
LOGO BEADANDÓ FELADAT 
2019/2020/1. FÉLÉV 

Készítendő egy Imagine-projekt és egy dokumentáció. 

AZ IMAGINE-PROJEKTTEL SZEMBENI ELVÁRÁSOK  

1. A projekt az elinduláskor automatikusan jelenítse meg (az üres lapon) egy játszótér színes képét! 

2. A teljes képet megjelenítő játszótér nevű eljárás a szükséges alakzatokat állapotátlátszó, és legalább a 

méretükben paraméterezhető külön eljárások meghívásával rajzolja ki! Az alakzatoknak a lapon történő 

pozícionálását a játszótér eljárásban (és nem az egyes alakzatokat kirajzoló eljárásokban) kell elvégezni! 

3. A kép legalább 5 (tárgyat vagy élőlényt ábrázoló) saját alakzatból álljon, amelyek az előadás, a gyakorlat és az 

országos Logo-verseny feladatai között nem szerepelnek. 

4. Legyen legalább egy saját alakzat, amely valamely tükrözési tétel felhasználásával készül! (Például, ugyanazon 

segédeljárás rajzolja ki az alakzat jobb és bal felét a segédeljárás megfelelő paraméterének 1-re, majd -1-re 

állításával.) 

5. Legyen legalább egy saját alakzat, amely mozaikrajzolással készül! 

6. Legyen legalább egy saját alakzat, amely fraktálrajzolással készül! 

A DOKUMENTÁCIÓVAL SZEMBENI ELVÁRÁSOK  

1. A Microsoft Word vagy a LibreOffice Writer aktuális verziójával készüljön! 

2. A címlap tartalmazza 

a. a Programozási nyelvek 1. – beadandó feladat címet, 

b. a program nevét és az eredményének a képét, 

c. a készítő adatait (név, Neptunkód és e-mail cím), 

d. valamint a kurzuskódot és a gyakorlatvezető nevét! 

3. A bevezető tartalmazza azon eljárások nevét, amelyek a fenti 3., 4., 5. és 6. követelményt kielégítik (derüljön ki, 

hogy melyik eljárás melyik követelménynek tesz eleget)! 

4. A folytatásban a program összes eljárása esetén tartalmazza 

a. az eljárás nevét és a paramétereinek felsorolását, 

b. az eljárás feladatát szövegesen megfogalmazva, 

c. az egyes paraméterek jelentését szövegesen megfogalmazva, 

d. az eljárás eredményének képét egy konkrét paraméterlista esetén, 

e. és az eljárás programkódját! 

5. Tartalmazzon tárgymutatót vagy tartalomjegyzéket, amelyből betűrendben kikereshetők az egyes eljárásokat 

bemutató oldalak oldalszámai! 

A BEADÁSRÓL  

A gyakorlatvezető által meghatározott helyen és határidőig kell beadni a NEPTUNKOD.ZIP (a Neptunkód helyén a hallgató 

Neptunkódja szerepeljen) nevű tömörített állományban 

1. az Imagine-projektet projekt.imp néven, 

2. a dokumentáció szerkeszthető változatát dokumentáció.docx vagy dokumentáció.odt néven, 

3. továbbá a dokumentáció publikált változatát dokumentáció.pdf néven. 

AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

1. A kép megfelel-e a feltételeknek? 

2. A kép mennyire összetett? 

3. A dokumentáció megfelel-e a feltételeknek? 

4. A dokumentáció szerkesztése 


