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(UWAGA: Zasady dla lokalnych/krajowych zawodów WRO mogą być 
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CZĘŚĆ PIERWSZA - OPIS GRY  

1. Wstęp. 

Istnieje wiele zastosowań robotów w domu i w codziennym prowadzeniu gospodarstwa. 
Jednym z przykładów są roboty, które mogą wykonywać różne zadania w naszym 
ogrodzie. Istnieją roboty, które czyszczą baseny, sieją rośliny lub podlewają kwiaty. 

Na polu gry kategorii Elementary robot wykonuje zadanie koszenia trawy i zbierania 
chwastów. Jednocześnie robot musi uważać na biedronki, które znajdują się na jego 
drodze i sprowadzić je w bezpieczne miejsce. 

2. Pole gry.  

Poniższa grafika prezentuje pole gry wraz z różnymi obszarami.  

 

Jeśli stół jest większy niż mata do gry, umieść matę tak aby przylegała do ścianek z dwóch 
stron obszaru startowego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji stołu i maty do gry, zapoznaj się z 
Zasadami ogólnymi WRO RoboMission, zasada 6. Plik do wydrukowania maty oraz 
plik PDF z dokładnymi wymiarami są dostępne na stronie www.wro-association.org. 
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2. Obiekty gry, pozycjonowanie, losowość.

Trawa (3x), chwasty (3x)

Trzy elementy trawy i trzy elementy złych chwastów są losowo umieszczane w każdej rundzie na 
sześciu z ośmiu szarych miejsc na polu gry. Dwa szare pola pozostają puste. 

 

Jedną z możliwych randomizacji możesz zobaczyć tutaj (zielony X dla trawy, czerwony X 
dla chwastów): 
 

 
Pozycja startowa obiektu na polu gry  

(na szarym polu)

 
Pozycja startowa obiektu na polu gry  

(na szarym polu)

 
Chwast 

Chwast składa się z jednego elementu. 
Podstawa i górna część są połączone.

 
Trawa 

Element trawy składa się z podstawy (po 
lewej) i górnej części (po prawej).
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Biedronki (3x) 

Trzy biedronki są zawsze umieszczane na żółtych obszarach pola. Biedronki zawsze 
patrzą w lewo w kierunku obszaru startowego 

Punkt serwisowy (1x) 

Punkt serwisowy znajduje się na białym prostokącie wewnątrz szarego obszaru. Jest 
zawsze umieszczana tak, aby zielona część znajdowała się po lewej stronie i na dole. 
Zielona strona ma być podnoszona podczas misji. 

Ogrodzenia (11x) 

Na polu znajduje się 11 ogrodzeń, których nie należy przesuwać ani niszczyć. Ogrodzenie 
jest umieszczone na białej linii wewnątrz szarego obszaru. 

 
Biedronka (3)

 
Pozycja startowa obiektu na polu gry

 
Pozycja startowa obiektu na polu gry
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4. Misje robota. 

4.1 Chroń biedronki. 

Robot ma za zadanie kosić trawę i zbierać chwasty. Dlatego robot powinien usuwać 
biedronki z trasy robota ogrodniczego. 
Pełne punkty są przyznawane, jeśli podstawa biedronki znajduje się poza obszarem trasy 
(obszar ciemnozielony i czarna linia z białym otoczeniem) i stoi w pozycji pionowej. 

4.2 Skoś wysoką trawę. 

Jednym z zadań robota ogrodniczego jest koszenie trawy. Robot powinien zidentyfikować 
elementy trawy na szarych pozycjach, a następnie skosić trawę (usuwając górną część 
elementu trawy). 
Pełne punkty są przyznawane, jeśli górna część trawy nie znajduje się już na wierzchu 
podstawy, a podstawa elementu trawy nadal dotyka szarego obszaru. 

4.3 Zbierz chwasty. 

Kolejnym zadaniem robota ogrodniczego jest zbieranie chwastów. Robot powinien 
zidentyfikować elementy chwastów na szarych pozycjach, a następnie dostarczyć te 
elementy do punktu odbioru. 
Na polu znajdują się dwa punkty odbioru (obszary brązowe). Punkty są przyznawane, 
jeśli element chwastu znajduje się całkowicie w jednym z punktów zbiórki. Więcej 
punktów jest przyznawanych, jeśli robot przyniesie chwasty do punktu zbierania 2 - na 
końcu pola gry. 

4.4 Uruchom punkt serwisowy. 

Gdy robot ogrodniczy pomyślnie pokona trasę przez ogród, powinien uruchomić punkt 
serwisowy. Wtedy użytkownik robota ogrodniczego otrzyma na smartfona wiadomość, że 
robot zakończył pracę w ogrodzie. 

 
Obiekt na polu gry

 
Ogrodzenie (11)

Dla lepszego zrozumienia misje zostaną wyjaśnione w wielu sekcjach. Zespół może 
zdecydować w jakiej kolejności będzie wykonywać misje. 
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Punkty są przyznawane, jeśli element punktu serwisowego zostanie zmieniony/ 
przełączony z czarnego na zielony (zielony musi być na górze), co najmniej 9 ogrodzeń nie 
zostało przesuniętych/uszkodzonych na polu gry, a punkt serwisowy nadal znajduje się 
całkowicie w szarej strefie. 

4.5 Zaparkuj robota. 

Misja jest zakończona, gdy robot powróci do obszaru Startu/Mety, zatrzyma się, a 
podwozie robota znajdzie się całkowicie (widok z góry) w obszarze Startu/Mety (kable 
mogą znajdować się poza obszarem startu i mety) . 

4.6 Zdobądź punkty dodatkowe. 

Dodatkowe punkty będą przyznawane za nie przesunięcie/ nie uszkodzenie ogrodzeń. 
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5. Punktacja 

Definicje dot. punktacji. 

„Całkowicie” oznacza, że obiekt gry dotyka tylko odpowiedniego obszaru (nie licząc 
czarnych linii). 

Zadania Każde Razem

Chroń biedronki

Biedronka całkowicie poza obszarem trasy i stojąca w pozycji 
pionowej.

5 15

Skoś wysoką trawę

Wierzchołek/ górna część trawy nie dotyka już elementu podstawy 
trawy, a element podstawy trawy nadal dotyka szarego obszaru

7 21

Zbierz chwasty

Element chwastu znajduje się całkowicie w punkcie odbioru 1 9 27

Element chwastu znajduje się całkowicie w punkcie odbioru 2 12 36

Uruchom punkt serwisowy

Punkt serwisowy prawidłowo ustawiony, co najmniej 9 ogrodzeń 
stojących i podstawa punktu serwisowego całkowicie w szarym 
obszarze

17

Zaparkuj robota

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

14

Zdobądź punkty dodatkowe

Ogrodzenia nie są przesunięte lub uszkodzone 2 22

Maksymalny wynik 125
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Karta oceny 

Nazwa drużyny: _______________________                 Runda: ______ 

Tasks Każde Razem # Suma

Chroń biedronki

Biedronka całkowicie poza obszarem trasy i stojąca 
w pozycji pionowej.

5 15

Skoś wysoką trawę

Wierzchołek/ górna część trawy nie dotyka już 
elementu podstawy trawy, a element podstawy 
trawy nadal dotyka szarego obszaru

7 21

Zbierz chwasty

Element chwastu znajduje się całkowicie w punkcie 
odbioru 1

9 27

Element chwastu znajduje się całkowicie w punkcie 
odbioru 2

12 36

Uruchom punkt serwisowy

Punkt serwisowy prawidłowo ustawiony, co najmniej 
9 ogrodzeń stojących i podstawa punktu 
serwisowego całkowicie w szarym obszarze

17

Zaparkuj robota

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

14

Zdobądź pusty dodatkowe

Ogrodzenia nie są przesunięte lub uszkodzone 2 22

Suma punktów z gry 125

Surprise Rule

Total Score in this run

Time in full seconds
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Interpretacje dot. punktacji 

Biedronka całkowicie poza obszarem trasy robota i stojąca w pozycji pionowej➔ 5 pkt każda 

Wierzchołek/ górna część trawy nie dotyka już elementu podstawy trawy (nie znajduje się na 
wierzchu podstawy), a element podstawy trawy nadal dotyka szarego obszaru➔ 5 pkt każda 

 
5 pkt

 
0 pkt (częściowo na 

zewnątrz)

 
0 points (nie stoi)

 
5 pkt (podstawa na 

zewnątrz)

 
7 pkt

 
7 pkt

 
7 pkt (dotyka tylko z boku, 

nie z góry)

 
0 pkt(leży na wierzchu)

 
0 pkt (podstawa nie dotyka 

obszaru )
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Chwast/element chwastu znajduje się całkowicie w punkcie odbioru 1➔ 9 pkt każdy 

Chwast/element chwastu znajduje się całkowicie w punkcie odbioru 2➔ 12 pkt każdy 

 
0 pkt 

(nie całkowicie w środku)

 
0 pkt  

(nie w środku)

 
9 pkt(OK jeśli nie stoi)

 
9 pkt

Wszystkie inne sytuacje 
wskazane dla punktu 

odbioru 1 powyżej dotyczą 
również punktu odbioru 2.

 
12 pkt
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Punkt serwisowy prawidłowo ustawiony, co najmniej 9 ogrodzeń stojących i podstawa punktu 
serwisowego całkowicie w szarym obszarze➔ 17 pkt 

 
0 pkt(przesunięty poza szary 

obszar)

 
0 pkt (obiekt odwrócony, 
zielony nie jest na górze)

 
17 pkt

 
17 pkt (przesunięcie 

wewnątrz szarego obszaru 
jest OK)

 
0 pkt (9 gnus być OK,  

tutaj 3 są poza swoim obszarem)

 
17 pkt, podstawa punktu 
serwisowego jest ciagle 

wewnątrz
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Robot zatrzymuje się w obszarze Startu/Mety (punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są 
punkty inne niż dodatkowe) ➔ 14 pkt 

Ogrodzenia nie są przesunięte lub uszkodzone➔ 2 pkt każde 

 
Zarys robota znajduje się 

całkowicie w obszarze 
Startu/ Mety, a kable są na 
zewnątrz. Ciagle jest OK 

 
Zarys robota znajduje się 

całkowicie w obszarze 
Startu/ Mety 

 
Nie ma punktów jeśli zarys 

robota nie znajduje się 
całkowicie w obszarze 

Startu/ Mety 

 
0 pkt, przesunięte poza 

szary obszar.

 
0 pkt, przesunięte poza 

szary obszar.

 
2 pkt, nie przesunięte.

 
2 pkt, przesunięte ale 

wewnątrz szarego obszaru.

 
0 pkt, uszkodzone.
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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 powinni mieć pozytywne doświadczenia wynikające 
z udziału zawodach. 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. 

Pomysły na ułatwienie zawodów: 

• Brak randomizacji trawy i chwastów 
• Brak różnic między punktem odbioru 1 a 2 
• Możliwość przesunięcia/uszkodzenia więcej niż 2 ogrodzeń
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CZĘŚĆ DRUGA - MONTAŻ OBIEKTÓW NA MACIE 
Trawa (3x)
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Chwasty (3x)
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Biedronka (3x)
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Punkt serwisowy (1x)
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Ogrodzenie (11x)
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