to programsorban, vagy 

később a make utasítással lettek megadva. Ha egy programnak nincsen egyetlen 

alprogramja sem, akkor az összes változója globális. Egy főprogram alprogramjainak 

globális változói a főprogram számára lokális változók. Ezeket azért nevezzük lokális 

változóknak, mert ezekre csak akkor lehet hivatkozni és értéküket megváltoztni, amikor a 

számítógép azt az alprogramot futtatja.  

A számítógép egy változó nevét mindig annak a programnak a nevével együtt tárolja, 

amelyben ez a változót deklaráltuk. Ha ugyanazt a változónevet több, különböző 

programban is használjuk, ezek mindig különböző változókat jelölnek. A számítógép 

szempontjából minden változó neve két részből tevődik össze. Az első része a 

tulajdonképpeni változónév, a második pedig annak a programnak a neve, amelyben a 

változót deklaráltuk (globális). Ezáltal a gép azokat a változókat, melyek nevei azonosak, 
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de különböző programokban lettek deklarálva, különböző regiszterekbe utalja. Ezek 

értékei tehát egymástól függetlenül megváltoztathatók.  

 

A print :A utasítást követően a képernyőn megjelenik az :A változó értéke. Ezt jól lehet a 

program korrekt működésének ellenőrzésére használni. A print [….] utasítással bármely 

szöveget vagy számsort meg lehet jelentetni a képernyőn. 

Ellenőrző kérdések 

1. Mik egy program globális változói? Hogyan lehet azokat meghatározni, deklarálni? 

2. Mik egy program lokális változói? Miért „lokális” a nevük? 

3. Milyen változói vannak annak a programnak, amely nem használ alprogramot? 

4. Mi mindent „jegyez meg magának” a számítógép egy új változó 

meghatározásakor?  

5. Mi történik, ha különböző programok azonos nevű változókat használnak? 

6. Véleményed szerint mi az haszna a változók előbb ismertetett alkalmazásának azzal 

szemben, hogy azonos nevű változókat azonosnak tekintsünk? Miért nem lenne 

előnyösebb megtiltani azonos változónevek használatát?  

7. Hogyan működik a print utasítás? Mi mindent lehet a print segítségével a 

képernyőn megjelentetni? 

Ellenőrző feladatok 

1. Milyen különbségek vannak az alábbi SOKNÉGYZ1, SOKNÉGYZ2 és 

SOKNÉGYZ3 programok között? 

          to SOKNÉGYZ1 :MÉRET :SZÁM                                                                                

           repeat :SZÁM [ NÉGYZET :MÉRET make ”MÉRET :MÉRET + 10 ]                        

          end 

          to SOKNÉGYZ2 :MÉRET :SZÁM                                                                                

           repeat :SZÁM [ NÉGYZET :MÉRET ]                        

          end 

          to SOKNÉGYZ3 :MÉRET :SZÁM                                                                                

           repeat :SZÁM [ NÉGYZET :MÉRET NŐ10 :MÉRET]                        

          end  

          to NŐ10 :MÉRET  

           make ”MÉRET :MÉRET + 10 ]                        

          end 
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Szimuláld mind a három programot a :MÉRET=100 és  :SZÁM = 3 paraméterértékekre és 

írd le egy táblázatban a regisztertartalmak változásait az egyes utasítások végrehajtása 

után. Ezután illesszél be a programok megfelelő helyeire print utasításokat, és 

dokumentáld ezzel a táblázatod helyességét. 

 

2. A következő program alkalmas olyan fekete háromszögek rajzolására, melyek 

magassága azonos a szélességükkel ( következő oldal, 9.2 ábra).   

 

 
                                                         9.2 Ábra 

          to FEKHÁROMSZ :A 

           rt 90 

          repeat :A/2     [ fd :A rt 180 fd 0.5 rt 90 

                                    fd 1 lt 90 make ”A :A–1 

                                    fd :A rt 180 fd 0.5 lt 90 

                                    fd 1 rt 90 make ”A :A–1 ]                   

          end 

Használd a FEKHÁROMSZ programot alprogramként egy UTCA :SZÁM :A 

programhoz, amely tetszőleges számú és tetszőleges :A szélességű házakat rajzoljon (9.2 

ábra). Határozd meg a változók értékeit a FEKHÁROMSZ :A minden egyes meghívása 

után, és közvetlenül a FEKHÁROMSZ alprogram végrehajtása után az UTCA 70 4 

meghívásra. 

3. A FEKHÁROMSZ program repeat ciklusában egy hosszú utasítássor található. 

Ezt szinte felezheted, ha bevezetsz egy változót tetszőleges elforduláshoz. Tudod, 

hogyan? 

4. Rajzolj a 9.2 ábrához hasonló, tetszőleges hosszúságú házsort azzal a különbséggel, 

hogy az :A változó értéke házról házra 10-el nőjön.  

5. Írj programot tetszőleges, színnel kitöltött, egyenlőszárú háromszögek rajzolásához, 

melyek alapja :A, magassága :M. 

6. Tekintsd a következő programot: 
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            to NÖVÉNY :HOSSZ :MAGAS :LÉP :KIVONH :KIVONM 

             repeat :MAGAS [ fd :LÉP TŰ :HOSSZ rt 3 

             make "HOSSZ :HOSSZ−:KIVONH 

             make "LÉP :LÉP−:KIVONM ] 

            end 

           a következő alprogrammal: 

           to TŰ :HOSSZ 

           lt 45 fd :HOSSZ bk :HOSSZ rt 90 

           fd :HOSSZ bk :HOSSZ lt 45 

           end. 

           Mely változók paraméterek? A NÖVÉNY főprogram melyik változói globálisak, 

   ill.lokálisak?  

           Hívd meg a NÖVÉNY 100 50 15 2 0.3 bemeneti értékeket. Készíts egy táblázatot a            

   változóértékekkel a főprogram repeat ciklusának első három lefutására. Iktassál be            

   print utasításokat úgy, hogy követni lehessen a :HOSSZ és :LÉP változóértékek          

   alakulását. 

7. Változna-e valami a  NÖVÉNY program (6. feladat) hatásában, ha a 

            make "HOSSZ :HOSSZ – :KIVONH  

            utasítást törölnénk a főprogramból, és ahelyett a TŰ alprogram utolsó utasításaként 

            írnánk be? Indokold a válaszodat? 

8. Rajzolj egy növénycsokrot a NÖVÉNY program többszörös használatával. A 

növények száma legyen 5, és a színük, valamint mindenik növény minden egyéb 

paramétere legyen tetszőleges. Ezen felül legyen az a szög is tetszőleges, amellyel 

az egyes növények kinőnek a földből.  

Az egyik lehetőség az lenne, hogy az egyes növények más-más ponton nőnek ki a 

földből. Tudnál-e olyan programot is írni, amellyel az összes növény ugyanabból a 

pontból nő ki? 

9. Rajzold meg a növényt úgy, hogy a levelei (tűi) ahelyett hogy rövidülnének, 

hosszabbodnak. Mit kell ehhez a NÖVÉNY programban megváltoztatni? Vagy 

netán lehetséges-e akár változtatás nélkül is? 

Megoldások kiválasztott feladatokhoz 

9.10 Feladat A TESZT4 alprogramban az :ADD és :KER új változókat a make 

segítségével adtuk meg. Ezek a változók a SPIRT alprogram lokális változói és ezek 

értékváltozásai nincsenek kihatással az :ADD(SPIRT) és :KER(SPIRT) globális változók 

értékeire. Ezért az :ADD(SPIRT) és :KER(SPIRT) a  SPIRT főprogram globális 

változóiként viselkednek. Így a megrajzolt spirálban minden kör egyforma, valamint az 

azok közötti távolságok azonos méretűek. 
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1. Ellenőrzőfeladat  A SOKNÉGYZ1 program :SZÁM számú négyzetet rajzol, melyek 

mérete MÉRET, MÉRET+10, MÉRET+20, …, MÉRET + (SZÁM –1) · 10. A 

SOKNÉGYZ2 program SZÁM –szor ugyanazt a négyzetet rajzolja :MÉRET 

oldalhosszal. A SOKNÉGYZ3 program pontosan ugyanazt teszi, mint a SOKNÉGYZ2 

program. A :MÉRET(NŐ10) változó ugyan 10-el nő a NŐ10 alprogramban, de a lokális 

:MÉRET(NŐ10) változónak ez a változása nincs kihatással a :MÉRET(SOKNÉGYZ3) 

globális változó értékére. Próbáld ki!  

8. Ellenőrzőfeladat Nem kell megváltoztatnod a NÖVÉNY programot. Elég, ha 

:KIVONH változónak pozitív helyett negatív értéket adsz. 


