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CZĘŚĆ PIERWSZA - OPIS GRY  

1. Wstęp. 

Istnieje wiele czynności, w których roboty mogą wspierać nas w codziennym życiu lub je 
wzbogacać. Roboty mogą oprowadzać nas po muzeum lub wspierać nas w żmudnych lub 
mozolnych zadaniach. 

Na polu gry kategorii Senior robot wciela się w rolę robota opiekuńczo-transportowego w 
szpitalu. Ma zabierać pranie do własnej szpitalnej pralni, dostarczać wodę do różnych 
pomieszczeń i bawić się z pacjentami. W tym samym czasie robot musi zwracać uwagę na 
pielęgniarki i gości, przemierzając szpitalne korytarze. 

2. Pole gry.  

Poniższa grafika prezentuje pole gry wraz z różnymi obszarami.  

 

Niektóre obszary są oznaczone numerami w celu ich identyfikacji. Spójrz na matę do gry, 
aby zrozumieć, do których obszarów się odnoszą. Dla każdego pomieszczenia pięć 
obszarów oznaczonych jest następującymi numerami: 
1: Pozycja paczek z praniem. 
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2: Pozycja piłki do gry 
3: Pozycja siatki do gry 
4: Pozycja stołu 
5: Pozycja znacznika 

Jeśli stół jest większy niż mata do gry, wyśrodkuj ją pomiędzy wszystkimi ściankami stołu.

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.

Paczki z praniem i pojemniki na pranie

Są 3 paczki z praniem (jedna czarna, jedna czerwona, jedna żółta) i 3 pojemniki na pranie (jeden 
czarny, jeden czerwony, jeden żółty). Obiekty te zostaną umieszczone w następujący sposób:

• 3 paczki z praniem zostaną, w każdej rundzie, losowo umieszczone na 4 obszarach oznaczonych 
„1” w różnych pomieszczeniach.

• 3 pojemniki na pranie zostaną, w każdej rundzie, losowo umieszczone na szarych kwadratach w 
obszarze pralni. 

 

 
Pojemnik na pranie

 
Paczka z praniem

 
Możliwa pozycja początkowa pojemnika na 

pranie

 
Czarna paczka z praniem w niebieskim 

pomieszczeniu
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Znaczniki 

Na polu znajdują się 4 znaczniki(dwa białe, dwa zielone). Znaczniki są, w każdej rundzie, 
umieszczane losowo przed pokojem na obszarach oznaczonych „5”. Znaczniki służą do 
określenia, w których pokojach, jakie zadania należy wykonać (patrz opis gry). 

Piłka i siatka do gry 

Są dwa obiekty, które są używane do gry/zabawy. Są to piłka i siatka do gry. Siatka do gry 
jest dostępna w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym i jest umieszczana w 
pomieszczeniu/pokoju o odpowiednim kolorze. W pomieszczeniu znajdują się dwie 
niebieskie i dwie czerwone piłki, czerwone piłki są umieszczone w żółtym i zielonym 
pomieszczeniu, niebieskie piłki w niebieskim i czerwonym pomieszczeniu. Każda piłka 
jest umieszczana na płytce LEGO 2x2 w obszarze oznaczonym w każdym pokoju 
numerem „2”, siatka do gry jest umieszczana na obszarze oznaczonym „3” w każdym 
pokoju o odpowiednim kolorze. 

 
Znaczniki

 
Znacznik naprzeciwko żółtego 

pomieszczenia

 
Piłka w żółtym pomieszczeniu

 
Piłki
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Stół i woda 

Na boisku są 4 stoły (jeden czerwony, jeden niebieski, jeden zielony, jeden żółty). Każdy 
stół jest umieszczony w pomieszczeniu w odpowiednim kolorze na obszarze oznaczonym 
„4”. 

Dodatkowo na polu znajdują się 3 bidony/butle z wodą. Butle z wodą są umieszczane w 
przewidzianych miejscach w obszarze sprzętu. 

Należy pamiętać, że piłki, siatki i stoły muszą być umieszczone we wszystkich pokojach w 
każdej rundzie, nawet jeśli nie wszystkie przedmioty są używane we wszystkich rundach. 

 
Siatka do gry

 
Zielona siatka do gry w zielonym 

pomieszczeniu

 
Bidon

 
Stół

 
Bidony są w obszarze wyposażenia, każdy  

umieszczony jest w orientacji, jaką pokazuje 
kształt na polu.

 
Zielony stół w zielonym pomieszczeniu
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Ludzie 

Na polu gry jest 6 osób (symbolizowanych jako sześć postaci w kolorze żółtym, zielonym, 
czerwonym, niebieskim, białym i czarnym). 6 osób, w każdej rundzie, jest  losowo 
umieszczanych na 8 dostępnych czerwonych kwadratach. 

Podsumowanie randomizacji 

W każdej rundzie następujące obiekty gry, są losowo umieszczane na polu gry: 
• Paczki z praniem na obszarze oznaczonym „1”. 
• Pojemnik na pranie na trzech kwadratach w obszarze pralni. 
• Znaczniki na obszarze oznaczonym cyfrą „5”. 
• Ludzie na 8 różnych czerwonych kwadratach. 

Wszystkie inne obiekty (bidon, stół, siatka do gry i piłka) są również umieszczane na polu 
gry w każdej rundzie, ale nie są losowe 

 
Ludzie

 
Żółta postać na boisku, każda osoba jest 

ustawiona w orientacji, jaką pokazuje kształt 
na boisku.
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4. Misje robota. 

4.1 Zrób pranie 

Jednym z zadań robota usługowego jest pomoc ludziom w transporcie materiałów. W 
szpitalu roboty mogą pomóc w transporcie prania z każdego pomieszczenia do 
centralnego obszaru pralni. To jest zadanie robota na polu gry. Robot powinien zebrać 3 
paczki z praniem z różnych pomieszczeń i przenieść je do pralni. Maksymalna liczba 
punktów jest przyznawana, jeśli paczki z praniem zostaną umieszczone w pojemniku na 
pranie w odpowiednim kolorze (np. czerwona paczka z praniem w czerwonym 
pojemniku na pranie). 
Pojemniki na pranie nie muszą pozostawać na swoich miejscach początkowych (co 
oznacza, że robot może je trochę przesunąć, aby umieścić bloki z praniem wewnątrz 
pojemników). Jednak ważne jest, aby na końcu, pojemniki na pranie znajdowały się 
całkowicie w obszarze prania. 

4.2 Informacja: znaczniki. 

Przy następnych dwóch zadaniach ważne jest, aby uwzględnić umieszczenie znaczników 
przed każdym pokojem, na początku rundy (dopuszcza się przesuwanie znaczników po 
ich zeskanowaniu). Położenie znaczników determinuje następujące sytuacje: 
• Biały znacznik przed pomieszczeniem: W tym pomieszczeniu na stole powinna stać 

butelka z wodą. Należy pamiętać, że punkty karne są przyznawane, jeśli robot poda 
wodę do niewłaściwego pomieszczenia. 

• Zielony znacznik przed pomieszczeniem: W tym pomieszczeniu robot powinien 
rozegrać grę z mieszkańcem tego pokoju. Punkty są przyznawane tylko wtedy, gdy 
robot zagra w odpowiednim pomieszczeniu. 

4.3 Dostarcz wodę do pomieszczenia 

W szpitalu ważne jest, aby każdy pacjent, w każdym pokoju, miał wystarczającą ilość 
wody do picia. Dlatego jednym z zadań robota usługowego jest codzienne dostarczanie 
wody do różnych pomieszczeń. Ale robot powinien być ostrożny i dostarczać wodę tylko 
do tych pomieszczeń, które potrzebują nowej wody. 
Robot powinien zabrać butelki z wodą z obszaru wyposażenia i przenieść je do 
odpowiednich pomieszczeń (pomieszczenia oznaczone z przodu białym znacznikiem). 
Punkty są przyznawane, jeśli butelka wody znajduje się w odpowiednim pomieszczeniu, 
maksymalna liczba punktów jest przyznawana, jeśli butelka wody stoi prawidłowo na 
stole. Liczy się maksymalnie jedna butelka wody na pokój, w obszarze wyposażenia 
znajduje się jedna zapasowa butelka wody. 

Należy pamiętać, że na polu gry znajdują się 3 butelki z wodą, robot potrzebuje tylko 2 
butelki. Trzecia butelka to tylko „część zamienna”. 

Dla lepszego zrozumienia misje zostaną wyjaśnione w wielu sekcjach. Zespół może 
zdecydować w jakiej kolejności będzie wykonywać misje. 
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4.4 Zagraj. 

Kolejnym zadaniem robota usługowego może być gra/zabawa z osobami przebywającymi 
w szpitalu. Ale oczywiście nie ma wystarczającej liczby robotów, aby codziennie grać ze 
wszystkimi. Dlatego robot powinien grać tylko w pomieszczeniach oznaczonych zielonym 
znacznikiem. 
Aby zagrać w grę w odpowiednim pomieszczeniu (pomieszczenia oznaczone zielonym 
znacznikiem z przodu), robot powinien umieścić piłkę na siatce do gry (nie ma znaczenia 
jakiego koloru jest piłka). Pełne punkty są przyznawane, jeśli piłka dotyka tylko siatki, a 
nie pola gry. 

4.5 Zaparkuj robota. 

Na końcu robot powinien wrócić do strefy Startu/Mety. 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/Mety) . 

4.6 Zdobądź punkty dodatkowe i uniknij punktów karnych. 

Podczas przejazdu przez szpital ważne jest, aby robot zwracał uwagę na wszystko, co 
znajduje się w pobliżu. Drzwi, schody, narożniki i oczywiście na nas – ludzi. Dlatego robot 
powinien uważać, aby unikać ludzi na polu gry. 
Dodatkowe punkty będą przyznawane za nie poruszenie lub nie uszkodzanie postaci 
ludzi na polu gry. Dodatkowo, punkty bonusowe będą przyznawane za nie przesuwanie/ 
nie uszkadzanie siatek do gry i stołów w pokojach. 
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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

Zrób pranie

Paczka z praniem znajduje się całkowicie w obszarze pralni, ale nie 
w pojemniku na pranie ani na nim

6 18

Paczka z praniem znajduje się w pojemniku na pranie o innym 
kolorze, a pojemnik na pranie znajduje się całkowicie w obszarze 
pralni.

10 30

Paczka z praniem znajduje się w pojemniku na pranie o tym 
samym kolorze, a pojemnik na pranie znajduje się całkowicie w 
obszarze pralni.

16 48

Dostarcz wodę do pomieszczenia

Woda znajduje się całkowicie we właściwym pomieszczeniu ale nie 
na stole

6 12

Woda znajduje się częściowo lub całkowicie w niewłaściwym 
pomieszczeniu (nie wskazanym przez znacznik)

-6 -12

Woda jest na stole we właściwym pomieszczeniu, nie stoi, nie jest 
uszkodzona, a stół nadal znajduje się w ciemnoszarym obszarze.

10 20

Woda jest na stole we właściwym pomieszczeniu, stoi, nie jest 
uszkodzona, a stół nadal znajduje się w ciemnoszarym obszarze.

14 28

Zagraj (zielony znacznik naprzeciwko pomieszczenia)

Piłka znajduje się w siatce do gry (liczy się tylko jedna piłka na 
siatkę)

13 26

Zaparkuj robota

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

13

Zdobądź punkty dodatkowe

Za osobę, która nie jest przesunięta ani uszkodzona 4 24

Za siatkę, która nie jest przesunięta ani uszkodzona 2 8

Za stół, który nie jest przesunięty ani uszkodzony 2 8

Maksymalny wynik 155
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Karta oceny 
Nazwa drużyny: _______________________                 Runda: ______ 
Tasks Każde Raze

m
# Suma

Zrób pranie

Paczka z praniem znajduje się całkowicie w obszarze pralni, 
ale nie w pojemniku na pranie ani na nim

6 18

Paczka z praniem znajduje się w pojemniku na pranie o 
innym kolorze, a pojemnik na pranie znajduje się całkowicie 
w obszarze pralni.

10 30

Paczka z praniem znajduje się w pojemniku na pranie o tym 
samym kolorze, a pojemnik na pranie znajduje się 
całkowicie w obszarze pralni.

16 48

Dostarcz wodę do pomieszczenia

Woda znajduje się całkowicie we właściwym pomieszczeniu 
ale nie na stole

6 12

Woda znajduje się częściowo lub całkowicie w niewłaściwym 
pomieszczeniu (nie wskazanym przez znacznik)

-6 -12

Woda jest na stole we właściwym pomieszczeniu, nie stoi, 
nie jest uszkodzona, a stół nadal znajduje się w 
ciemnoszarym obszarze.

10 20

Woda jest na stole we właściwym pomieszczeniu, stoi, nie 
jest uszkodzona, a stół nadal znajduje się w ciemnoszarym 
obszarze.

14 28

Zagraj (zielony znacznik naprzeciwko pomieszczenia)

Piłka znajduje się w siatce do gry (liczy się tylko jedna piłka 
na siatkę)

13 26

Zaparkuj robota

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

13

Zdobądź punkty dodatkowe i unikaj punktów karnych

Za osobę, która nie jest przesunięta ani uszkodzona 4 24

Za siatkę, która nie jest przesunięta ani uszkodzona 2 8

Za stół, który nie jest przesunięty ani uszkodzony 2 8

Suma punktów z gry 155

Surprise Rule

Total Score in this run

Time in full seconds

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd. Strona  z 11 57



 

WRO 2022 - RoboMission - Senior

Interpretacje dot. punktacji 

Paczka z praniem całkowicie w obszarze pralni, ale nie w pojemniku lub na pojemniku ➔ 6 
punktów każdy 
Paczka z praniem w pojemniku na pranie o innym kolorze, a pojemnik na pranie jest nadal 
całkowicie w obszarze pralni ➔ 10 punktów za każdy 
Paczka z praniem w pojemniku na pranie o tym samym kolorze, a pojemnik na pranie jest nadal 
całkowicie w obszarze pralni ➔ 16 punktów za każdy 

Signature Team Signature Judge

 
10 pkt, paczka jest wewnątrz 
obszaru i w pojemniku, ale 

nie we właściwym 
(kolorystycznie) pojemniku

 
6 pkt, paczka w obszarze 

pralni ale poza pojemnikiem

 
0 pkt, paczka nie jest 
całkowicie w obszarze 

pralni.

 
0 pkt, pojemnik i paczka nie 

znajdują się wewnątrz 
obszaru pralni

 
6 pkt, paczka jest całkowicie 
w obszarze pralni ale nie w 

pojemniku (nie ma 
znaczenia czy pojemnik jest 
w obszarze pralni czy poza 

nim) .

 
0 pkt, nawet jeśli paczka jest 
w środku, ważne jest, że w 
tej sytuacji ,pojemnik jest 

poza obszarem pralni

 
48 pkt (3x16 pkt), każda 
paczka z praniem jest we 
właściwym pojemniku, jest 

OK jeśli pojemnik jest 
przesunięty wewnątrz 

obszaru pralni.

 
16 pkt, paczka w 

odpowiednim 
(kolorystycznie) pojemniku.
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Woda jest całkowicie we właściwym pomieszczeniu, ale nie na stole ➔ po 6 punktów każda 

Woda jest częściowo lub całkowicie w niewłaściwym pomieszczeniu, wskazanym przez bloki 
znakujące ➔ - 6 punktów każde 

Woda jest na stole w odpowiednim pokoju, nie stoi, nie jest uszkodzona, a stół nadal znajduje się 
w ciemnoszarym obszarze ➔ 10 punktów za każdy 

 
0 pkt, nie całkowicie 

wewnątrz pomieszczenia.

 
6 pkt, w pomieszczeniu z 

białym znacznikiem.

 
-6 pkt, woda jest w 

niewłaściwym 
pomieszczeniu 

(pomieszczenie z zielonym 
znacznikiem)

 
-6 pkt, woda jest częściowo 

w niewłaściwym 
pomieszczeniu.

 
-6 pkt, woda jest na stole w 

niewłaściwym 
pomieszczeniu
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Woda jest na stole w odpowiednim pokoju, stoi, nie jest uszkodzona, a stół nadal znajduje się w 
ciemnoszarym obszarze ➔ 14 punktów za każdy 

Piłka w siatce do gry (liczy się tylko jedna piłka na siatkę) ➔ 13 punktów każda 

Proszę spojrzeć na 
poniższe zdjęcia 

prawidłowej pozycji stołu. 
Te sytuacje mają 

zastosowanie również 
tutaj. 

10 pkt
 

0 pkt

 
0 pkt, stół przesunięty poza 

ciemnoszary obszar

 
14 pkt

 
14 pkt, stół przesunięty 

wewnątrz ciemnoszarego 
obszaru.

 
13 pkt

 
13 pkt, siatka przesunięta 

wewnątrz szarego obszaru.

 
13 pkt, liczy się tylko jedna 

piłka na siatkę.

 
0 pkt, piłka nie jest wewnątrz 

siatki

 
0 pkt, siatka przesunięta 

poza szary obszar
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Robot zatrzymuje się w obszarze Startu/Mety,(tylko w przypadku przyznania punktów innych 
punktów, niż dodatkowe) ➔ 13 punktów 

Osoba, która nie jest poruszona lub uszkodzona ➔ po 4 punkty 

 
Zarys robota znajduje się 

całkowicie w obszarze 
Startu/ Mety 

 
Nie ma punktów jeśli zarys 

robota nie znajduje się 
całkowicie w obszarze 

Startu/ Mety 

 
Zarys robota znajduje się 

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

 
4 pkt, przesunięta tylko 

wewnątrz obszaru

 
0 pkt, przesunięta poza 

obszar

 
4 pkt
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W przypadku punktów bonusowych za siatkę do gry i stół obowiązują te same interpretacje 
punktacji, jak pokazano na zdjęciach dla osób. 

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. 

 
0 pkt, uszkodzona

Pomysły na ułatwienie zawodów: 

• Brak randomizacji pojemników na pranie 
• Brak randomizacji znaczników 
• Brak randomizacji osób/ lub mniej osób na polu gry 
• Butelki z wodą można umieścić na robocie przed rozpoczęciem gry
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CZĘŚĆ DRUGA - MONTAŻ OBIEKTÓW NA MACIE 
Paczka z praniem(1x kolor, w sumie 3)
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Pojemnik na pranie (1x kolor, w sumie 3x)
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Siatka i piłka (1x kolor, w sumie 4x)
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Stół (1x kolor, w sumie 4x)
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Butle z wodą (3x)
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Osoby/ ludzie (1x kolor, w sumie 6)
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