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Használd a karton elemeket a fő karakter, Scottie és a többi karakter, illetve más 
tárgyak irányítására. Utazása során a kis robotot segítik majd kis állatok is. Némi 
segítségért cserébe a kis barátok előkerítik a 10 új alkatrészt, amire Scottie-nak 
szüksége van az űrhajója javításához, és hogy haza tudjon utazni. Majdnem száz 
különböző nehézségű küldetéssel és kihívással kell szembenézned.

A játék során felfedezheted, hogyan használd a különböző kódelemeket, mint 
például paraméterek, ismétlések, feltételek, változók és funkciók.

A Scottie Go! társasjáték iskolai változata egy fejlesztő játék, ami: 

• fejleszti az analitikus és logikai gondolkodást,
• megtanítja az összetett problémák megoldását és a csoportban dolgozást,
• fejleszti az algoritmikus gondolkodást,
• eléri, hogy a technológiát ne csak szórakozás céljából használd.

ISKOLAI VÁLTOZAT

2030-at írunk. Scottie, a barátságos robot űrhajója lerobban, így kénytelen 
kényszerleszállást végrehajtani a Földön. Neki nem esik baja, de egyedül 
nem lesz képes megjavítani az űrhajóját. Segíts Scottie-nak összegyűjteni 
a szükséges alkatrészeket, s közben az algoritmustervezés szakértőjévé 

válhatsz, és megismerheted a kódolás alapelveit is.

FEDEZD FEL A KÓDOLÁS VILÁGÁT!
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INFO
A játék használatához le kell tölteni egy alkalmazást egy arra alkalmas 

eszközre!
A Scottie Go! iskolai változatának használatához szükséged lesz egy mobil eszközre, 
például egy tabletre, aminek van hátsó kamerája. Elérhető a játék hibrid eszközökre 

vagy Windows PC-kre is, ez utóbbi esetben külső webkamera is szükséges.

AZ INGYENES SCOTTIE GO! EDU ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE

1. Lehetőség

Nyisd meg az eszközön a Google Play-t vagy az App Store-t. Keress rá az alkalmazás 
nevére: „Scottie Go! Edu”, majd az alkalmazás ikonjára kattintás után válaszd a 
„Telepítés/Letöltés” lehetőségeket. Ha szükséges, add meg a jelszavad az adott áruház 
használatához.

2. Lehetőség

Ha van telepített QR-kód-olvasód, csak szkenneld be a lent látható kódot. A rendszer 
automatikusan a megfelelő áruházba irányt, ahonnan letöltheted az alkalmazást. Klikkelj a 
„Telepítés/Letöltés” gombok valamelyikére, ha szükséges, add meg jelszavad, s már indul 
is a letöltés.

3. Lehetőség

Ha az eszközöd Windows-alapú, és legalább a 7-es verzió fut rajta, töltsd le az alkalmazást 
a www.scottiego.com oldalról.

Download for
Windows
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INDÍTSD EL A JÁTÉKOT, ÉS VÁLASSZ 
EGY FELADATOT!

ÍRD A KÓDOD A KARTON ELEMEKKEL!

OLVASD BE A KÓDOT AZ ESZKÖZ 
KAMERÁJÁVAL!

NÉZD, AHOGY SCOTTIE TELJESÍTI A 
FELADATOT!

ELLENŐRIZD A MEGOLDÁST! JÖHET A 
KÖVETKEZŐ KIHÍVÁS!

A JÁTÉKRÓL
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1. 179 karton elem a kód 
összeállításához

2. Eszköz (nem tartalmazza a doboz), a 
telepített Scottie Go! Edu alkalmazással 

3. Játéktábla

EZEKRE LESZ SZÜKSÉGED A JÁTÉKHOZ
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Összesen 179 karton elemet találsz a játékban (utasítások, ismétlések stb.). Óvatosan 
pattintsd ki és csoportosítsd az elemeket a tálca megfelelő rekeszében.

1. Játék-előkészület

Elemek: START és VÉGE

Elemek: LÉPJ! (6 darab), FORDULJ JOBBRA! (4), FORDULJ BALRA! (4), EMELD 
FEL! (4), TEDD LE! (3), AKTIVÁLD! (4), RAJZOLÁS (2), UGORJ! (3), VÁLTOZÓ (3)

Elemek: HA (4 darab), ISMÉTLÉS (3), ISMÉTLÉS AMÍG (3), KÜLÖNBEN (2), 
EGYÉBKÉNT HA (2), HA/ISMÉTÉS VÉGE (6), MEGSZAKÍTÁS (3)

UTASÍTÁSOK ÉS EGYÉB ELEMEK RENDSZEREZÉSE
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A Scottie Go! Edu alkalmazás a játék nélkülözhetetlen része. Az alkalmazás elérhető 
Windows, Android és iOS operációs rendszerekre is. Töltsd le és telepítsd az alkalmazást 
a megfelelő Áruházból vagy a www.scottiego.com oldalról!

További információ a letöltésről és telepítésről a kézikönyv 2. oldalán.

A játéktábla munkafelületként segít a KÓDOD megírásában. Illeszd össze rajta az 
elemeket és utasításokat!

Elemek: EGY (5 darab), KETTŐ (4), HÁROM (3), NÉGY (3), ÖT (2), HAT (2), HÉT 
(2), NYOLC (2), KILENC (2), NULLA (2)

Elemek: X (6 darab), Y (4), EGYENLŐ (3), MÍNUSZ (3), PLUSZ (2), ITT (3), ELŐTTE 
(3), JOBBRA (2), BALRA (2), MÖGÖTTE (2), MINDIG (3)

Elemek: ÜRES (3 darab), AKADÁLY (3), EMELT MEZŐ (3), JEL – NÉGYZET (3), 
JEL – KERESZT (3), GYŰJTHETŐ TÁRGYAK (3), AKTIVITÁS MEZŐ (3)

Elemek: VÁLTS ÁT (SCOTTIE) (3 darab), VÁLTS ÁT (PIROS HÓD) (3), VÁLTS ÁT 
(SÁRGA HÓD) (3), VÁLTS ÁT (KÉK HÓD) (2)

Elemek: FUNKCIÓ MEGHATÁROZÁSA (3 darab), FUNKCIÓ VÉGE (3), 
FUNKCIÓ MEGSZAKÍTÁSA (3), FUNKCIÓ FUTTATÁSA (5), A (5), B (5), C (5)

AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE ÉS FUTTATÁSA

A TÁBLA ELŐKÉSZÍTÉSE
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Indítsd el az alkalmazást, és hozd létre a saját felhasználói fiókodat. Annyi ilyen 
felhasználói fiókot készíthetsz, amennyit csak akarsz.

1. Nyomd meg a „Válassz játékost” gombot!
2. Az „Új játékos” gombbal hozhatsz létre új profilt. 
3. Amikor elindítod az alkalmazást és a játékot, válaszd azt a játékost, amelyikkel játszani 
szeretnél.
4. A felhasználókat bármikor törölheted a „-” gomb segítségével.
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FELHASZNÁLÓI PROFIL

2. Az alkalmazás első használata
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1. Jelenlegi modul – ez a gomb megnyitja az éppen játszott modult. A gomb körül látható 
gyűrű segítségével láthatod az előrehaladásodat.

2. Befejezett modul – az arany szín azt jelzi, hogy az összes feladatot helyesen teljesítetted 
az adott modulban, ráadásul az összes lehetséges csillag megszerzésével. A már teljesített 
modulok feladatait továbbra is elérheted és újra megoldhatod.

3. Befejezett modul, ahol jobb eredményt lehet még elérni – a kék szín azt jelzi, hogy az 
adott modulban vannak olyan feladatok, amelyeket hatékonyabban is meg lehet oldani, 
azaz nem szerezted meg az összes lehetséges csillagot.

4. Nem elérhető modulok – azok a modulok, amelyek csak akkor lesznek elérhetőek, 
amikor az előző modul összes feladatát megoldottad.

5. Felugró menü – itt változtathatsz játékost, kiléphetsz a játékból, megváltoztathatod a 
beállításokat.

6. Az űrhajó javításának aktuális állapotát ellenőrizheted.
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MODUL KIVÁLASZTÁSA

Scottie végigjárja az összes kontinenst, miközben keresi az alkatrészeket az űrhajójához. A 
kontinenseken segítened kell különböző feladatokat megoldani neki. Amint teljesítetted az 
összes feladatot az adott modulban, a következő is elérhetővé válik.



9

MODUL BEMUTATÁSA

Válaszd ki az aktuális modult, és azonnal találkozhatsz a kis állattal, aki segít majd 
megszerezni a szükséges alkatrészt. Az előtted álló feladatok során össze kell majd 
gyűjtened tollakat, hogy indián tolldíszt készíts, ki kell világítanod világítótornyokat, hogy 
figyelmeztessenek a jégtáblákra, csigákat kell gyűjtened, stb.

Itt kapsz információt arról is, hogy melyek a modul és a feladatok teljesítéséhez szükséges 
új elemek, utasítások. Továbblépve kiválaszthatod az első feladatot.
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FELADAT KIVÁLASZTÁSA

Miután kiválasztottad a modult, egy minitérképet látsz az előtted álló feladatokkal. 
Ha sikeresen megoldottál egy feladatot, továbbléphetsz egy új, nehezebb feladatra. 
Természetesen bármikor visszatérhetsz a már megoldott feladatokhoz, és újra teljesítheted 
azokat.

 
 
1. Feladatok kék színnel jelölve – egy olyan feladat, amit jobb eredménnyel is megoldhatsz 
(azaz több csillagot szerezhetsz).

2. Feladat kék színnel jelölve (csillagok nélkül) – nyomd meg ezt a gombot az aktuális 
feladathoz.

3. Tökéletesen megoldott feladat – az arany színnel jelölt gomb azt mutatja, hogy 
tökéletesen oldottad meg a feladatot, amiért maximális csillag jár.

4. Zárolt feladatok – akkor lesznek elérhetőek, ha sikeresen megoldod az előző feladatot.
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AUTOMATIKUS BEMUTATÓK

Ahhoz, hogy megoldd a feladatokat, használnod kell programozási ismereteidet és 
készségeidet, valamint a játékban található utasításokat és elemeket. Amikor egy új 
utasítást vagy tárgyat, eszközt kell használnod, egy bemutató segítségével először 
megismerheted azt. A felugró ablakban megnézheted és megértheted, hogy kell használni 
a blokkokat, ismétléseket, utasításokat, változókat és az összes programozási készséget, 
ami szükséges ahhoz, hogy teljesítsd a játékot.

 
1. Bemutató ablak.

2. Navigációs gombok – segítenek a bemutatóban történő navigációban. Amint a 
bemutató végére értél, a feladatok kiválasztása jelenik meg.

3. Kilépés a bemutatóból – a bezárásra kattintva bármikor kiléphetsz a bemutatóból. Ha 
véletlenül léptél ki belőle, csak klikkelj a jobb felső sarokban látható állatfejre.
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MANUÁLIS BEMUTATÓK

Bármikor elérheted a bemutatókat a bal felső sarokban található sárga könyv ikonra 
kattintva.

A bemutatók a modulokban történő megjelenésük sorrendjében érhetőek el.

1. Válaszd ki a modult, ahol segítségre van szükséged.

2. Válaszd ki a bemutatót, amit meg szeretnél nézni.

3. Ha befejezted, a Vissza gomb megnyomásával visszatérhetsz az előző oldalra.
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A FELÜLET

Ezen a képernyőn egy olyan feladatot látsz, amit Scottie-nak meg kell oldania. Használd 
a karton elemeket, hogy összeállítsd a kódot, ami alapján Scottie teljesíti azt. Utasítsd 
Scottie-t, hogy ugorjon, kerüljön ki egy akadályt, vegyen fel egy tárgyat, vagy aktiváljon 
egy eszközt.

1. Scottie – a fő karakter, akit irányítasz a játék során. 

2. Állatka – a mester a feladat során, aki elmondja, mit kell tenned. Ha az ikonra klikkelsz, 
megjelenik egy bemutató gyakorlat, ami segít megoldani a feladatot.

3. Eszköztár – itt láthatod azokat a tárgyakat, amikre szükséged lesz a feladat teljesítése 
során.

4. Kamera – klikkelj ide, hogy beolvasd a kódod!

5. Elmentett funkciók – lista a funkcióiddal (ezeket később mutatjuk be).

6. Felugró menü – visszalépés a modul minitérképéhez vagy a beállítások menühöz.

7. Manuális bemutatók – a játék összes bemutatójának gyűjteménye.

3. Feladat-képernyő
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KÓD BEOLVASÁSA

Ahogy megnyomtad a „Kamera” gombot, már szkennelheted is a kódodat. Ha a Videó 
módot választottad, kezd a beolvasást a „START” elemtől, és mozgasd az eszközt 
egyenletesen a kód végéhez, egészen a „Vége” elemig.

Ellenőrizd, hogy minden elemet sikerült-e beolvasnod a készülékkel. Arra is figyelj, hogy ha 
felesleges elemeket is beolvasott az eszközöd, az befolyásolhatja Scottie mozgását.

1. Videó módban nyomd meg a zöld „Kamera” gombot újra, hogy a szkennelést befejezd.

2. Ha valamiért sikertelen volt a beolvasás, nyomd meg az „ÚJRA” gombot. 

3. Ha sikeres volt a beolvasás, és minden elem ott van a listában, nyomd meg a 
„LEJÁTSZÁS” gombot.
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FOTÓ MÓD

Két lehetőség közül választhatsz, amikor be szeretnéd olvasni a kódodat. A Videó módot 
az előző oldalon bemutattuk, a másik lehetőség a Fotó mód. A két verzió közül bármelyiket 
választhatod a jobb felső sarokban található ikonok megnyomásával.

Fotó módban is fontos, hogy csak azok az elemek legyenek az eszköz kamerája előtt, 
amiket használtál a kódodban. Ha felesleges elemeket is beolvasott az eszközöd, az 
befolyásolhatja Scottie mozgását.

1. Azokat az elemeket, amiket az eszköz felismert, megjelöli egy zöld pipával.

2. Nyomd meg a zöld Kamera gombot a jobb alsó sarokban.

3. Ha valamiért mégis sikertelen volt a beolvasás, nyomd meg az „ÚJRA” gombot.

4. Ha sikeres volt a beolvasás, és minden elem ott van a listában, nyomd meg a 
„LEJÁTSZÁS” gombot.
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4. Elemek

Hogy Scottie teljesíteni tudja feladatait, írd meg a megfelelő programot a karton elemekből 
összeállítva. A kódjaidat a következőképpen kell felépítened:

START

VÉGE

LÉPJ! 

LÉPJ! 

FORDULJ  
JOBBRA! 

1. Kezdj minden programot a „START” elemmel!

2. A „START” mező után használhatod az egyéb elemeket, utasításokat stb.

3. Zárj minden programot a „VÉGE” elemmel! 

4. Néhány elemet ki kell egészítened egyéb paraméterekkel. Ilyen például a „LÉPJ!” 
utasítás, ahol azt is meg kell mondanod, hogy hányat lépjen a karakter.
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PÉLDÁK

PÉLDA 1
Scottie-nak egy olyan mezőre kell lépnie, amin egy kereszt jel van.

START

VÉGE

LÉPJ! 

LÉPJ! 

FORDULJ  
JOBBRA! 
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PÉLDA 2
Scottie-nak fel kell vennie a tollat.

START

VÉGE

LÉPJ! 

EMELD  
FEL! 



19

PÉLDA 3
Scottie-nak fel kell vennie a tollakat.

HA/ISMÉTLÉS  
VÉGE 

START

VÉGE

LÉPJ! 

ISMÉTLÉS

EMELD  
FEL! 
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CSILLAGOK

Minden feladatod megoldását csillagokkal értékeljük. Minél rövidebb a kód, annál több 
csillagot kapsz érte.

Bizonyos feladatok esetében ahhoz, hogy több mint egy csillagot kapj, 
használnod kell a kódodban meghatározott elemeket, utasításokat – ilyen lehet 

például az „ISMÉTLÉS” blokk használata a későbbi modulok során.

START

VÉGE

LÉPJ! 

LÉPJ! 

FORDULJ 
JOBBRA! 

START

VÉGE

LÉPJ! 

LÉPJ! 

LÉPJ! 

FORDULJ  
JOBBRA! 

START

VÉGE

LÉPJ! 

LÉPJ! 

FORDULJ  
JOBBRA! 

FORDULJ  
JOBBRA! 

START

VÉGE

ISMÉTLÉS

LÉPJ! 

FORDULJ  
JOBBRA! 

HA/ISMÉTLÉS  
VÉGE 
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A Scottie Go! Edu alkalmazásban készíthetsz saját funkciókat. Ehhez rendezd a karton 
elemeket és utasításokat olyan sorrendbe, ahogy a lenti képen látod. Amint az elemeket 
a megismert módon beolvasod eszközöddel, az alkalmazás elmenti azt, később csak 
futtatnod kell. A képernyő bal oldalán megjelenő fogaskerék ikonok mutatják a saját 
funkcióidat.

5. Egyedi funkciók

1. Kezdd a FUNKCIÓ MEGHATÁROZÁSA elemmel.

2. Használd az A, B vagy C paramétereket a funkciód elnevezésére.

3. Használd az utasításokat, elemeket a funkciód összeállítására.

4. Zárd a funkciódat a FUNKCIÓ VÉGE elemmel!

SAJÁT FUNKCIÓK HASZNÁLATA

Bármikor alkalmazhatod saját funkciódat a FUNKCIÓ FUTTATÁSA elem segítségével. Ne 
feledd, hogy meg kell adnod a funkciód nevét is (A, B vagy C elem), illetve a „START” és a 
„VÉGE” elemeket is használnod kell!

FUNKCIÓ  
MEGHATÁROZÁSA 

FUNKCIÓ  
VÉGE 

FUNKCIÓ  
FUTTATÁSA 

LÉPJ! 

START

VÉGE
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Hogy befejezd a játékot, össze kell gyűjtened mind a tíz alkatrészt, amire Scottie-nak 
szüksége van űrhajója megjavításához. Ha egy modulban teljesítetted az összes feladatot, 
begyűjtesz egy alkatrészt. 

A bal alsó sarokban található gomb segítségével bármikor megnézheted, hogy mennyi 
alkatrészt gyűjtöttél már össze.

6. A játék célja
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7. Magyarázat

INTERAKTÍV JÁTÉKELEMEK
Több interaktív elemet is találsz a játékban.

 
MEZŐK, AMIKEN ÁT KELL HALADNOD
Az X-szel jelölt mezők ellenőrző pontok vagy bázisok. Hogy teljesítsd a feladatot, át kell 
haladnod az összes jelölt mezőn, vagy rajtuk kell állnod. Ne feledd, nem biztos, hogy meg 
is kell állnod ezeken a mezőkön. Miután áthaladtál egy ilyen mezőn, egy zöld pipa jelzi, 
hogy teljesítetted azt.

GYŰJTHETŐ TÁRGYAK
Ezeken a mezőkön olyan tárgyakat találsz, amiket fel kell venned.

TÁRGYAK KÉSŐBBI HASZNÁLATRA
Azok a tárgyak, amiket fehér kerettel jelöltünk, felvehetőek és áthelyezhetőek. Ilyenek 
például a farönkök, amiket felemelhetsz és gyaloghídként használhatsz árkok, folyók felett.
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AKTIVÁLANDÓ TÁRGYAK/ESZKÖZÖK
Néhány tárgyat vagy eszközt be kell kapcsolnod, vagy aktiválnod kell. Amikor egy ilyen 
tárgyat vagy eszközt tartalmazó mező mellett állsz, használd az „AKTIVÁLD!” utasítást. Ez 
kivilágít egy világítótornyot, vagy átkapcsol egy kapcsolót. 

JÉGTÁBLÁK
Könnyedén átjuthatsz felette az UGORJ! utasítással. Scottie lepattan a jégtábláról és a 
következő mezőn landol.

HÓDOK
A Hódok a szövetségeseid, és készen állnak, hogy segítsenek, amikor csak szükséged van 
rájuk. Rájuk léphetsz és használhatod őket hídként, de irányíthatod is csónakként őket. 

 
JELEK
A jelekkel ellátott mezők segítenek a tájékozódásban. A kódod segítségével Scottie 
ugyanazt az utasítást hajtja végre egy adott jellel megjelölt mezőnél.
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AKTIVITÁS MEZŐK
Ezek a mezők olyan helyeket jelölnek, ahol a feladathoz kapcsolódó aktivitást kell 
végrehajtani.

EMELT MEZŐK
Mivel Scottie képes ugrani, apróbb emelkedőket is le tud küzdeni. Az ilyen emelt mezőkről 
viszont az egyszerű LÉPJ! utasítással is le tud jönni.

AKADÁLYOK
Bizonyos tárgyak a térképen megakadályozzák Scottie-t, hogy egy mezőre lépjen. Ilyen 
esetben az egyetlen megoldás az akadály megkerülése.
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ELEMEK LISTÁJA

UTASÍTÁS-ELEMEK

VÉGE – a kódot záró utasítás (blokk).

START – a kódot kezdő utasítás (blokk).

LÉPJ! – add meg, hány lépést tegyen meg a karakter!

FORDULJ JOBBRA! – fordítsd a szereplőt a játékban 
jobbra (90°).

FORDULJ BALRA! – fordítsd a szereplőt a játékban balra 
(90°).

UGORJ! – ugorj egy emelt mezőre, vagy ugorj át egy 
akadályt.

EMELD FEL! – vedd fel a tárgyakat arról a mezőről, ahol 
éppen állsz.

TEDD LE! – utasítsd a szereplőt, hova tegye le a 
tárgyat a hátizsákjából. Használd hozzá ezeket az 
elemeket: ITT, ELŐTTE stb.

START

VÉGE

LÉPJ!

FORDULJ 
JOBBRA!

FORDULJ 
BALRA!

UGORJ! 

EMELD  
FEL!

TEDD LE! 
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HA – feltételes utasítás. Ne feledd el használni a HA/
ISMÉTLÉS VÉGE elemet.

EGYÉBKÉNT HA – bővíti a HA feltételes utasítást egy 
további feltétellel.

KÜLÖNBEN – bővíti a HA feltételes utasítást.

AKTIVÁLD! – kapcsolj be, kapcsolj ki vagy aktiválj 
különböző eszközöket a játékban!

VÁLTOZÓ – nevezz meg egy változót (X vagy Y), és 
rendeld hozzá az értékét!

RAJZOLÁS – aktiválja/deaktiválja a rajzoló módot.

ISMÉTLÉS – ismételd meg a kód egy részét többször! 
Add meg az ismétlések számát! Ne feledd el használni 
a HA/ISMÉTLÉS VÉGE elemet.

ISMÉTLÉS AMÍG – ismételd meg a kód egy töredékét, 
amíg egy bizonyos feltétel teljesül. Ne feledd el 
használni a HA/ISMÉTLÉS VÉGE elemet.

MEGSZAKÍTÁS – megszakítja a blokkot vagy a feltételes 
utasítás végrehajtását.

BLOKKOK ÉS FELTÉTELES UTASÍTÁSOK

AKTIVÁLD!

VÁLTOZÓ

RAJZOLÁS

ISMÉTLÉS

ISMÉTLÉS 
AMÍG 

MEGSZAKÍTÁS 

HA

EGYÉBKÉNT  
HA

KÜLÖNBEN
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HA/ISMÉTLÉS VÉGE – befejezi egy utasítás vagy feltétel 
ismétlését.

ITT – meghatározza a tárgy vagy művelet karakterhez 
viszonyított irányát.

ELŐTTE – meghatározza a tárgy vagy művelet 
karakterhez viszonyított irányát.

JOBBRA – meghatározza a tárgy vagy művelet 
karakterhez viszonyított irányát.

MÖGÖTTE – meghatározza a tárgy vagy művelet 
karakterhez viszonyított irányát.

JOBBRA – meghatározza a tárgy vagy művelet 
karakterhez viszonyított irányát.

MINDIG – használd arra, hogy a blokk folyton 
ismétlődjön.

Y – változó neve.

X – változó neve.

LOGIKA

HA/ISMÉTLÉS  
VÉGE

ITT

ELŐTTE 

JOBBRA

MÖGÖTTE

JOBBRA

MINDIG
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EGYENLŐ – hozzárendel egy elemhez egy értéket vagy 
változót.

PLUSZ – hozzáad.

MÍNUSZ – megváltoztatja a szám előjelét, vagy kivonás.

VÁLTS ÁT (KÉK HÓDRA) – Váltás a kiválasztott karakterre 
a képernyőn.

VÁLTS ÁT (SÁRGA HÓDRA) – Váltás a kiválasztott 
karakterre a képernyőn.

VÁLTS ÁT (SCOTTIE-RA) – Váltás a kiválasztott karakterre 
a képernyőn.

VÁLTS ÁT (PIROS HÓDRA) – Váltás a kiválasztott 
karakterre a képernyőn.

FUNKCIÓ FUTTATÁSA – Futtass egy funkciót! Add meg a 
nevét („A”, „B” vagy „C”)!

FUNKCIÓ MEGHATÁROZÁSA – Határozd meg a funkciót, 
és adj neki nevet („A”, „B” vagy „C”)!

VÁLTÁS KARAKTEREK KÖZÖTT

FUNKCIÓK

VÁLTS ÁT

VÁLTS ÁT

VÁLTS ÁT

VÁLTS ÁT

FUNKCIÓ 
MEGHATÁROZÁSA

FUNKCIÓ  
FUTTATÁSA
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FUNKCIÓ VÉGE – funkció zárása.

FUNKCIÓ MEGSZAKÍTÁSA – funkció megszakítása.

A – funkció neve.

B – funkció neve.

C – funkció neve.

AKADÁLY – Használd, miközben feltételeket készítesz!

EMELT MEZŐ – Használd, miközben feltételeket 
készítesz!

TÁRGYAK A KÉPERNYŐN

JEL – KERESZT – Használd, miközben feltételeket 
készítesz!

JEL – NÉGYZET – Használd, miközben feltételeket 
készítesz!

FUNKCIÓ  
VÉGE

FUNKCIÓ 
MEGSZAKÍTÁSA



PUSTO
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GYŰJTHETŐ TÁRGYAK – Használd, miközben feltételeket 
készítesz!

AKTIVITÁS MEZŐ – Használd, miközben feltételeket 
készítesz!

ÜRES MEZŐ – Használd, miközben feltételeket készítesz!

SZÁMJEGYEK
Számjegy-elemeket összekapcsolhatsz egymással, egy másik számot alkotva. Például ha 
két „1”-est egymás mellé raksz, akkor 11-et kapsz értékül. Összeadni és kivonni is tudod 
a számokat, hogy más számot kapj eredményül. Ehhez használd a PLUSZ vagy MÍNUSZ 
elemeket!

További információ az elemekről, utasításokról példákkal illusztrálva elérhető a  
www.scottiego.com/education oldalon.

ÜRES 
MEZŐ
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A JÁTÉKOT A NETICTECH S.A. GYÁRTOTTA A RAABE KLETT KFT. MEGBÍZÁSÁBÓL.
A megoldás technológiai partnere a Poznań Supercomputing and Networking Center (PSNC). A PSNC Lengyelországban 
és/vagy más országokban bejegyzett védjegy. Apple®, iPad®, iPad Air® és iPhone® az Apple Inc. védjegyei, amelyek az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban vannak bejegyezve. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. 
A Google® Play a Google Inc. védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az 
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNY WINDOWS SZÁMÍTÓGÉP ESETÉN:

Windows 7/8/10 (32/64 bit), 2 GB RAM, kétmagos 1.33GHz processor, USB webkamera 
2Mpix.

MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNY IOS ESETÉN:

iOS 8, iPhone 5s, 4. generációs iPad vagy újabb.

MINIMÁLIS RENDSZERKÖVETELMÉNY ANDROID ESETÉN:

Android 4.1.2 vagy újabb, kétmagos 1.2 GHz processzor, kamera

8. További információ

További információk és oktatási segédanyagok elérhetőek a www.scottiego.hu, a 
facebook.com/scottiegomagyarorszag és www.scottiego.com/education oldalon. 
A dobozban található termékkulcs szükséges a további tartalmak eléréséhez. Tartsa a 
termékkulcsot biztonságos helyen!

A Scottie Go! Edu alkalmazást és játékot folyamatosan fejlesztjük. Az alkalmazást 
rendszeresen frissítse! Ha egy frissítés olyan fejlesztéseket tartalmaz, ami befolyásolja az 
alkalmazás felületét, az új felhasználói kézikönyv elérhető lesz a www.scottiego.com/
education oldalon.

Miközben a kamera segítségével beolvassátok a kódot, figyeljetek, hogy csak azok az 
elemek legyenek a kamera látómezejében, amelyek szükségesek. A véletlenül beolvasott 
elemek befolyásolhatják Scottie mozgását.

Mindent megteszünk, hogy technikai problémák ne zavarják meg a játék 
élvezetét. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája van, látogassa meg 
a kapcsolódó oldalunkat a www.scottiego.com/faq címen, vagy írjon nekünk 

a scottiego@klett.hu e-mail-címre.

facebook.com/scottiegomagyarorszag/

www.scottiego.hu

www.scottiego.com


