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CZĘŚĆ PIERWSZA - OPIS GRY. 

Wstęp. 

Na naszych drogach jeździ coraz więcej samochodów elektrycznych, a w wielu miejscach 
budowana jest nowa infrastruktura, aby móc ładować te samochody na czas. 

Ponieważ ładowanie samochodu elektrycznego trwa obecnie kilka godzin i nie można tego zrobić 
w kilka minut na stacji benzynowej, należy znaleźć nowe sposoby.  

Jednym z pomysłów jest ładowanie samochodów stojących na parkingu. Na inteligentnym 
parkingu przyszłości, robot organizuje parkowanie samochodów i ładuje pojazdy elektryczne lub 
hybrydowe. Możesz poszukać inspiracji, oglądając jeden z następujących filmów:  

https: //www.youtube.com/watch? V = 4TdzfsssYWw  

https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc 

To jest zadanie robota w kategorii Elementary Junior. Robot musi odbierać pojazdy przy wjeździe 
do garażu i kierować je na odpowiednie miejsce parkingowe, w zależności od typu pojazdu. 
Następnie robot musi rozprowadzić akumulatory do ładowania pojazdów hybrydowych i 
elektrycznych.  

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
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2. Pole gry. 

Poniższa grafika prezentuje pole gry wraz z różnymi obszarami.

Jeśli stół jest większy niż mata do gry, wyśrodkuj matę ze wszystkich stron wewnątrz stołu. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji stołu i maty do gry, zapoznaj się z ogólnymi 
zasadami kategorii WRO Regular, reguła 4. Plik do wydrukowania maty jest dostępny na 
www.wro-association.org. 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
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3. Obiekty gry, pozycjonowanie, losowość 

Czekające samochody (2x zielone, 2x niebieskie, 2x czerwone)

Na pasie wjazdowym do garażu stoi sześć samochodów. Zawsze są dwa zielone (elektryczne), dwa 
niebieskie (hybrydowe) i dwa czerwone (benzynowe) samochody. W każdej rundzie samochody są 
losowo umieszczane na małych prostokątach na pasie wjazdowym. 

Zaparkowane samochody (1x zielony, 1x niebieski, 1x czerwony)

W garażu znajdują się trzy samochody. W dniu zawodów samochody są losowo umieszczane na 
zatokach parkingowych. Czerwony samochód jest zawsze umieszczony na zielonej lub niebieskiej 
zatoce parkingowej. Niebieskie i zielone samochody są zawsze umieszczane na zatoczkach 
parkingowych w swoim kolorze.

Uwaga: Sędzia widzi różnicę między czekającym a zaparkowanym samochodem, ponieważ 
samochody zaparkowane mają na górze małe czarne płytki LEGO. 

 
Umiejscowienie samochodów na pasie 

wjazdowym 

 
Sześć czekających samochodów

 
Umiejscowienie samochodu w zatoce 

parkingowej 

 
Trzy zaparkowane samochody
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Filary (3x) 

Są trzy filary, które służą do podparcia konstrukcji garażu. Filary są losowo rozmieszczane 
w każdej rundzie, na sześciu szarych kwadratach w garażu (nigdy dwa filary nie znajdują 
się w jednym rzędzie parkingowym).  

Bariery (2x) 

Są dwie bariery (dwa szlabany), które służą do oznaczenia aktualnie budowanej zatoki 
parkingowej. Bariery są losowo rozmieszczane w każdej rundzie przed dwoma pustymi 
zatokami parkingowymi (nie przed zatoczką z zaparkowanym samochodem, nigdy dwie 
bariery nie znajdują się w jednym rzędzie parkingowym i nigdy dwie bariery nie znajdują 
się na dwóch zatokach parkingowych tego samego koloru).  

 
Umiejscowienie filaru w garażu 

 
Filary

 
Bariera

 
Umiejscowienie bariery 

naprzeciwko zatoki parkingowej 
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Baterie (4x) 

Baterie są zawsze umieszczane na czterech miejscach w obszarze baterii. 

Podsumowanie doboru losowego 

W dniu zawodów miejsce zaparkowanych samochodów jest wybierane losowo. 

W każdej rundzie losowo umieszczane są następujące obiekty: 

• Pozycje oczekujących samochodów na pasie wjazdowym. 
• Położenie filarów na szarych kwadratach (nigdy dwa filary nie znajdują się w jednym 

rzędzie parkingowym, rząd jest oznaczony symbolem „P” i czterema zatokami 
parkingowymi po prawej stronie) 

• Umiejscowienie barier przed pustymi zatokami parkingowymi (nigdy nie ma dwóch 
barier w jednym rzędzie i nigdy nie ma dwóch barier przed zatokami tego samego 
koloru). 

Możliwy dobór losowy można zobaczyć na grafice poniżej (zielony X dla zielonego 
samochodu, niebieski X dla niebieskiego samochodu, czerwony X dla czerwonego 
samochodu, biały X dla filaru, żółty X dla bariery):  

 
Umiejscowienie baterii w obszarze baterii 

 
Baterie
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4. Misje robota. 

4.1  Pogrupuj zaparkowane samochody. 

Od czasu do czasu robot sprawdza samochody na różnych stanowiskach parkingowych. 
Wszystkie samochody powinny znajdować się we właściwym miejscu parkingowym, a w 
pełni naładowane samochody należy sprowadzić na pas zjazdu. 

Robot powinien wykonać następujące czynności: 
• Doprowadź czerwony samochód do czerwonego miejsca parkingowego bez bariery z 

przodu, ponieważ wcześniej był błąd w grupowaniu samochodów. Pełną liczbę 
punktów przyznaje się, jeśli czerwony samochód znajduje się całkowicie w czerwonej 
zatoce parkingowej bez bariery z przodu. 

• Doprowadź zielony i niebieski samochód do pasa zjazdowego, bo są w pełni 
naładowane. Pełną liczbę punktów przyznaje się, jeśli samochody znajdują się 
całkowicie w żółtych obszarach na pasie wyjazdowym (liczy się tylko jeden samochód 
na miejsce parkingowe). Jeśli w środku / w zatoczce znajdują się dwa samochody, 
otrzymasz zero punktów.  

Dla lepszego zrozumienia misje będą wyjaśnione w wielu miejscach.  
Drużyna może sama zadecydować w jakiej kolejności chce wykonywać misje.

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
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4.2 Pogrupuj czekające samochody. 

Zadaniem robota parkingowego jest doprowadzenie samochodów z pasa wjazdowego do 
odpowiednich stanowisk/zatok parkingowych. Zielony samochód powinien kierować się 
do zielonej zatoki parkingowej, niebieski samochód do niebieskiej zatoki parkingowej, a 
czerwony samochód do czerwonej zatoki parkingowej. 

Robot powinien uważać i nie podjeżdżać samochodem do przebudowywanej zatoki 
parkingowej (oznaczonej barierą przed zatoczką). 

Część punktów jest przyznawana, jeśli samochód całkowicie mieści się w dowolnym 
miejscu parkingowym, bez bariery z przodu. Pełna liczba punktów jest przyznawana, jeśli 
samochód znajduje się całkowicie w obrębie odpowiadającej mu zatoki parkingowej 
(zielony samochód na zielonym parkingu itp.) i bez bariery z przodu. W tym przypadku 
pełny obszar zielony / niebieski / czerwony plus szara strefa bariery liczy się jako obszar 
zatoki parkingowej.  

4.3 Naładuj baterie w samochodach. 

Gdy samochody zostaną całkowicie zaparkowane w odpowiednim miejscu parkingowym, 
robot może dostarczyć baterie do samochodów elektrycznych i hybrydowych. 

Część punktów jest przyznawana, jeśli bateria dotyka zielonej zatoki parkingowej z 
zielonym samochodem lub niebieskiej zatoki parkingowej z niebieskim samochodem, 
pełna liczba punktów jest przyznawana, jeśli bateria znajduje się całkowicie wewnątrz 
zatoki parkingowej. Liczy się tylko jedna bateria na miejsce parkingowe. Jeśli dwie 
baterie lub więcej są w środku/ dotykają zatoki parkingowej, otrzymasz zero punktów.  

4.4 Zaparkuj robota. 

Misja jest zakończona, gdy robot wraca do strefy startu/mety, zatrzymuje się, a podwozie 
robota znajduje się całkowicie (widok z góry) w obszarze startu/mety (kable mogą 
znajdować się poza strefą startu/mety) . 

4.5 Zdobądź punkty dodatkowe.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za nieprzesunięcie/nieuszkodzenie barier oraz 
nieporuszenie/nieuszkodzenie filarów.  

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
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5. Punktacja.

Definicje dotyczące punktacji.

„Całkowicie” oznacza, że obiekt gry dotyka tylko odpowiedniego obszaru (nie licząc czarnych 
linii). W przypadku zatoki parkingowej szare oznaczenia obszaru barier liczą się do obszaru 
zatoki parkingowej. Samochody zawsze muszą stać z „wypustkami” na górze, aby punkty były 
zaliczone i znajdują się całkowicie w obszarze, jeśli podstawa obiektu (tutaj: koła) znajduje się 
całkowicie w obszarze. 

Ważne (więcej niż 2 samochody): jeśli więcej niż jeden samochód znajduje się w tym 
samym miejscu parkingowym, nie ma punktów za te samochody. W tym przypadku nie ma 
również w tej zatoce punktów za baterię.

Zadania Każdy Razem

Grupowanie zaparkowanych samochodów (z czarnymi kafelkami na górze)

Samochód benzynowy znajduje się całkowicie w czerwonej/ 
benzynowej zatoce parkingowej, bez bariery z przodu zatoki.

10

Samochód elektryczny i hybrydowy dotyka miejsca parkingowego w 
pasie wyjazdowym (liczy się tylko jeden samochód na stanowisko 
parkingowe). 

6 12

Samochód elektryczny i hybrydowy znajdują się całkowicie w zatoce 
parkingowej na pasie wyjazdowym (liczy się tylko jeden samochód 
na miejsce parkingowe). 

8 16

Grupowanie czekających samochodów (bez czarnych kafelków na górze)

Samochód znajduje się całkowicie na parkingu o innym kolorze, bez 
bariery z przodu. 

4 24

Samochód znajduje się całkowicie na parkingu o odpowiednim kolorze 
i bez bariery z przodu.

8 48

Naładuj baterie w samochodach (liczy się tylko jedna bateria na zatokę parkingową)

Bateria dotyka niebieskiej lub zielonej zatoki parkingowej z 
odpowiednim samochodem.

4 16

LUB: Bateria znajduje się całkowicie wewnątrz zielonej lub niebieskiej 
zatoki parkingowej

6 24

Zaparkuj robota

Robot zatrzymuje się całkowicie w obszarze Startu/Mety 
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty inne niż dodatkowe) 

7

Zdobądź punkty dodatkowe

Filar nie jest przesunięty ani uszkodzony 5 15

Bariera nie jest przesunięta ani uszkodzona. 5 10

Maksymalna liczba punktów 130

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
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Team name: _______________________                 Round: ______ 

Zadania Każde Razem # Raze
m

Grupowanie zaparkowanych samochodów (z czarnymi kafelkami na górze)

Samochód benzynowy znajduje się całkowicie w czerwonej/ 
benzynowej zatoce parkingowej, bez bariery z przodu zatoki.

10

Samochód elektryczny i hybrydowy dotyka miejsca parkingowego w 
pasie wyjazdowym (liczy się tylko jeden samochód na 
stanowisko parkingowe). 

6 12

Samochód elektryczny i hybrydowy znajdują się całkowicie w zatoce 
parkingowej na pasie wyjazdowym (liczy się tylko jeden 
samochód na miejsce parkingowe). 

8 16

Grupowanie czekających samochodów (bez czarnych kafelków na górze)

Samochód znajduje się całkowicie na parkingu o innym kolorze, bez 
bariery z przodu. 

4 24

Samochód znajduje się całkowicie na parkingu o odpowiednim 
kolorze i bez bariery z przodu. 

8 48

Naładuj baterie w samochodach (liczy się tylko jedna bateria na zatokę parkingową)

Bateria dotyka niebieskiej lub zielonej zatoki parkingowej z 
odpowiednim samochodem.

4 16

LUB: Bateria znajduje się całkowicie wewnątrz zielonej lub 
niebieskiej zatoki parkingowej z odpowiednim samochodem.

6 24

Zaparkuj robota

Robot zatrzymuje się całkowicie w obszarze Startu/Mety 
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty inne niż 
dodatkowe) 

7

Zdobądź punkty dodatkowe

Filar nie jest przesunięty ani uszkodzony 5 15

Bariera nie jest przesunięta ani uszkodzona. 5 10

Suma punktacji z gry 130

Reguła niespodzianka

Łączna liczba pkt w przejeździe

Czas w pełnych sekundach

Signature Team Signature Judge
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Interpretacje dotyczące punktacji 

Samochód benzynowy znajduje się całkowicie w czerwonej/ benzynowej zatoce parkingowej, bez bariery z 
przodu zatoki ➔ 10 pkt

Zauważ, że że w tym przypadku liczą się tylko zaparkowane samochody (samochody z czarnymi kafelkami na 
górze). 

Samochód elektryczny i hybrydowy dotykają miejsca parkingowego w pasie wyjazdowym ➔ 6 pkt 
każdy 

Należy pamiętać, że w tym przypadku liczą się tylko zaparkowane samochody (samochody z 
czarnymi kafelkami na górze). Jeśli dwa samochody dotykają tego samego miejsca 
parkingowego, przyznaje się 0 punktów.  

 
0 pkt (samochód jest na 

zewnątrz zatoki parkingowej)

 
0 pkt (samochód musi stać na 

kołach)

 
10 pkt

 
10 pkt (szary obszar należy 

do zatoki parkingowej)

 
0 pkt 

(dwa samochody dotykają 
zatoki parkingowej)

 
6 pkt 

(samochód dotyka zatoki 
parkingowej)

 
0 pkt 

(samochód nie jest w zatoce 
parkingowej)

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.  z 12 39



 

WRO 2021 - Regular Category - Junior

Samochód elektryczny i hybrydowy znajdują się całkowicie w zatoce parkingowej na pasie 
wyjazdowym ➔ 8 pkt każdy 

Należy pamiętać, że w tym przypadku liczą się tylko zaparkowane samochody (samochody z 
czarnymi kafelkami na górze). Jeśli dwa samochody znajdują się na tym samym miejscu 
parkingowym/dotykają go, przyznaje się 0 punktów.  

Samochód znajduje się całkowicie na parkingu o innym kolorze, bez bariery z przodu ➔ 4 pkt 
każdy 

Należy pamiętać, że w tym przypadku liczą się tylko samochody oczekujące (samochody bez 
czarnych płytek na górze) 

 
0 pkt (samochód nie stoi na 

kołach)

 
0 pkt (dwa samochody są na 
tej samej zatoce parkingowej)

 
0 pkt (dwa samochody 

dotykają tej samej zatoki 
parkingowej)

 
8 pkt(całkowicie wewnątrz)

 
8 pkt (wszystkie części 

dotykają pasa wyjazdowego)

 
4 pkt (szary obszar należy do 

zatoki parkingowej)

 
0 pkt (na zewnątrz)

 
4 pkt
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Samochód znajduje się całkowicie na parkingu o odpowiednim kolorze i bez bariery z przodu ➔ 8 
pkt każdy 

Należy pamiętać, że w tym przypadku liczą się tylko samochody oczekujące (samochody bez 
czarnych płytek na górze) 

Bateria dotyka niebieskiej lub zielonej zatoki parkingowej z odpowiednim samochodem ➔ 4 pkt 
każdy 

Należy pamiętać, że jeśli dwie baterie dotykają tej samej zatoki parkingowej, zostanie przyznanych 0 
punktów.  

 
0 pkt (dwa samochody w 

zatoce)

 
8 pkt

 
0 pkt (na zewnątrz)

 
0 pkt samochód musi stać na 

kołach)

 
8 pkt (szary obszar należy do 

zatoki parkingowej)

 
0 pkt (niewłaściwy samochód) 

 
4 pkt  (częściowo dotyka)

 
0 pkt (na zewnątrz)
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LUB: Bateria znajduje się całkowicie wewnątrz zielonej lub niebieskiej zatoki parkingowej z 
odpowiednim samochodem ➔ 6 pkt każdy 

Należy pamiętać, że jeśli dwie baterie są w tej samej zatoce parkingowej, zostanie przyznanych 0 punktów. 

  

 
0 pkt (dwie baterie dotykają 

tej samej zatoki parkingowej) 

 
6 pkt

 
6 pkt

 
0 pkt (dwa samochody w 

zatoce)

 
0 pkt (dwie baterie w tej 

samej zatoce) 

 
0 pkt (niewłaściwy samochód)
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Robot zatrzymuje się całkowicie w obszarze Startu/Mety➔ 7 pkt 

(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty inne niż dodatkowe)  

Filar nie jest przesunięty/ uszkodzony ➔ 5 points each 

 
Zarys robota znajduje się 

całkowicie w obszarze Startu/
Mety, a kable są poza . Tak 

też jest OK.

 
Brak punktów jeśli zarys 

robota nie znajduje się 
całkowicie w obszarze Startu/

Mety.

 
Zarys robota znajduje się 

całkowicie w obszarze Startu/
Mety

 
5 pkt, nie przesunięty

 
5 pkt, przesunięty ale nadal w 

szarym obszarze 

 
0 pkt, przesunięty poza szary 

obszar

 
0 pkt, uszkodzony
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Bariera nie jest przesunięta/ uszkodzona ➔ 5 pkt każda

6. Lokalne, regionalne i międzynarodowe zawody.  

Zawody WRO odbywają się w około 90 krajach, a wiemy, że drużyny w każdym kraju oczekują 
innego stopnia skomplikowania. Wyzwanie opisane w tym dokumencie będzie wykorzystywane 
na międzynarodowych imprezach WRO. To ostatni etap konkursu, w którym biorą udział zespoły 
z najlepszymi rozwiązaniami. Dlatego zasady gry są trudne.  

WRO jest przekonane, że wszyscy uczestnicy muszą mieć pozytywne doświadczenia podczas 
zawodów. Drużyny z mniejszym doświadczeniem również powinny być w stanie zdobywać 
punkty i odnosić sukcesy. To buduje zaufanie do ich umiejętności opanowania umiejętności 
technicznych, co jest ważne dla ich przyszłych wyborów edukacyjnych.  

Dlatego Stowarzyszenie WRO rekomenduje naszym Krajowym Organizatorom podjęcie 
decyzji, czy chcą dostosować regulamin imprez w swoim kraju. Mogą ułatwić wyzwania na 
lokalnych, regionalnych i krajowych wydarzeniach, tak aby wszyscy uczestnicy mieli 
pozytywne doświadczenia. Nasi krajowi organizatorzy mogą dokonywać własnych wyborów, 
więc każdy konkurs pasuje do ich konkretnej sytuacji i pomysłów. Tutaj podajemy kilka 
pomysłów, które ułatwią wyzwania.  

 
0 pkt, przesunięta poza szare 

pole

 
0 pkt, uszkodzona

 
5 pkt

 
5 pkt, przesunięta ale 

wewnątrz szarego pola

Ideas for simplifications: 

• Wyznaczone pozycje zaparkowanych samochodów 
• Losowanie barier tylko w dniu zawodów 
• Brak randomizacji samochodów na pasie wjazdowym 
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