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Ismerkedjünk meg újra  
a Logo programozási nyelvvel 

II. rész 

Hogyan rajzoljunk általános háromszöget? 
Minél szabálytalanabb alakzatot akarunk készíteni, annál nehezebb a dolgunk.  
Egy általános háromszöget megadhatunk két oldalával és az általuk bezárt szög se-

gítségével. Itt most arra kell, figyeljünk, hogy a két oldal hosszának más értéket adjunk, 
és a szög mértékét úgy válasszuk meg, hogy véletlenül se legyen sajátos eset.  

Ezután következhet az általános képlet megírása, amely mindig egyenlő szárú há-
romszöget rajzol ki. Dr. Oláh Gál Róbert az alábbi megoldást javasolta erre a problé-
mára. 

 

eljárás háromszög :hossz1 :hossz2 :szög ; eljárás neve első_két_oldal_hossza és 
általuk_bezárt_szög_mértéke 

globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
e :hossz1 ; az első oldal kirajzolása 
globálisváltozó "hely poz ; az új pozíció koordinátáit rögzítjük 
h :hossz1 ; visszamegyünk a kiinduló pozícióba 
b :szög ; elfordulunk a megadott szög szerint 
e :hossz2 ; a második oldal kirajzolása 
poz! :hely ; összekötjük az első két oldal végpontját, így megkapjuk a hiányzó oldalt 
poz! :kezd ; visszamegyünk a kiinduló pozícióba 
vége 

 

Ezt az eljárást továbbfejleszthetjük úgy, hogy automatikusan ki is színezze az elké-
szített általános háromszöget. 

 

eljárás háromszögsz :hossz1 :hossz2 :szög ; eljárás neve első_két_oldal_hossza és álta-
luk_bezárt_szög_mértéke 

tsz! "zöld3 ; a toll színét beállítjuk sötétzöldre 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
e :hossz1 ; az első oldal kirajzolása 
globálisváltozó "hely poz ; az új pozíció koordinátáit rögzítjük 
h :hossz1 ; visszamegyünk a kiinduló pozícióba 
b :szög ; elfordulunk a megadott szög szerint 
e :hossz2 ; a második oldal kirajzolása 
poz! :hely ; összekötjük az első két oldal végpontját, így megkapjuk a hiányzó oldalt 
poz! :kezd ; visszamegyünk a kiinduló pozícióba 
tf j (:szög / 2) e 10 tölt tl ; kitöltjük a háromszög belsejét sötétzöldre 
tsz! "fekete ; a toll színét visszaállítjuk feketére 
vége 
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háromszög 150 50 26  
hatására kirajzolódik 

háromszögsz 150 50 26  
hatására kirajzolódik 

Az Írólapra1 beírva az alábbi utasításokat egyből kirajzolódik a bemeneti adatoknak 
megfelelő egyenlő szárú háromszög. Más értékekre is tesztelhetjük az elkészített eljárá-
sunkat. 

Hogyan rajzoljunk általános négyszöget? 
Minél szabálytalanabb alakzatot akarunk készíteni, annál nehezebb a dolgunk. Elő-

ször el kell döntenünk, hogy konvex, vagy konkáv négyszöget akarunk rajzolni. 
Első esetben vegyünk például egy konvex négyszöget. Ebben az esetben az jelenti a 

nehézséget, hogy a harmadik oldal megrajzolása után hány fokkal fordítsuk el a teknő-
cöt, azaz mekkora legyen esetünkben a CD oldal és az AD oldal által bezárt szög mér-
téke. Egyszerű a megoldás, ha kezdetben rögzítjük a teknőc kiindulási pozícióját, majd a 
harmadik oldal megrajzolása után visszatérünk a kiindulási pozícióba, így máris megol-
dottuk a feladatot. 

 

eljárás konvexnégyszög :hossz ; eljárás neve első_oldal_hossza 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
e :hossz ; AB oldal hossza 
j 80 ; az ABC szög mértéke 
e :hossz – 10 ; BC oldal hossza 
j 70 ; a BCD szög mértéke 
e :hossz - 20; CD oldal hossza 
poz! :kezd ; visszamegyünk a kiinduló pozícióba, így megkapjuk a DA oldal hosszát 
vége 

 

Ezt az eljárást továbbfejleszthetjük úgy, hogy automatikusan ki is színezze az elké-
szített általános konvexnégyszöget. 

                                                           
1 A Logo környezet és a felhasználó közti kommunikáció helye. Itt írjuk be a Logo instrukci-

ókat, itt válaszol a Logo a KIÍR, KIÍRJEL, KIÍRSOR, és KIÍRBELSŐ eljárásokkal, itt írja ki a 
Logo a hibaüzeneteket (hacsak nem jelöljük be a Beállítások menü hibaüzenet ablakba utasítását). 
Itt jeleníti meg az OLVASLISTA és az OLVASSZÓ művelet a paraméter listáját és szavakat kell 
beírni a billentyűzeten (hacsak nem változtatjuk meg a standard paraméteráramlást olyanná, hogy 
egy fájlból jöjjön). 
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eljárás színeskonvexnégyszög :hossz ; eljárás neve első_oldal_hossza 
tsz! "zöld3 ; a toll színét beállítjuk sötétzöldre 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
e :hossz ; AB oldal hossza 
j 80 ; az ABC szög mértéke 
e :hossz – 10 ; BC oldal hossza 
j 70 ; a BCD szög mértéke 
e :hossz - 20; CD oldal hossza 
poz! :kezd ; visszamegyünk a kiinduló pozícióba, így megkapjuk a DA oldal hosszát 
tf b 90 e 10 tölt tl ; kitöltjük a négyszög belsejét sötétzöldre 
tsz! "fekete ; a toll színét visszaállítjuk feketére 
vége 

  

konvexnégyszög  100  
hatására kirajzolódik 

színeskonvexnégyszög 100  
hatására kirajzolódik 

 

Most lássuk mi a helyzet a konkáv négyszögekkel. Hasonlóan, mint az előző esetben 
a nehézséget itt is az utolsó szög mértékének meghatározása jelenti. Egyszerű a megol-
dás, ha kezdetben rögzítjük a teknőc kiindulási pozícióját, majd a harmadik oldal meg-
rajzolása után visszatérünk a kiindulási pozícióba, így máris megoldottuk a feladatot. 

 

eljárás konkávnégyszög :hossz ; eljárás neve első_oldal_hossza 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
e :hossz; AB oldal hossza 
j 140 ; az ABC szög mértéke 
e :hossz * 0.6 ; BC oldal hossza 
b 60 ; a BCD szög mértéke 
e :hossz * 0.8 ; CD oldal hossza 
poz! :kezd b 80 ; DA oldal hossza 
vége 

 

Ezt az eljárást továbbfejleszthetjük úgy, hogy automatikusan ki is színezze az elké-
szített általános konkávnégyszöget. 

 

eljárás színeskonkávnégyszög :hossz ; eljárás neve első_oldal_hossza 
tsz! "zöld3 ; a toll színét beállítjuk sötétzöldre 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
e :hossz; AB oldal hossza 
j 140 ; az ABC szög mértéke 
e :hossz * 0.6 ; BC oldal hossza 
b 60 ; a BCD szög mértéke 
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e :hossz * 0.8 ; CD oldal hossza 
poz! :kezd b 80 ; DA oldal hossza 
tf j 10 e (:hossz / 10) tölt h (:hossz / 10) b 10 tl ; kitöltjük a négyszög belsejét sötét-

zöldre 
tsz! "fekete ; a toll színét visszaállítjuk feketére 
vége 

  

konkávnégyszög 100  
hatására kirajzolódik 

színeskonkávnégyszög 100  
hatására kirajzolódik 

 
Egy másik lehetséges megoldás, az előző példához hasonló megoldás menetet követve. 
 

eljárás konkávnégyszög2 :hossz ; eljárás neve első_oldal_hossza 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
j 60 
e :hossz; AB oldal hossza 
j 50 ; az ABC szög mértéke 
e :hossz / 8 * 9 ; BC oldal hossza 
b 150 ; a BCD szög mértéke 
e :hossz / 8 * 14 ; CD oldal hossza 
poz! :kezd j 40 ; DA oldal hossza 
vége 

 

Ezt az eljárást továbbfejleszthetjük úgy, hogy automatikusan ki is színezze az elké-
szített általános konkávnégyszöget. 

 

eljárás színeskonkávnégyszög2 :hossz ; eljárás neve első_oldal_hossza 
tsz! "zöld3 ; a toll színét beállítjuk sötétzöldre 
globálisváltozó "kezd poz ; először a kiinduló pozíció koordinátáit rögzítjük 
j 60 
e :hossz; AB oldal hossza 
j 50 ; az ABC szög mértéke 
e :hossz / 8 * 9 ; BC oldal hossza 
b 150 ; a BCD szög mértéke 
e :hossz / 8 * 14 ; CD oldal hossza 
poz! :kezd j 40 ; DA oldal hossza 
tf j 30 e (:hossz / 4) tölt h (:hossz / 4) b 30 tl ; kitöltjük a négyszög belsejét sötétzöldre 
tsz! "fekete ; a toll színét visszaállítjuk feketére 
vége 
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konkávnégyszög2 100  
hatására kirajzolódik 

színeskonkávnégyszög2 100  
hatására kirajzolódik 

Ezt a rövid kis gyakorlati alkalmazás sort kedvcsinálónak készítettem, azzal a céllal, 
hogy minél több fizika, kémia és informatika tanárnak megjöjjön a kedve a Logo prog-
ramozási nyelv használatához. 

Bereczki Zoltán 
	
	

Csodaszép, gyógyító, mérgező növényeink  

Angyaltrombita 
 
Az angyaltrombita (Brugmansia) a burgonyavirágúak 

(Solanales) rendjébe tartozó burgonyafélék (Solanaceae) 
családjának egyik nemzetsége hét fajjal, melyek a kö-
vetkezők: brugmanisia-arborea, -aurensis (angyal-
trombita), -insignis, -suaveolens (rózsaszín arany-
trombita), -sanguinea (vörös aranytrombita), versico-
lor, -vulcanicola. Közép- és Dél-Amerikából szár-
mazik, de látványos virágzata miatt már a 17. szá-
zadban fontos dísznövény Európában is. Mivel a 
trópusokról származik, fagyérzékeny, ezért a Kárpát-
medencében a szabadban nem telel át, napjainkban 
léteznek olyan hibrid változatok melyek évelőek. Ál-
talában a közvetlen napfényt szereti, de a félárnyé-
kos környezetben is szépen virágzik. Az eredeti faj-
ták mellett számos hibridet állítottak elő, melyeket 
kertek dísznövényeként alkalmaznak. Nevét trombi-
ta formájú, bókoló virágairól kapta. 

Megjelenése 
Magasra növő cserje, kb. 1–1,5 méter. Nagy lombfelülete és virágai miatt viszonylag 

sok tápanyagra van szüksége. Virágai hatalmasok és színesek és trombita alakúak (a virága 
30-40 cm átmérőjű). Ismerünk csontszínű, sárga, rózsaszín, fehér, vörös árnyalatúakat, rit-
kán világoskék változatait is láthatjuk. Erősen bódító illatúak. Szakaszosan virágzik, egész 
nyáron. A tölcsér öt összeforrt sziromlevélből alakul ki. 


