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CZĘŚĆ PIERWSZA - OPIS GRY  

1. Wstęp. 

Robot ratowniczy wspiera ratowników w sytuacjach awaryjnych, w niebezpiecznych lub 
trudnych zadaniach. Takie roboty muszą być w stanie wytrzymać bardzo wysoką 
temperaturę, pokonywać gruz lub schody, wykrywać ranne osoby, transportować 
niebezpieczne materiały i tworzyć obrazy sytuacji nieznanych środowisk. Pole gry w 
kategorii Junior zajmuje się niektórymi z tych zadań. 

Na tym polu gry robot ma za zadanie asystować i gasić pożar w fabryce, przewozić 
niebezpieczne chemikalia oraz informować służby ratownicze o położeniu ludzi w 
fabryce. Jednocześnie robot musi pokonać nieznany teren w drodze do fabryki. 

2. Pole gry.  

Poniższa grafika prezentuje pole gry wraz z różnymi obszarami.  

 

.Jeśli stół jest większy niż mata do gry, umieść matę krótszym bokiem z dwoma obszarami 
startowymi przy ścianie i wyrównaj ją pośrodku między długimi ścianami.
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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. 

2. Obiekty gry, pozycjonowanie, losowość.

Obiekty w fabryce

Na polu zawsze znajdują się 2 obiekty ogniowe, 2 osoby (jedna mała, jedna duża) i 1 obiekt 
chemiczny. Przedmioty te są losowo umieszczane w każdej rundzie na białych prostokątach w 
pokojach. Maksymalnie jeden obiekt jest umieszczany w jednym pokoju.

Obiekty są umieszczane z orientacją wyrównaną do małej linii wewnątrz szarego prostokąta. 

 

 
Mała szara linia wewnątrz szarego obszaru 
pokazuje umieszczenie/ orientację obiektu

 
Mała osoba (1)

 
Przykład dla obiektu umieszczanego na 

macie

 
Obiekt chemiczny (1)

 
Obiekt ogniowy (2)

 
Duża osoba (1)
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Obiekty „wodne” 

Obiekty „wodne”(przeciwpożarowe) służą do gaszenia ognia w pomieszczeniu. Obiekty 
wodne można umieszczać na robocie przed rozpoczęciem biegu. Obiekty wodne muszą 
pasować do maksymalnego rozmiaru robota. 

Znaczniki 

Znaczniki służą do zaznaczenia pozycji osoby na planie sytuacyjnym. Dwa znaczniki są 
umieszczone na na dwóch żółtych kwadratach obok mapy lokacji. 

 
Przykład umieszczenia obiektu na macie

 
Obiekty „wodne” (2)

 
Obiekty „wodne” w  

polu startu w dniu zawodów 
(można umieścić je na robocie, nie wolno 

usuwać tych przedmiotów z pola gry)

 
Pozycja początkowa znaczników
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Ściany fabryki 

Są dwie ściany fabryczne, jedna prosta i jedna krzyżowa. Dwie ściany fabryczne są 
umieszczone na szarych oznaczeniach na terenie fabryki. 

Tor przeszkód 

Pomiędzy dwoma obszarami, przez które robot powinien przejść, znajduje się tor 
przeszkód. Zabronione jest przesuwanie lub uszkadzanie tego toru. 

 
Pozycja początkowa ściany na macie

 
Ściana krzyżowa

 
Ściana prosta

 
Pozycja początkowa ściany na macie

 
Pozycja początkowa toru przeszkód na 

macie

 
Tor przeszkód
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Elementy przeszkód. 

Na boisku znajdują się różne elementy przeszkód. Na przejściu A znajduje się 15 
pojedynczych zielonych elementów, a na przejściu B dwie linie po 14 elementów 
niebieskich (łącznie 28). 

Dwie strefy startu 

Na boisku znajdują się dwie strefy Startu/Mety. W dniu zawodów decyduje się, w którym 
z tych dwóch obszarów robot ma startować. Przed rozpoczęciem przejazdu robot musi 
znajdować się całkowicie w jednym obszarze startowym (zdefiniowanym jak wspomniano 
wcześniej), otaczająca linia nie jest uwzględniona w obszarze startowym. W fazie startu 
kable wliczają się do maksymalnego rozmiaru robota, więc muszą być uwzględnione w 
obszarze startowym. 

Podsumowanie randomizacji 

W dniu zawodów pole startowe jest wybierane losowo. 

W każdej rundzie, w polu gry (na macie), losowo umieszczane są następujące obiekty: 

• Obiekty w fabryce na szarych kwadratach (maksymalnie jeden obiekt na 
pomieszczenie/pokój). 

Zarówno zielone, jak i niebieskie klocki mocuje się na macie taśmą dwustronną.

 
Pojedynczy element, klocek LEGO 2x4

 
Pojedynczy niebieski element, klocek LEGO 

2x4
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4. Misje robota. 

4.1 Znajdź i ugaś ogień 

Jednym z zadań robota ratowniczego jest identyfikacja miejsca pożaru w nieznanym 
budynku. 
Dlatego robot powinien identyfikować obiekty „ogniowe” w fabryce i umieszczać po 
jednym obiekcie „wodnym” w każdym odpowiednim pomieszczeniu. Punkty są 
przyznawane, jeśli obiekt „wodny” znajduje się w tym samym pomieszczeniu co obiekt 
pożarowy. Liczy się maksymalnie jeden obiekt „wodny” na pokój. 
Punkty ujemne są przyznawane, jeśli obiekt „wodny" zostanie umieszczony w 
niewłaściwym pomieszczeniu. 

4.2 Usuń chemikalia z fabryki 

Kolejnym zadaniem robota ratowniczego jest identyfikacja i transport towarów 
niebezpiecznych. Szczególnie w przypadku pożaru w budynku ważne jest zbieranie 
chemikaliów i ich usuwanie. Zadaniem robota jest zidentyfikowanie obiektu chemicznego 
i przetransportowanie go do czarnego, bezpiecznego obszaru magazynowego. 
Punkty są przyznawane, jeśli obiekt chemiczny znajduje się poza fabryką. Pełne punkty są 
przyznawane, jeśli obiekt chemiczny znajduje się całkowicie w bezpiecznym obszarze 
przechowywania. 

4.3 Znajdź ludzi w fabryce 

W przypadku pożaru w budynku ważne jest, aby wiedzieć, czy i ew. gdzie w budynku 
znajdują się ludzie. Robot ratowniczy nie jest jednak stworzony do samodzielnego 
transportu ludzi. Obecnie transport ludzi musi być nadal wykonywany przez ludzi. 
Dlatego zadaniem robota jest identyfikacja pomieszczeń z ludźmi i przekazanie tych 
informacji zespołowi operacyjnemu. W tym celu robot musi przejechać przez fabrykę, 
zidentyfikować ludzi, zapamiętać pomieszczenia i oznaczyć pomieszczenia za pomocą 
znaczników, na mapie lokalizacji po lewej stronie pola gry. 
Pełne punkty są przyznawane, jeśli znacznik znajduje się całkowicie we właściwym 
pomieszczeniu na mapie lokalizacji. 

4.4 Pokonywanie nierównego terenu 

Roboty ratownicze pracują w nieznanych i niepewnych środowiskach. Dlatego robot musi 
również pokonywać nierówny teren na polu gry. Te nierówne tereny są oznaczone jako 
„przejście A” i „przejście B”. 
Punkty są przyznawane, jeśli robot całkowicie przekroczy obszar oznaczony dwiema 
liniami przed każdym przekroczeniem i po nim. Punkty przyznawane są tylko raz za 
każdą przeprawę. Sędzia jest odpowiedzialny za nadzorowanie wyniku tego wyzwania 
podczas przejazdu. 

Dla lepszego zrozumienia misje zostaną wyjaśnione w wielu sekcjach. Zespół może 
zdecydować w jakiej kolejności będzie wykonywać misje. 
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4.5 Zaparkuj robota. 

Na końcu robot powinien wrócić do tej strefy Startu/Mety, która nie była strefą startu. 
Punkty są przyznawane tylko wtedy, gdy robot zaparkuje w tym drugim obszarze (nie w 
obszarze startu robota), a podwozie robota znajduje się całkowicie (widok z góry) w jego 
obszarze (kable mogą znajdować się poza obszarem).  

4.6 Zdobądź punkty dodatkowe i uniknij punktów karnych. 

Dodatkowe punkty będą przyznawane za nie przesunięcie/ nie uszkodzenie ścian 
wewnątrz fabryki. Dodatkowo, punkty bonusowe będą przyznawane za nie przesuwanie 
obiektów „ogniowych" i osób w fabryce. 
Punkty karne są przyznawane za przesunięcie lub uszkodzenie toru przeszkód. 
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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

Znajdź i ugaś ogień

Obiekt „wodny” całkowicie w pomieszczeniu z obiektem „ogniowym” 
(liczy się maks. jeden obiekt wodny na pomieszczenie)

15 30

Obiekt „wodny” w pokoju bez obiektu „ogniowego” lub więcej 
obiektów „wodnych” niż „ogniowych” w pokoju

-3 -6

Usuń chemikalia z fabryki

Obiekt chemiczny całkowicie poza fabryką (i nie w bezpiecznym 
miejscu przechowywania)

8

Obiekt chemiczny całkowicie wewnątrz bezpiecznego obszaru 
przechowywania

12

Znajdź ludzi w fabryce

Znacznik znajduje się całkowicie w odpowiednim kwadracie, 
oznaczającym w którym pomieszczeniu (o jakim kolorze) znajduje 
się człowiek/osoba.

19 38

Pokonywanie nierównego terenu

Całkowite przekroczenie „przejścia A” lub „przejścia B”, 
zdefiniowanego przez przejechanie całego obszaru (oznaczonego 
dwiema liniami przed i za). Punkty są przyznawane tylko raz za taki 
przejazd i tylko jeśli tor przeszkód nie został przesunięty lub 
uszkodzony.

15 30

Zaparkuj robota

Robot zatrzymuje się w strefie Startu/Mety, która nie była strefą 
startu w dniu zawodów 
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty inne niż 
dodatkowe) 

13

Zdobądź punkty dodatkowe i unikaj punktów karnych

Za obiekt „ogniowy” i osobę, który nie jest przesunięty lub 
uszkodzony

5 20

Za ścianę fabryki, która nie jest przesunięta lub uszkodzona 6 12

Tor przeszkód nie jest przesunięty lub uszkodzony -12

Maksymalny wynik 155

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd. Strona  z 10 39



 

WRO 2022 - RoboMission - Junior
Karta oceny 
Nazwa drużyny: _______________________                 Runda: ______ 
Tasks Każde Razem # Suma

Znajdź i ugaś ogień

Obiekt „wodny” całkowicie w pomieszczeniu z obiektem 
„ogniowym” (liczy się maks. jeden obiekt wodny na 
pomieszczenie)

5 15

Obiekt „wodny” w pokoju bez obiektu „ogniowego” lub 
więcej obiektów „wodnych” niż „ogniowych” w pokoju

-3 -6

Usuń chemikalia z fabryki

Obiekt chemiczny całkowicie poza fabryką (i nie w 
bezpiecznym miejscu przechowywania)

8

Obiekt chemiczny całkowicie wewnątrz bezpiecznego 
obszaru przechowywania

12

Znajdź ludzi w fabryce

Znacznik znajduje się całkowicie w odpowiednim 
kwadracie, oznaczającym w którym pomieszczeniu (o 
jakim kolorze) znajduje się człowiek/osoba.

19 38

Pokonywanie nierównego terenu

Całkowite przekroczenie „przejścia A” lub „przejścia B”, 
zdefiniowanego przez przejechanie całego obszaru 
(oznaczonego dwiema liniami przed i za). Punkty są 
przyznawane tylko raz za taki przejazd i tylko jeśli tor 
przeszkód nie został przesunięty lub uszkodzony.

15 30

Zaparkuj robota

Robot zatrzymuje się w strefie Startu/Mety, która nie 
była strefą startu w dniu zawodów 
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty 
inne niż dodatkowe) 

13

Zdobądź punkty dodatkowe i unikaj punktów karnych

Za obiekt „ogniowy” i osobę, który nie jest przesunięty 
lub uszkodzony

5 20

Za ścianę fabryki, która nie jest przesunięta lub 
uszkodzona

6 12

Tor przeszkód nie jest przesunięty lub uszkodzony -12

Suma punktów z gry 155

Surprise Rule

Total Score in this run

Time in full seconds

Signature Team Signature Judge
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Interpretacje dot. punktacji 

Obiekt wodny całkowicie w pomieszczeniu z obiektem "ogniowym” (liczy się maks. jeden obiekt 
wodny na pomieszczenie) ➔ 15 punktów  
Obiekt wodny w pomieszczeniu bez ognia/obiektu „ogniowego" lub więcej obiektów wodnych niż 
„ogniowych” w pomieszczeniu ➔ -3 punkty 

 
0 pkt (obit wodny nie znajduje się całkowicie 

w zielonym pomieszczeniu)

 
-3 pkt (obiekt wodny w złym pomieszczeniu)

 
12 pkt (15 pkt za każdy obiekt wodny, -3 faz 

kolejny w tym samym pomieszczeniu)

 
15 pkt
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Przedmiot chemiczny poza fabryką (nie w bezpiecznym miejscu przechowywania) ➔ 8 punktów 

Przedmiot chemiczny poza fabryką i wewnątrz bezpiecznego obszaru przechowywania ➔ 12 
punktów 

 
8 pkt

 
0 pkt (ciągle jest częściowo w 

fabryce / białym 
pomieszczeniu w tym 

przypadku)

 
12 pkt

 
0 pkt, częściowo na 

zewnątrz.

 
12 pkt (jest OK jeśli obiekt 

nie stoi)

 
12 pkt (obiekt dotyka tylko 
obszaru przechowywania)
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Znacznik znajduje się całkowicie w odpowiednim kwadracie identyfikującym osobę w 
pomieszczeniu fabrycznym o odpowiednim kolorze ➔ 19 punktów każdy 

W tym przykładzie punktacji osoby zostały umieszczone w żółtym i białym pokoju! 

Całkowite przekroczenie „przejście A” lub „przejście B” jest określone przez przejechanie całego 
obszaru (oznaczonego dwiema liniami przed i za). Punkty są przyznawane tylko raz za 
przejechany obszar i tylko jeśli tor przeszkód nie został przesunięty lub uszkodzony. ➔ 15 punktów 
za każdy 

 

Wyjaśnienie: Dwa przejścia (A + B, podświetlone na jasnoczerwono i żółto) są ograniczone 
ciemnoszarymi liniami po lewej i prawej stronie. Z a przejścia A i B uważane są całkowite obszary 
A i B. Robot musi całkowicie przejechać przez przejście, aby zdobyć punkty. 
W tym zadaniu sędzia oceni robota za zachowanie podczas przejazdu. W przypadku, gdy robot 

 
19 pkt, tylko jeden jest OK 
(znacznik w białym 
kwadracie) 

 
38 pkt (2x 19 pkt)

 
19 pkt (OK za biały, żółty nie 

jest OK bo dotyka czarnej 
linii)
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kończy przejazd w trakcie/ po przejechaniu, obowiązują poniższe zdjęcia. 

Robot zatrzymuje się w obszarze Startu/Mety, który nie był obszarem startu w dniu zawodów (tylko 
w przypadku przyznania punktów innych punktów, niż dodatkowe) ➔ 13 punktów 

Obiekt ogniowy/ osoba nie są przesunięte lub uszkodzone➔ 5 pkt każde 
Uwaga: Ta sama logika dotyczy wszystkich obiektów w fabryce. 

 
0 pkt (nadal dotyka)

 
15 pkt(robot przejechał, 
żadna część robota nie 

dotyka przejścia ani szarej 
linii)

 
Zarys robota znajduje się 

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

 
Nie ma punktów jeśli zarys 

robota nie znajduje się 
całkowicie w obszarze 

Startu/ Mety 

 
Zarys robota znajduje się 

całkowicie w obszarze 
Startu/ Mety 
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Ściana fabryki nie jest przesunięta ani uszkodzona ➔ 6 pkt każda 
Uwaga: Ta sama logika dotyczy obu ścian fabrycznych. 

Tor przeszkód jest przesunięty lub uszkodzony➔ - 12 pkt każda 
Uwaga: Nie wolno przesuwać ani uszkadzać toru przeszkód, nawet w niewielkim stopniu. 

 
5 pkt (obiekt ogniowy), 
niebieska osoba jest 

uszkodzona.

 
10 pkt (obiekt ogniowy + 

osoba)

 
5 pkt (obiekt ogniowy), 
niebieska osoba jest na 

zewnątrz szarego obszaru.

 
10 pkt (obiekt ogniowy + 

osoba, OK jeśli osoba jest 
przesunięta wewnątrz 

szarego obszaru)

 
0 pkt, ściana na zewnątrz

 
6 pkt

 
6 pkt, przesunięta wewnątrz 

szarego obszaru

 
0 pkt, ściana na zewnątrz

 
0 pkt, uszkodzona
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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. 

 
-12 pkt, przesunięty. 

 
-12 pkt, uszkodzony.

 
OK, brak punktów karnych.

Pomysły na ułatwienie zawodów: 

• Brak randomizacji strefy startu 
• Brak przeszkód lub mniej przeszkód na przejściach 
• Tylko jedna osoba na fabrykę (i tylko jeden znacznik na mapie lokalizacji)
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CZĘŚĆ DRUGA - MONTAŻ OBIEKTÓW NA MACIE 
Obiekt chemiczny (1x)
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Obiekt „ogniowy” (2x)
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Znaczniki (2x)
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Mała osoba (1x)
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Tor przeszkód (1x)
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Ściana krzyżowa (1x)
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Ściana prosta (1x)
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