
Megoldási és javítási útmutató 
1. feladat: Kocka (10 pont) 

A szabályos dobókockán a szemközti lapokon lévő pontok összege 7. Egy szabályos 
dobókocka egy négyzetrácsos lap egyik négyzetén áll. Elkezdjük a kockát görgetni, mindig 
egy élén átfordítva, a nyíllal jelölt útvonalon. Hány pont lesz a kocka felső lapján, amikor a 
csillaggal jelölt mezőn áll? 

 
Értékelés 
2. 10 pontért 
2. feladat: Őrök (10 pont) 

Egy négyzet alakú katonai tábor mind a négy csúcsánál és mind a négy oldalának közepénél 
egy-egy őrtorony áll. Az előírás szerint a tábort mindegyik oldalról 13 őrnek kell őrizni, azaz 
mind a négy oldalon a két csúcsnál és az oldal közepén lévő őrtoronyban összesen 13 őrnek 
kell szolgálatban lennie. Az is előírás, hogy a négy csúcsba ugyanannyi őrt kell beosztani, és 
a négy másik toronyban is ugyanannyi őrnek kell elhelyezkednie. Egyik őrtorony sem állhat 
üresen. Mennyi a különbség az őrség létszámának lehető legnagyobb és lehető legkisebb 
értéke között? 
Értékelés 

20 – 10 pontért 
3. feladat: Négyzet (10 pont)? 

Az ábrán látható táblázatban minden mezőbe a fölötte lévő 2 szám összegét írtuk. Milyen 
szám kerül az alsó mezőbe? Töltsd ki a többi mezőt is! 

 

Értékelés 

27. Mindegyik pont, a ? helyén 2 pont. 

4. feladat: Távolság (3 pont)? 
Milyen messze van tőlünk az elásott kincs, ha a térkép szerint onnan, ahol most állunk 10 

métert kell délre mennünk, utána keletre 15 métert, majd újra délre 10 métert, hogy 
megtaláljuk? 

Értékelés 



25 méter.  3 pont 

5. feladat: Módosít (27 pont)? 
Az alábbi programok az A és a B változók értékeit módosítják. 

Első(A,B): 
  A:=A+B; B:=A-B; A:=A-B 
Eljárás vége. 

Második(A,B): 
  A:=A+B; B:=B-A; A:=-A-B 
Eljárás vége. 

Harmadik(A,B): 
  A:=A-B; B:=2*B+A; B:=-(A+B); A:=(-B-2*A) 
Eljárás vége. 

A. Mi lesz az A és a B változók értéke az alábbi eljáráshívások végrehajtása után, ha 
kezdetben A=5, B=3? 
B. Adj példát olyan A és B változó értékekre, amelyeket az egyes eljárások nem változtatnak 
meg! 
C. Fogalmazd meg képlettel, hogy az egyes eljárások hogyan határozzák meg A és B új 
értékét a hívás előtti értékükből! Például: (A,B) új értéke (A+B, 2*A). 
Értékelés 
A.Első: A=3, B=5.    1+1 pont 
 
Második: A=-3, B=-5.  1+1 pont 
 
Harmadik: A=6, B=-10.   1+1 pont 
 
B.  
Tetszőleges A=B példa helyes  3 pont 
A=0, B=0 vagy tetszőleges A=-B példa helyes 3 pont 
A=0, B=0  3 pont 
 
C. 
(A,B) új értéke:=(B,A). Megcseréli őket. 4 pont 
(A,B) új értéke:=(-B,-A). Csere, de előjel váltás lesz. 4 pont 
(A,B) új értéke:=(2*A,-2*B) 4 pont 
 

6. Feladat: Rajzolás (20 pont) 
Mit rajzol és milyen méretben az alábbi LOGO nyelvű program? Kezdetben a „toll” a papír közepén 
van és felfelé (észak felé) mutat. Az egyes utasítások jelentése: 
 
LEFT f, RIGHT f       : balra illetve jobbra fordulás f fokkal. 
FORWARD x     hatására előre lép x egységgel a toll,  
REPEAT n [utasítások] hatására pedig a zárójelbe tett utasításokat n-szer megismétli. 



 
 
REPEAT 3 [REPEAT 6 [FORWARD 10 RIGHT 90] LEFT 180] RIGHT 180 FORWARD 10 LEFT 90  
REPEAT 2 [REPEAT 6 [FORWARD 10 RIGHT 90] LEFT 180] RIGHT 180 FORWARD 40 
 

 
A kis négyzetek oldalai mindenhol 10 egység hosszúak, a szögek mindenhol 90 fokosak. 

gyedül az alsó összekötő 30 egység hosszúságú (az alakzat alja összesen 50). 

Rajz 10 pont. Ha a 10-es méret is ott van, akkor 5 pont, ha a 30-as is, akkor az is 5 pont! 
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