
1. Írj programot, melynek során a robot forogjon mindaddig, míg a nyomásérzékelőjét meg 

nem nyomják, vagy akadályt nem lát maga előtt 20 cm-re.   

Ha a nyomásérzékelőjét megnyomják, az ellenkező irányba forog ugyanannyit, mint 

amennyit a nyomógomb megnyomásáig forgott; majd megáll a program.  

Ha kb. 15 cm-re akadályt lát maga előtt, akkor tolat az első fekete vonalig, ott megáll, és 

előre megy ugyanannyit, mint amennyit tolatott; majd megáll a program. (10 pont)

  

 

2. Írjon programot, amelyet végrehajtva a robot a startpozícióból indulva egyenesen előre 

halad 30-as sebességgel a fehér színű pályán elhelyezett fekete csíkok felett. Minden vé-

kony feketecsíkon történő áthaladás után 10-zel, minden vastag feketecsíkon történő át-

haladás után 20-szal növelje meg a sebességet. A mozgást addig folytassa, amíg a sebes-

sége nagyobb nem lesz 70-nél, vagy 15 cm-en belül akadályt érzékel. A mozgást mindig az 

előbb bekövetkező esemény állítsa meg. A megállást követően tolasson ütközésig, majd 

ismét induljon előre 30-as sebességgel és ismételje az előző tevékenységét. Mindezt ki-

kapcsolásig ismételje. Az első fekete csík mindig vékony. Az indulási pozíció és az akadály 

helyzete, csak bemutatón válik ismerté. (12 pont) 

3. Írj programot, melyben a startpozícióban sorsol a robot egy számot (2-t vagy 3-t), amit 

írjon ki a képernyőre. Kövesse a vonalat, majd a sorsolt számnak megfelelő kereszteződés-

nél jobbra fordul, majd előre megy addig a kereszteződésig, amelyiknél jobbra akadályt 

lát. Az akadályt tartalmazó útra ráfordul, és az akadálytól 10 cm-re megáll.   

A programot többször is be kell mutatni; az akadályok a program indításakor lesznek el-

helyezve különböző pozíciókban. (15 pont)  

pl.: 

 

Start Akadály 

kb. 10 cm 



4. Itt a tavasz, kinyílnak a virágok; köztük a jól programozott robotvirágok is   

Készíts rajzoló programot, melynek hatására egy bimbóból, kinyílt négyszirmú virág lesz 

a következő ábra szerint:  

A virág közepe legyen a képernyő közepe, a kör sugara 28, a négyzet oldala 40.   

Egyszerűbb feladat: A virág 5 állapotának megjelenítése, köztük 2 másodperc várakozás-

sal. (15 pont)  

Több pontot ér a feladat, ha a szirmok folyamatosan nyílnak ki legalább 20 állapotot meg-

jelenítve, köztük 0,4 másodperc várakozással. (+5 pont) 

5. Hamarosan a nyár is megérkezik, a fagylaltimádók kedvenc évszaka. Írj programot, mely-

ben a robot kisorsol két számot:  

az első (n: 5 és 10 közötti szám): hányféle fagyi rendelhető a fagyizóban aznap;   

a második (k: 2 és 5 közötti szám): hányféle különböző ízből kérünk fagyit tölcsérbe. 

A program írja ki a kisorsolt számokat a mellékelt mintának megfelelően, illetve számítsa 
ki, hogy a rendelés hányféleképpen adható le. Ez utóbbi értéket a következő képlettel szá-

míthatjuk ki: összeszorozzuk az egész számokat n-k+1-től n-ig.  

pl.: 

A feladatot többször is be kell mutatni. (18 pont) 

Izek szama: 8 

Gombocok szama: 3 

336   fele rendeles adhato le 

Izek szama: 5 

Gombocok szama: 2 

20    fele rendeles adhato le 


