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Informacja o tym jak stosować zasady w zawodach krajowych: 

Zróżnicowanie poziomu trudności poszczególnych misji w zasadach gry jest celowe. Zasady te 
stosowane są również w Międzynarodowym Finale WRO, podczas którego pojawi się pewnie 
wiele drużyn, które będą w stanie rozwiązać wszystkie misje. Jednak na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym będzie wiele zespołów, które nie mają doświadczenia, wiedzy ani 
czasu, aby zrealizować wszystkie misje. Takie założenie jest celowe. Proponując zarówno 

proste jak i bardziej skomplikowane zadania, zwiększamy szanse na to, że wszystkie zespoły 
będą w stanie zrealizować przynamniej część opisanych misji i będą ciągle próbowały się 

rozwijać. (Patrz także rozdział 6) 
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1. Wstęp 

Życie pod wodą jest ważne, a ludzie są od niego zależni w kwestii pożywienia, czystej wody pitnej, a nawet 
ochrony przed powodziami. Dlatego tak ważna jest ochrona wód przed zanieczyszczeniami oraz ochrona i 
odtwarzanie podwodnych ekosystemów.  

Aby chronić nasze oceany, mamy „konwencję MARPOL”. Jest to umowa między krajami na całym świecie, 
zgodnie z którą statki nie mogą zanieczyszczać wody i wyrzucać odpadów za burtę. Oznacza to, że statki 
muszą gromadzić wszystkie swoje odpady, dopóki nie będą mogły zostać odebrane. 

Istnieje również wiele inicjatyw, które pomagają odtwarzać obszary podwodne. Jednym z najważniejszych 
jest ochrona i odbudowa raf koralowych. Wiele innych podwodnych zwierząt znajduje tam pożywienie i 
ochronę, a rafy te zmniejszają również ryzyko powodzi dla wybrzeży. Ale rafy koralowe są zniszczone w 
wielu miejscach. Naukowcy ciężko pracują nad znalezieniem sposobów na przywrócenie raf koralowych. 
Jednym z rozwiązań jest hodowanie koralowców w akwarium, a następnie wprowadzanie ich na istniejącą 
rafę.  

Na polu gry Elementary robot pomoże zarządzać odpadami ze statków, odnawiać obszary koralowe i 
ratować wieloryba z płytkiego obszaru morskiego. 

2. Pole gry. 

Poniższa grafika przedstawia pole gry z różnymi obszarami. 

 

Jeśli stół jest większy niż mata do gry, umieść obie strony obszaru startowego przy ściankach stołu. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat specyfikacji stołu i maty do gry, zapoznaj się z Ogólnymi 
zasadami WRO RoboMission, rozdział 6. 
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3. Obiekty gry, pozycjonowanie, losowanie. 

Odpady (4x, 2 razy w luku statku) 

W każdej rundzie na polu gry znajdują się cztery obiekty symbolizujące odpady: 

- Obiekt zielonych odpadów jest zawsze umieszczany w luku zielonego statku. 

- Obiekt żółtych odpadów jest zawsze umieszczany w luku na żółtym statku. 

- W każdej rundzie losowo wybierane są dwa z czterech innych odpadów, które 
umieszcza się na statku w odpowiadającym im kolorze. 

Należy pamiętać, że luki na żółtym i zielonym statku są ustawione na polu gry (patrz Zasady 
ogólne, rozdział 6). 

 
Luk statku 

(jeden z zielonymi, drugi z żółtymi 
odpadami)

 

Pozycja startowa odpadów we włazie statku 
(na żółtym i zielonym statku, wewnątrz luku 
- odpady zawsze umieszczane są z przodu)

 
Pozycja startowa odpadów (na statku 

zawsze w tej orientacji - długim bokiem 
równoległym do ściany. Możliwe kolory 

statków: czerwony, czarny, biały i niebieski) 

 
Obiekty symbolizujące odpady 

(jeden czerwony, jeden czarny, jeden biały, 
jeden niebieski)
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Koral (4x) 

Cztery koralowce są zawsze umieszczane na małych żółtych obszarach na polu. 
Umieszcza się je dokładnie na żółtych i niebieskich oznaczeniach zgodnie z układem 
klocków modelu. 

Wieloryb (1x) 

Na polu gry jest jeden wieloryb. W każdej rundzie wieloryb jest losowo umieszczany na 
jednym z białych kół na polu gry. Wieloryb jest zawsze umieszczany w kierunku zgodnym 
z małą strzałką na polu gry, spójrz na poniższe zdjęcia. 

 
Koral (4)

 
Pozycja startowa obiektu na macie

 
Umieść zgodnie z kierunkiem strzałki 

Wieloryb (1)
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Ogrodzenie (2x) 

Przed żółtym i zielonym obszarem recyklingu ustawione są dwa ogrodzenia. 

Podsumowanie randomizacji (losowości) 

Na tym polu gry, w każdej rundzie losowo umieszczane są następujące obiekty: 

• Dwa odpady na statkach, które nie są zielonym ani żółtym statkiem 

• Wieloryb na jednym z białych kółek 

Możesz zobaczyć jedną z możliwych opcji randomizacji: zielony X dla wieloryba, 
czerwony X dla odpadów (tutaj na niebieskim i czerwonym statku). Widać również 
czerwony X na żółtym i zielonym statku, na których zawsze znajdują się odpady.) 

 
Pozycja startowa obiektu na macie 

(jedna z możliwych pozycji startowych)

 
Ogrodzenie (2)

 
Pozycja startowa ogrodzeń
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4. Misje robotów 

4.1 Zarządzaj odpadami ze statków. 

Robot powinien przenosić odpady ze statków do obszarów recyklingu na polu gry, 
dlatego robot musi potrafić odbierać odpady ze statków. Zbieranie odpadów z żółtego i 
zielonego statku jest nieco trudniejsze i drużyny otrzymają za to więcej punktów. 

Max. punkty są przyznawane, jeśli odpady znajdują się w obszarze recyklingu o 
odpowiednim kolorze (np. odpady zielone w zielonym obszarze recyklingu). 

4.2 Uratuj wieloryba. 

Na jednej z raf koralowych zauważono wieloryba. Morze jest tam płytkie i nie jest to 
najlepsze miejsce dla tego dużego zwierzęcia. Może tam zginąć. Na otwartym oceanie 
znajduje się obszar obserwacji wielorybów, gdzie ludzie mogą zobaczyć te zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku. Robot powinien przenieść wieloryba z raf koralowych do 
obszaru obserwacji wielorybów na otwartym oceanie.  

Max. punkty są przyznawane, jeśli zarys wieloryba znajduje się całkowicie w obszarze 
obserwacji wielorybów. Obszar obserwacji wielorybów jest wyznaczony ciemnoniebieską 
linią w lewym górnym rogu. Sama ciemnoniebieska linia nie należy do obszaru obserwacji 
wielorybów. Niedozwolone jest uszkodzenie obiektu symbolizującego wieloryba. 

Dla większej przejrzystości misje zostaną wyjaśnione w wielu sekcjach. Drużyna może 
zdecydować, które części misji wykona i w jakiej kolejności. Punktacja końcowa będzie 
odzwierciedleniem sytuacji na polu gry na koniec przejazdu.
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4.3 Odbuduj rafę koralową. 

Życie pod wodą jest ważne dla całego naszego ekosystemu. Dlatego chcemy przywrócić 
rafy koralowe. Na tych obszarach koralowce i inne organizmy morskie są częścią 
ekosystemu. Zależą od siebie nawzajem w kwestii pożywienia i schronienia. Robot 
powinien przywieźć nowego koralowca do raf koralowych obok niego.  

Max. punkty są przyznawane, jeśli koralowiec znajduje się całkowicie wewnątrz jednej 
rafy koralowej (prostokątny kwadrat w pobliżu początkowej pozycji koralowców). 
Maksymalnie jeden koralowiec na rafę koralową. 

4.4 Zdobądź punkty dodatkowe. 

Dodatkowe punkty zostaną przyznane za nieprzesunięcie lub nie uszkodzenie 
ogrodzenia. Ogrodzenie zostaje przesunięte, jeśli co najmniej jeden filar ogrodzenia nie 
dotyka już szarego koła, w którym znajduje się na początku. 

4.5 Zaparkuj robota. 

Misja jest zakończona, gdy robot powróci do obszaru Startu/Mety, zatrzyma się, a zarys 
robota znajdzie się częściowo (widok z góry) w obszarze Startu/ Mety. 
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5. Punktacja 

Definicje dot. punktacji. 

„Całkowicie” oznacza, że obiekt gry dotyka tylko odpowiedniego obszaru (nie licząc 
czarnych linii). Należy pamiętać, że w ogólnych zasadach RoboMission (reguła 6.8) 
pojawiła się nowa zasada dotycząca uszkodzonych obiektów gry. 

Zadania Each Max.

Zarządzaj odpadami

Odpady o kolorze czerwony/czarny/biały/niebieski znajdują się 
całkowicie w obszarze recyklingu o odpowiednim kolorze.

10 20

Odpady o kolorze czerwony/czarny/biały/niebieski dotykają 
obszaru recyklingu o odpowiednim kolorze .

5

Odpady w kolorze żółtym i zielonym znajdują się całkowicie w 
strefie recyklingu o odpowiednim kolorze, a ogrodzenie z przodu 
nie jest przesunięte ani uszkodzone.

16 32

Odpady w kolorze żółtym i zielonym dotykają strefy recyklingu o 
odpowiednim kolorze, a ogrodzenie z przodu nie jest przesunięte 
ani uszkodzone.

12

Odpady żółte i zielone znajdują się poza lukiem (nie dotykają luku) 4 8

Uratuj wieloryba

Zarys wieloryba znajduje się całkowicie w obszarze obserwowania 
wielorybów, a obiekt-wieloryb nie jest uszkodzony.

19 19

Zarys wieloryba znajduje się częściowo w obszarze obserwowania 
wielorybów, a obiekt-wieloryb nie jest uszkodzony.

8

Odbuduj rafę koralową

Koralowiec znajduje się całkowicie w obszarze rafy koralowej  
(max. jeden na rafę)

6 24

Koralowiec dotyka rafy koralowej  (max. jeden na rafę) 3

Zdobądź punkty dodatkowe

Słupy ogrodzenia dotykają szarych kółek, a ogrodzenie nie jest 
uszkodzone

3 6

Zaparkuj robota

Zarys robota znajduje się częściowo w strefie Startu/Mety 
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty inne niż 
dodatkowe)

15

Maximum Score 124
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Interpretacje dot. punktacji 

Odpady w kolorze czerwonym/czarnym/białym/niebieskim znajdują się całkowicie w 
strefie recyklingu o odpowiednim kolorze, ➔ 10 pkt 

Odpady w kolorze czerwonym/czarnym/białym/niebieskim dotykają strefy recyklingu o 
odpowiednim kolorze. ➔ 5 pkt

Odpady w kolorze żółtym/ zielonym znajdują się całkowicie w strefie recyklingu o 
odpowiednim kolorze, a ogrodzenie z przodu nie jest przesunięte ani uszkodzone. ➔ 16 
pkt  

Odpady w kolorze żółtym/ zielonym dotykają strefy recyklingu o odpowiednim kolorze, a 
ogrodzenie z przodu nie jest przesunięte ani uszkodzone. ➔ 12 pkt

 
5 pkt (w tym przypadku liczy 
się jako dotykający właściwej 

czarnej strefy)

 
10 pkt (całkowicie wewnątrz)

 
5 pkt (tyko dotykają)

 
16 pkt (całkowicie wewnątrz) 
+ 4 pkt za znajdowanie się 

poza lukiem

 
16 pkt(jest OK jeśli leży) 

+ 4 pkt za znajdowanie się 
poza lukiem

 
16 pkt (oba słupy ogrodzenia 

dotykają szarych kół) 
+ 4 pkt za znajdowanie się 

poza lukiem

 
10 pkt (jest OK jeśli leżą)

 
5 pkt za czerwony obiekt 

(tylko dotyka)
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Odpady w kolorze żółtym/ zielonym są poza lukiem (nie dotykają już luku)➔ 4 pkt

Zarys wieloryba znajduje się całkowicie w obszarze obserwowania wielorybów, a obiekt-
wieloryb nie jest uszkodzony. ➔ 19 pkt 
Zarys wieloryba znajduje się częściowo w obszarze obserwowania wielorybów, a obiekt-
wieloryb nie jest uszkodzony.. ➔ 8 pkt. 
Zwróć uwagę: Obszar obserwacji wielorybów jest wyznaczony ciemnoniebieską linią w 
lewym górnym rogu. Sama ciemnoniebieska linia nie należy do obszaru obserwacji 
wielorybów.

Koral znajduje się całkowicie w obszarze rafy koralowej  (max. jeden na rafę)➔ 6 pkt 
Zarys wieloryba znajduje się częściowo w obszarze obserwowania wielorybów, a obiekt-
wieloryb nie jest uszkodzony.➔ 3 pkt

 

Odpady nadal dotykają luku, 
0 pkt.

 
8 pkt (częściowy zarys)

 
0 pkt 

(ogrodzenie przesunięte zbyt 
daleko)  

ale 4 pkt za znajdowanie się 
poza lukiem

 
12 pkt 

(dotyka obszaru) 
+ 4 pkt za znajdowanie się 

poza lukiem

 
0 pkt (nie znajduje się 

wewnątrz)  
ale 4 pkt za znajdowanie się 

poza lukiem

 
19 pkt (zarys wieloryba 
całkowicie w obszarze)

 
0 pkt(wieloryb uszkodzony)

 

Odpady znajdują się poza 
lukiem (gdzieś na polu gry), 

4 pkt
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Ogrodzenie nie jest przesunięte lub uszkodzone. ➔ 3 pkt 
Zwróć uwagę: Ogrodzenie zostaje przesunięte jeśli co najmniej jeden filar ogrodzenia nie 
dotyka już szarego koła, w którym znajduje się na początku. 

 
0 pkt, przesunięte, nie jest 

OK

 
6 pkt (punkty tylko za 1 na 

rafę)

 
3 pkt, przesunięte, OK.

 
3 pkt (nie całkowicie 

wewnątrz)

 
6 pkt (całkowicie wewnątrz)

 
0 pkt, przesunięte, nie jest 

OK

 
3 pkt (dotyka obszaru)

 
6 pkt (całkowicie wewnątrz)

 
0 pkt, uszkodzone
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Zarys robota znajduje się częściowo w strefie Startu/Mety 
(punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są punkty inne niż dodatkowe) ➔ 15 pkt 

Zwróć uwagę: Niebieska linia otaczająca obszar nie należy do obszaru, projekt musi 
znajdować się nad białym obszarem wewnętrznym. Same kable nie liczą się do zarysu 
robota. 

 
Zarys robota jest całkowicie 
w strefie Startu/Mety, 13 pkt

 
Zarys robota jest częściowo 
w strefie Startu/Mety, 13 pkt

 
Zarys robota nie jest w 

strefie Startu/Mety, 0 pkt 
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Karta punktowa 

Nazwa drużyny:……………………………………Runda…………………..… 

Zadania Każdy Max. # Total

Zarządzaj odpadami

Odpady o kolorze czerwony/czarny/biały/niebieski 
znajdują się całkowicie w obszarze recyklingu o 
odpowiednim kolorze.

10 20

Odpady o kolorze czerwony/czarny/biały/niebieski 
dotykają obszaru recyklingu o odpowiednim kolorze .

5

Odpady w kolorze żółtym i zielonym znajdują się 
całkowicie w strefie recyklingu o odpowiednim kolorze, 
a ogrodzenie z przodu nie jest przesunięte ani 
uszkodzone.

16 32

Odpady w kolorze żółtym i zielonym dotykają strefy 
recyklingu o odpowiednim kolorze, a ogrodzenie z 
przodu nie jest przesunięte ani uszkodzone.

12

Odpady żółte i zielone znajdują się poza lukiem (nie 
dotykają luku)

4 8

Uratuj wieloryba

Zarys wieloryba znajduje się całkowicie w obszarze 
obserwowania wielorybów.

19 19

Zarys wieloryba znajduje się częściowo w obszarze 
obserwowania wielorybów.

8

Odbuduj rafę koralową

Koralowiec znajduje się całkowicie w obszarze rafy 
koralowej  (max. jeden na rafę)

6 24

Koralowiec dotyka rafy koralowej  (max. jeden na rafę) 3

Zdobądź punkty dodatkowe

Słupy ogrodzenia dotykają szarych kółek, a ogrodzenie 
nie jest uszkodzone

3 6

Zaparkuj robota

Zarys robota znajduje się częściowo w strefie Startu/
Mety (punkty przyznawane w sytuacji, gdy zdobyte są 
punkty inne niż dodatkowe)

15

Max. liczba punktów 124

Zasada Niespodzianka

Łączna suma punktów w przejeździe

Czas w pełnych sekundach
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6. Lokalne, regionalne i międzynarodowe wydarzenia. 

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

WRO uważa, 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 wiarę w ich zdolność do opanowania 
umiejętności technicznych, co jest ważne dla ich przyszłych wyborów edukacyjnych. 

Celowo w zasadach gry mamy mieszankę prostych i trudniejszych zadań. Oznacza to, że 
wszystkie zespoły będą w stanie rozwiązać część wyzwań i będą mogły próbować 
ulepszać swoją pracę. 

Stowarzyszenie WRO rekomenduje Narodowym Organizatorom zastanowienie się nad 
zasadami zawodów obowiązującymi w ich kraju, mogą oni dostosować zasady do 
stopnia zaawansowania drużyn w ich kraju. Mogą podjąć decyzję o ułatwieniu wyzwań 
w przypadku wydarzeń lokalnych, regionalnych i krajowych, tak aby wszyscy 
uczestnicy mieli pozytywne doświadczenia.Wszyscy krajowi organizatorzy mogą 
dokonywać własnych wyborów, więc każdy konkurs może być dostosowany do ich 
konkretnej sytuacji i pomysłów. Tutaj przedstawiamy kilka pomysłów, aby ułatwić 
wyzwania. 

Pomysły na uproszczenia zasad gry: 

- Ustalona pozycja wieloryba (informacja o tym może być przekazana jeszcze 
przed zawodami lub rano w dniu zawodów) 

- Dwa stałe kolory odpadów, które są umieszczane na macie (informacja o tym 
może być przekazana jeszcze przed zawodami lub rano w dniu zawodów) 

- Usunięte jedno lub oba ogrodzenia (w tym przypadku należy dostosować 
punktację, aby uzyskać dodatkowe punkty)
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