
Bine ați venit pe platformă! Logo este un limbaj de programare educațional special 
creat pentru a veni în ajutorul tuturor celor care doresc să învețe informatică într-un mod 
plăcut și modern. Țestoasa are nevoie de programe scrise în limbajul Logo pentru a se mișca 
sau desena, cel puțin pentru început. Folosind instrucțiuni simple veți obține programe 
deosebite, rapid și ușor. Sperăm că ai citit noțiunile teoretice din prima secțiune... 
 
De asemenea, a fi autodidact semnifică faptul că te documentezi singur. În programare acest 
lucru este esențial. Descoperă! Ai o serie consistentă de instrucțiuni detaliate sub editorul Logo! 
 
PROBLEMĂ REZOLVATĂ (recomandată clasei a V-a) 
Cerință. Să se traseze un pătrat cu latura de 200 pixeli. 
 

Rezolvare. Pornind de la ideea că un pătrat este o formă geometrică cu toate laturile egale, iar 
unghiul dintre oricare două laturi alăturate este de 900, modific algoritmul de trasare din 
exemplul oferit în cadrul teoriei: 
 

 
PROBLEMĂ REZOLVATĂ (recomandată clasei a VI-a ++) 
Cerință. Să se traseze un triunghi dreptunghic cu laturile de 200 și respectiv 100 pixeli. 
 

Rezolvare. Pornind de la ideea că un triunghi dreptunghic este o formă geometrică cu laturile 
opuse egale, iar unghiul dintre oricare două laturi alăturate este de 900, modific algoritmul de 
trasare din exemplul oferit în cadrul teoriei. De fapt, la primul pas trasez o latură și mă rotesc 
900, apoi o trasez pe cealaltă cu valoarea diferită, mă rotesc din nou cu 900, de două ori: 

 



PROBLEME PROPUSE

1. Trasați formele reprezentate grafic mai jos: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alegeți și alte forme care vă plac! 
 
2. Folosind instrucțiunea "d_cerc raza_pixeli" (de exemplu, "d_Cerc 100"), încercați să realizați 
următoarele desene: 

         
 

3. Trasați un trapez cu proprietățile de mai jos: 

 

                      
 
4. Folosind instrucțiunea "afiseaza expresie", tipăriți rezultatele tablei înmulțirii cu 7. 
 

5.  Apelând instrucțiunea "set_culoare "culoare" înainte (de exemplu, "set_culoare "rosu"), 
trasați un triunghi echilateral de culoare albastră ("blue) cu latura de dimensiunea de 120 pixeli. 
 
 
 
Să vedem ce instrucțiuni ai învățat...  
(inainte, inapoi, stanga, dreapta, d_cerc, afiseaza, set_culoare) 
Super! 


