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CZĘŚĆ PIERWSZA - OPIS GRY.
Wstęp.

We współczesnym świecie potrzebujemy coraz więcej energii do codziennego życia, ponieważ
wiele procesów w gospodarstwach domowych czy fabrykach jest zelektryfikowanych, a nowe
technologie, takie jak pojazdy elektryczne, zmieniają zachowania konsumentów.
Jednocześnie wiemy, że nie możemy przetrwać w dłuższej perspektywie przy konwencjonalnych
formach energii, takich jak gaz czy ropa. Dlatego coraz ważniejsze staje się wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii. Jednak odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i
słoneczna, nie są całkowicie stałym źródłem energii; mogą zmieniać się w ciągu dnia, w zależności
od pogody. Dlatego wyzwaniem jest inteligentne zarządzanie miksem energii w sieci
energetycznej.
Na polu gry w kategorii Senior, zadaniem robota jest zaopatrywanie domów w odnawialne źródła
energii zgodnie z ich potrzebami. W zależności od warunków pogodowych jedno ze źródeł energii
jest dostępne w nadwyżkach i może być również wykorzystane do zasilania domów. Energię,
która obecnie nie jest potrzebna do zasilania, należy przechowywać w baterii.

2. Pole gry.
Poni sza grafika prezentuje pole gry wraz z ró nymi obszarami.
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Je li stół jest wi kszy ni mata do gry, wy rodkuj mat ze wszystkich stron wewn trz stołu.
Aby uzyska wi cej informacji na temat specyfikacji stołu i maty do gry, zapoznaj si z ogólnymi
zasadami kategorii WRO Regular, reguła 4. Plik do wydrukowania maty jest dost pny na
www.wro-association.org.

3. Obiekty na macie, pozycjonowanie, losowo
Ważny czynnik losowy w tej kategorii to pogoda.
W tej grze jest jeden aspekt, który jest losowany na początku każdej rundy i który ma wpływ na
całą grę: pogoda. Zawsze dostępne jest podstawowe źródło energii każdego typu (cztery jednostki
w każdym miejscu oznaczonym literą A). W zależności od warunków pogodowych może
występować nadwyżka energii słonecznej, wiatrowej lub wodnej. Dodatkowe cztery jednostki
zostaną umieszczone na pozycji B tego konkretnego typu nadwyżki energii (żółty / słońce, zielony /
wiatr LUB niebieski / woda)

Jednostki słoneczne
Istnieją cztery jednostki słoneczne - A, które są zawsze na polu. Jednostki te są umieszczane na
żółtych polach oznaczonych literą A.

Rozmieszczenie czterech jednostek na
kwadratach oznaczonych litrą „A”

Cztery jednostki słoneczne A

Jednostki słoneczne
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ę

 


ć
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W zależności od warunków pogodowych (patrz powyżej) dostępne są cztery dodatkowe jednostki
słoneczne, które następnie umieszcza się na żółtych polach oznaczonych literą

Cztery jednostki słoneczne

Rozmieszczenie czterech jednostek na
kwadratach oznaczonych litrą „B”

Jednostki wiatrowe
Istnieją cztery jednostki wiatrowe - A, które są zawsze na polu. Jednostki te są
umieszczone na szczycie małej turbiny wiatrowej w miejscach oznaczonych literą A.

Umieszczenie czterech jednostek na
turbinach wiatrowych na pozycjach
oznaczonych A

Jednostki wiatrowe A

B
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Jednostki wiatrowe
W zależności od warunków pogodowych (patrz wyżej) dostępne są cztery dodatkowe
jednostki wiatrowe, które następnie umieszcza się na zielonych polach oznaczonych literą
B

Cztery jednostki wiatrowe

Umiejscowienie czterech jednostek na
kwadratach oznaczonych literą B

Jednostki wodne A
Istnieją cztery jednostki wodne - A, które są zawsze na polu. Jednostki te są umieszczane
na terenie elektrowni wodnej na stanowiskach oznaczonych literą A.

Cztery jednostki wodne A

Umieszczenie czterech jednostek na terenie
elektrowni wodnej na stanowiskach
oznaczonych literą A.
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Jednostki wodne B
W zależności od warunków pogodowych (patrz powyżej) dostępne są cztery dodatkowe
jednostki wodne, które umieszcza się na niebieskich polach oznaczonych literą B.

Cztery jednostki wodne B

Umieszczenie czterech jednostek na
kwadratach oznaczonych literą B.

Identyfikator energii (2x żółty, 2x zielony, 2x niebieski)
Są dwa żółte (słońce), dwa zielone (wiatr) i dwa niebieskie (woda) identyfikatory energii.
Tylko pięć z nich jest losowo umieszczanych w każdej rundzie przed domami.
Wskazują rodzaj energii potrzebnej do tego domu.

Umieszczenie dwóch identyfikatorów energii
przed domem.

Identyfikatory energii
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Ogniwo słoneczne (2x)
Na polu gry zawsze znajdują się dwa ogniwa słoneczne. Ogniwa słoneczne są
umieszczone na ciemnożółtym oznaczeniu na terenie parku słonecznego.

Ogniwo słoneczne

Umieszczenie ogniwa słonecznego na
początku rundy.

Ogrodzenie elektrowni wodnej
Elektrownia wodna chroniona jest ogrodzeniem. Tego ogrodzenia nie powinno być
przesunięte ani uszkodzone.

Ogrodzenie elektrowni wodnej

Umieszczenie ogrodzenia elektrowni wodnej
na początku rundy
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Akumulator
Akumulator również jest chroniony płotem. Tego ogrodzenia nie należy przesuwać ani
uszkadzać.

Umieszczenie ogrodzenia akumulatora na
początku rundy.
Ogrodzenie akumulatora
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Podsumowanie doboru losowego.
Jak wspomniano na początku, warunki pogodowe są losowane w każdej rundzie. Ponadto
pozycja identyfikatorów energii jest również losowa w każdej rundzie. Jedna z możliwych
randomizacji mogłaby wyglądać tak. Źródłem nadwyżki energii jest słońce. Kolorowe „X”
oznaczają jednostki słoneczne / wiatrowe / wodne, a kolorowe okręgi oznaczają
identyfikatory energii słonecznej / wiatrowej / wodnej.
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4. Misje robota
Dla lepszego zrozumienia misje będą wyjaśnione w wielu miejscach.
Drużyna może sama zadecydować w jakiej kolejności chce wykonywać misje.

4.1 Zapewnij dostawy energii
Głównym zadaniem robota jest zapewnienie źródła energii dostosowanego do potrzeb domów i
dostępnych źródeł energii. Częściowe punkty są przyznawane za każdą jednostkę energii
umieszczoną w czerwonym obszarze domu. Pełne punkty przyznawane są za każdą jednostkę
energii, która ma prawidłowy kolor.
Zasilanie domu jest kompletne, jeśli do jego zasilania zostaną użyte cztery jednostki energetyczne.
Więcej niż cztery jednostki energii w domu dadzą 0 punktów za ten konkretny dom. Uwaga: nie ma
znaczenia, czy używasz jednostek energii A czy B (jeśli są dostępne).
Dodatkowe punkty przyznawane są za każdy dom, w którym dostawa energii jest zgodna z
wymaganiami. Zasilanie domu jest kompatybilne, jeśli cztery umieszczone jednostki energii pasują
do identy katorów energii dla domu. Powinna istnieć co najmniej 1 jednostka na identy kator
energii. Ponadto można wykorzystać wszystkie jednostki energii z nadwyżki energii.
Poniższa tabela przedstawia różne przykłady możliwych dostaw energii dla domu w zależności od
dostępnej nadwyżki energii (w tym przykładzie słońca) i różnych identy katorów domu przed
domem (w oczekiwaniu na randomizację przed pierwszą rundą). Te przykłady są również
objaśnione zdjęciami w sekcji interpretacji punktacji
Przykłady możliwego zaopatrzenia w energi

Nadwyżka
energii

Identyfikatory
domów

Możliwa dostawa Możliwa dostawa Niewłaściwa
dostawa

Słońce

Żółty (słońce) i
Zielony (wiatr)

1 żółta jednostka
3 zielone
jednostki

3 żółte jednostki
1 zielona
jednostka

3 żółte jednostki
1 niebieska
jednostka
(nie użyto wiatru,
a użycie jednostki
wodnej nie było
dozwolone w
tym wariancie)
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Słońce

Niebieski (woda)

4 niebieskie
jednostki

2 niebieskie
jednostki
2 żółte jednostki

2 niebieskie
jednostki
2 zielone
jednostki
(tylko jednostki
wody i słońca są
dozwolone w
tym wariancie)

Słońce

Zielony (wiatr) i
niebieski (woda)

1 zielona
jednostka
2 niebieskie
jednostki
1 żółta jednostka

3 zielone
jednostki
1 niebieska
jednostka

1 zielona
jednostka
1 niebieska
jednostka
1 żółta jednostka
(nie użyto
jednostek wody)

Słońce

Zielony (wiatr) i
niebieski (woda)

4 zielone
jednostki (nie
użyto jednostek
wody)

4.2. Przechowaj pozostałe jednostki energii.
Będą cztery jednostki energii, które nie będą wykorzystywane do zapewnienia domom
energii. Rodzaj jednostek energii, które pozostaną, zależy od warunków pogodowych i
identyfikatorów energii. Ważne jest, aby oszczędzać całą dostępną energię ze źródeł
odnawialnych, aby można było ją wykorzystać w późniejszym czasie. Dlatego robot
powinien przenieść te pozostałe jednostki energii do akumulatora.Punkty są przyznawane
za maksymalnie cztery jednostki energii, które robot umieści całkowicie w akumulatorze
4.3. Ustaw ogniwa słoneczne.
Ogniwa słoneczne uzyskują maksymalną energię, jeśli kąt i orientacja w kierunku słońca
są optymalne. Dlatego robot powinien obrócić ogniwa słoneczne tak, aby były skierowane
w stronę słońca. Punkty są przyznawane za każde obrócone ogniwo słoneczne, tak aby
znalazło się ono całkowicie w jaśniejszym żółtym obszarze, a ogniwo słoneczne stało z
kołkami (wypustkami klocka) ku górze.
4.4. Zaparkuj robota.
Misja jest zako czona, gdy robot wraca do strefy startu/mety, zatrzymuje si , a podwozie
robota znajduje si całkowicie (widok z góry) w obszarze startu/mety (kable mog
znajdowa si poza stref startu/mety) .
4.5. Zdobądź punkty dodatkowe.
Dodatkowe punkty będą przyznawane za nieprzesunięcie lub nieuszkodzenie ogrodzenia
wokół elektrowni wodnej oraz za nieporuszenie lub nieuszkodzenie turbin wiatrowych.
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5. Punktacja
De nicje dotyczące punktacji
„Całkowicie” oznacza, że obiekt gry dotyka tylko odpowiedniego obszaru (nie licząc czarnych
linii).
Zadania

Każdy

Razem

Zapewnij dostawy energii (max. 4 jednostki w domu, jeśli więcej jednostek znajduje się w
jednym domu, punkty za dom i jednostki nie zostaną przyznane)
Jednostka energii znajduje się w całości w domu, ale nie pasuje do
koloru identyfikatora energii dla tego domu lub nadwyżkowego źródła
energii.

2

24

Jednostka energetyczna jest w całości w domu i występuje
jednocześnie:
● dopasowanie koloru identyfikatora energii dla tego domu lub
● dopasowanie koloru do nadwyżki źródła energii

8

96

Prawidłowa konfiguracja zasilania domu (4 jednostki energii w całości
w domu, co najmniej jeden kolor na identyfikator energii i ewentualnie
kolor nadwyżki energii oraz brak jednostek niewłaściwego koloru w
domu)

12

36

5

20

10

20

Przechowaj pozostałe jednostki energii (punkty za max. 4 jednostki)
Jednostka energetyczna jest całkowicie wewnątrz akumulatora, a
ogrodzenie nie jest poruszone (dotyka obszaru poza jasnoszarą strefą)
i nie jest uszkodzone (przynajmniej jeden element jest wyłamany)

Ustaw ogniwa słoneczne.
Ogniwo słoneczne całkowicie wewnątrz jaśniejszego żółtego obszaru,
ogniwo słoneczne stoi z kołkami (wypustkami) ku górze.
Zaparkuj robota
Robot zatrzymuje się całkowicie w obszarze Startu/Mety

14

(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte s punkty inne ni dodatkowe)

Zdobądź punkty dodatkowe
Ogrodzenie elektrowni wodnej nie jest przesunięte ani uszkodzone
Turbina wiatrowa nie jest przesunięta ani uszkodzona.

12
3

Maksymalna liczba punktów

210
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Team name: _______________________

Round: ______

Zadania

Każde

Razem

#

Raze
m

Zapewnij dostawy energii (max. 4 jednostki w domu, jeśli więcej jednostek znajduje się w jednym
domu, punkty za dom i jednostki nie zostaną przyznane)
Jednostka energii znajduje się w całości w domu, ale nie pasuje do
koloru identyfikatora energii dla tego domu lub nadwyżkowego
źródła energii.

2

24

Jednostka energetyczna jest w całości w domu i występuje
jednocześnie:
● dopasowanie koloru identyfikatora energii dla tego domu lub
● dopasowanie koloru do nadwyżki źródła energii

8

96

Prawidłowa konfiguracja zasilania domu (4 jednostki energii w
całości w domu, co najmniej jeden kolor na identyfikator energii i
ewentualnie kolor nadwyżki energii oraz brak jednostek
niewłaściwego koloru w domu)

12

36

5

20

10

20

Przechowaj pozostałe jednostki energii (punkty za max. 4 jednostki)
Jednostka energetyczna jest całkowicie wewnątrz akumulatora, a
ogrodzenie nie jest poruszone (nie dotyka obszaru poza jasnoszarą
strefą) i nie jest uszkodzone (żaden element nie jest wyłamany)
Ustaw ogniwa słoneczne.
Ogniwo słoneczne całkowicie wewnątrz jaśniejszego żółtego
obszaru, ogniwo słoneczne stoi z kołkami (wypustkami) ku górze.
Zaparkuj robota

Robot zatrzymuje się całkowicie w obszarze Startu/Mety

14

(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte s punkty inne ni
dodatkowe)
Zdobądź punkty dodatkowe
Ogrodzenie elektrowni wodnej nie jest przesunięte ani uszkodzone

12

Turbina wiatrowa nie jest przesunięta ani uszkodzona.

3

Suma punktacji z gry

12
210

Reguła niespodzianka
Łączna liczba pkt w przejeździe
Czas w pełnych sekundach

Signature Team

Signature Judge

ż

ą
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Interpretacje dotycz ce punktacji
Zapewnij dostawy energii (max. 4 jednostki w domu, jeśli więcej jednostek znajduje się w
jednym domu, punkty za dom i jednostki nie zostaną przyznane)
Jednostka energii znajduje się w całości w domu, ale nie pasuje do
koloru identyfikatora energii dla tego domu lub nadwyżkowego źródła
energii.

2

24

Jednostka energetyczna jest w całości w domu i występuje
jednocześnie:
● dopasowanie koloru identyfikatora energii dla tego domu lub
● dopasowanie koloru do nadwyżki źródła energii

8

96

Prawidłowa konfiguracja zasilania domu (4 jednostki energii w całości
w domu, co najmniej jeden kolor na identyfikator energii i ewentualnie
kolor nadwyżki energii oraz brak jednostek niewłaściwego koloru w
domu)

12

36

Zauważ, że poniższe przykłady punktacji dla zadania „Zapewnij dostawy energii” bazują na słońcu
jako nadwyżce energii. Dodatkowo proszę spojrzeć na poniższe zdjęcia dot. punktacji
poszczególnych elementów.

Jednostka energii jest całkowicie
w środku (nie ma znaczenia czy stoi
czy leży)

Jednostka energii nie jest całkowicie w środku

Jednostka energii jest całkowicie

Jednostka energii nie jest całkowicie w środku

w środku (wszystkie elementy dotykające maty
zewnątrz)

(pętla dotyka zewnętrznej części maty)

ą
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44 pkt

44 pkt

4 jednostki energii po 8 pkt (32)

4 jednostki energii po 8 pkt (32)

+ 12 pkt za odpowiednią konfigurację

+ 12 pkt za odpowiednią konfigurację

26 pkt

44 pkt

1 jednostka energii po 2 pkt (2)

4 jednostki energii po 8 pkt (32)

3 jednostki energii po 8 pkt (24)

+ 12 pkt za odpowiednią konfigurację

44 pkt

20 pkt
2 jednostki energii po 2 pkt (4)

4 jednostki energii po 8 pkt (32)
+ 12 pkt za odpowiednią konfigurację

2 jednostki energii po 8 pkt (16)
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44 pkt

44 pkt

4 jednostki energii po 8 pkt (32)

4 jednostki energii po 8 pkt (32)

+ 12 pkt za odpowiednią konfigurację

+ 12 pkt za odpowiednią konfigurację

32 pkt
24 pkt
3 jednostki energii po 8 pkt (24)

4 jednostki energii po 8 pkt (32)
Konfiguracja nie jest właściwa ponieważ brakuje
niebieskiej jednostki.
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10 pkt
1 jednostka energii po 2 pkt (2)
1 jednostka energii po 8 pkt (8)

16 pkt
2 jednostki energii po 8 pkt (16)
Dla prawidłowej konfiguracji wymagane są 4
jednostki energii.

0 pkt
W domu jest więcej niż 4 jednostki energii.
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Jednostka energetyczna jest całkowicie wewnątrz akumulatora, a ogrodzenie nie jest poruszone
(dotyka poza jasnoszarą strefą) i nie jest uszkodzone (co najmniej jedna część jest złamana). ->5
punktów każdy.
Uwaga: Wszystkie jednostki energetyczne można przenieść do akumulatora, w oczekiwaniu na zużycie
energii w domach.

10 pkt (2 w środku)

5 pkt (1 poza środkiem)

20 pkt (pkt-y za max 4 jednostki) 0 pkt (płot uszkodzony)

20 pkt (4 w środku)

0 pkt (płot przesunięty)

Ogniwo słoneczne jest całkowicie wewnątrz jasnego żółtego obszaru, ogniwo słoneczne
stoi kołkami (wypustkami) ku górze-> 10 punktów za sztukę

10 pkt (stoi prawidłowo z
kołkami ku górze)

10 pkt (stoi wewn. żółt. obszaru) 0 pkt (kołki nie są skier. ku górze)
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0 pkt (nie jest wewnątrz żółtego obszaru)

Robot zatrzymuje się całkowicie w obszarze Startu/Mety➔ 14 pkt
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte s punkty inne ni dodatkowe)

Zarys robota znajduje się
całkowicie w obszarze Startu/
Mety

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.

Ogrodzenie elektrowni wodnej nie jest przesunięte lub uszkodzone -> 12 pkt.

12 pkt

12 pkt (przesunięte wewn.szarego pola)

ż

ą
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0 pkt (przesunięte poza szare pole) 0 pkt (ogrodzenie uszkodzone)

Turbina wiatrowa nie jest przesunięta lub uszkodzona -> 3 pkt każda.

3 pkt (nie przesunięte)

3 pkt (przesunięte, ale
wewnątrz szarego pola)

0 pkt (przesunięta poza szary
obszar)

0 pkt (uszkodzona)
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6. Lokalne, regionalne i mi dzynarodowe zawody.
Zawody WRO odbywaj si w około 90 krajach, a wiemy, e dru yny w ka dym kraju oczekuj
innego stopnia skomplikowania. Wyzwanie opisane w tym dokumencie b dzie wykorzystywane
na mi dzynarodowych imprezach WRO. To ostatni etap konkursu, w którym bior udział zespoły
z najlepszymi rozwi zaniami. Dlatego zasady gry s trudne.
WRO jest przekonane, e wszyscy uczestnicy musz mie pozytywne do wiadczenia podczas
zawodów. Dru yny z mniejszym do wiadczeniem równie powinny by w stanie zdobywa
punkty i odnosi sukcesy. To buduje zaufanie do ich umiej tno ci opanowania umiej tno ci
technicznych, co jest wa ne dla ich przyszłych wyborów edukacyjnych.
Dlatego Stowarzyszenie WRO rekomenduje naszym Krajowym Organizatorom podj cie
decyzji, czy chc dostosowa regulamin imprez w swoim kraju. Mog ułatwi wyzwania na
lokalnych, regionalnych i krajowych wydarzeniach, tak aby wszyscy uczestnicy mieli
pozytywne do wiadczenia. Nasi krajowi organizatorzy mog dokonywa własnych wyborów,
wi c ka dy konkurs pasuje do ich konkretnej sytuacji i pomysłów. Tutaj podajemy kilka
pomysłów, które ułatwi wyzwania.
Pomysły na uproszczenie zawodów:
•
•
•

Losowanie warunków pogodowych tylko w dniu zawodów
Losowanie identyfikatorów energii tylko w dniu zawodów
Brak losowania identyfikatorów energii
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ę

ś
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ą

ś
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CZ

DRUGA - MONTA OBIEKTÓW NA MACIE.
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Ć

Ś
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