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1. Bevezetés 

A 21. században jelentős változáson megy keresztül a közlekedés is, hiszen ezen a 
területen is gyorsan megjelennek az informatika és az infokommunikációs technológia 
legkorszerűbb megoldásai. Ezek a változások a közlekedés egyre nagyobb fokú 
automatizálásához vezetnek. 

A self-driving car olyan autó, amely emberi beavatkozás nélkül, digitális technológiák 
segítségével képes önállóan közlekedni akár városi forgalomban is. Érzékeli környezetét, 
navigálja önmagát. A robotirányítás miatt csökkenti a balesetek veszélyét, elkerüli a 
közlekedési dugókat, kisebb közlekedési és parkolási helyre van szüksége. 

2015 óta Magyarország is tevékenyen bekapcsolódott az önvezető autók fejlesztésébe és a 
közeljövőben kerül átadásra egy modern tesztpálya a fejlesztett technológiák közúti 
kipróbálásra. 

 

Ebben az évben egy olyan robot létrehozása a feladat, amely egy városon belül képes 

önállóan utasokat szállítani a kiindulási helyről a célállomásig. Az ilyen típusú 

járművek vehetik át a taxik és a tömegközlekedés szerepét a jövőben.  
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2. Az asztal specifikációi 

A grafikán a versenypálya felépítése látható:  

 

Ha a versenyasztal nagyobb, mint a versenypálya lap, használd a „Start és célállomás” 

területet kiindulópontként, ezt illeszd a versenyasztal széléhez és a falak találkozásához. 

A versenyasztal és a versenypálya specifikációival kapcsolatos további 

információkért olvasd el a Regular Kategória általános szabályzatának 4. pontját. A 

versenypálya nyomtatásához a PDF dokumentumot a pontos méretekkel a www.wro-

association.org oldalról töltheted le. 

 
 
  

http://www.wro-association.org/
http://www.wro-association.org/
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3. A játékhoz szükséges elemek specifikációi 

8 színes utas (zöld, piros, sárga, kék; 4 felnőtt és 4 gyerek) és 2 fehér színű utas (1 felnőtt 

és 1 gyerek) van a versenypályán. Figyelem: Az egyes versenykörök alkalmával nem lesz 

az összes utas felhasználva. Olvasd el a következő fejezetet a sorsolás szabályairól. 

 

 
Zöld felnőtt 

 
Piros felnőtt 

 
Sárga felnőtt 

 
Kék felnőtt 

 
Fehér felnőtt 

 
Zöld gyerek 

 
Piros gyerek 

 

 
Sárga gyerek 

 
Kék gyerek 

 
Fehér gyerek 

Ezen felül 2 akkumulátor is van a versenypályán. 

 
Akkumulátorok 

 

 

 

Valamint 2 fal található a pályán. A feladatok végrehajtása során a falak nem mozdulhatnak 

el és a robot nem rongálhatja meg azokat. 

 
Fal a piros és sárga terület között 

 

 
Fal, ami körül veszi az „Otthon” részt 
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4. A játékhoz szükséges elemek helyzete / Sorsolás 

Utasok helye 
 

Az utasok pontos helye minden versenykör elején sorsolással dől el. A sorsolás a következő 

lépések szerint történik: 

 

1. Helyezd el az összes utast (piros, sárga, zöld és kék) a 

saját kiinduló helyükön (pl.: a kék színű utasokat a kék 

négyzetbe, a sárga színű utasokat a sárga négyzetbe stb.). 

A felnőtt utasok mindig úgy helyezkednek el, hogy karjaik a 

pálya közepe felé mutassanak. A gyerek utasok mindig úgy 

helyezkednek el, hogy karjaik párhuzamosak a területük határát jelző fekete vonallal. 

 

2. Ezután végezd el a következő sorsolást:  

Helyezz 4 különböző színű LEGO elemet egy dobozba: piros, sárga, zöld, kék. Húzd 

ki őket egymás után, és amit kihúztál már ne tedd vissza a dobozba. 

a. Cseréld ki az első kihúzott színnel megegyező területen lévő gyerek utast a 

fehérre. 

(pl.:a piros színűt húztad ki, cseréld ki a piros területen található gyerek utast 

a fehér gyerek utasra) 

b. Cseréld ki a második kihúzott színnel megegyező területen lévő felnőtt utast a 

fehér felnőtt utasra. 

c. Vedd le a harmadik kihúzott színnel megegyező területen lévő gyerek utast a 

pályáról. 

d. Vedd le a negyedik kihúzott színnel megegyező területen lévő felnőtt utast a 

pályáról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy lehetséges variáció a sorsolásra: 

 

1. Helyezd el az összes színes utast a pálya megfelelő részére: 
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2. Sorsold ki a színeket: piros, kék, sárga, zöld 

a. Cseréld ki a PIROS területen lévő gyerek utast a fehér gyerek utasra. 

b. Cserléd ki a KÉK területen lévő felnőtt utast a fehér felnőtt utasra. 

c. Vedd le a gyerek utast a SÁRGA területről. 

d. Vedd le a felnőtt utast a ZÖLD területről.  

 
 

 

Az akkumulátorok helye 
 

Egy akkumulátor a „Start és célállomáson” van 

elhelyezve. A csapat dönthet úgy, hogy a 

versenykör elkezdése előtt a robotjukra helyezi 

ezt az akkumulátort. Ha a csapat úgy dönt, 
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hogy a robotra teszi az akkumulátort, abban az esetben sem lehet nagyobb a robot mérete a 

maximálisan megengedett 25cm x 25cm x 25cm-nél.  

 

A másik akkumulátort a „Töltőállomás” kisebb fekete részére kell helyezni. 

(Lásd a jobb oldali képen). 

 

A falak helye 
 

A falakat helyezd a szürke területek sötét részére, amik a falak méretével megegyező 

hosszúságúak és szélességűek. Az egyik fal az „Otthon” területet veszi körbe, a másik pedig 

a „Bevásárlóközpont” és a „Mozi” területek között helyezkedik el. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A játék leírása 

A robot feladatának könnyebb megértése érdekében több fejezetben lesznek elmagyarázva 

a különböző küldetések. A csapatokra van bízva, hogy a küldetéseket milyen sorrendben 

fogja a robot végrehajtani. 

5.1. Küldetés – Szállítsd az utasokat a megfelelő célállomásra 

A robot feladata, hogy a sárga, piros, zöld és 

fehér utasokat a velük megegyező színű 

célállomásra szállítsa: 

• Sárga utasok 
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➔szállítsa őket a robot a sárga területre (Mozi téglalap alakú területe, a függönyöket 

is beleértve)  

• Zöld utasok 

➔szállítsa őket a robot a zöld területre (Állatkert) 

• Piros utasok 

➔szállítsa őket a robot a piros területre (Bevásárló központ) 

• Fehér utasok 

➔szállítsa őket a robot a fehér területre (Otthon)  

 

A Kék utas (a sorsolástól függ, hogy gyerek vagy felnőtt) mindig az Állatkert területén lévő 

kék kezdő területén kell maradnia és onnan nem lehet elmozdulnia. Elegendő az is, ha a 

versenykör végére érinti a kezdő pozícióját jelző téglalapot. 

 

A pontozásnál csak a színes mezők számítanak (ebbe a fekete vonal nem számít bele). 

A pontozásról további információkat és példákat találsz a pontozótábla utáni részben. 

5.2. Küldetés – Vidd az akkumulátort a töltőállomásra 

A robot feladata, hogy egy akkumulátort a kijelölt „Akkumulátor helye” területre vigyen. A 

csapat döntése, hogy a „Start és célállomás” területen elhelyezett akkumulátort vagy a 

„Töltőállomás” területen elhelyezett akkumulátort használja-e a robot. A robot akkor szerez 

pontot, ha az akkumulátor teljes egészében az „Akkumulátor helye” területen belül van. 

Csak egy akkumulátor megfelelő elhelyezéséért jár pont. Ha a robot mindkét 

akkumulátort a megfelelő célállomásra helyezi, abban az esetben a kapott pontok közül a 

magasabb értéket kell figyelembe venni (pl.: ha az egyik akkumulátor teljesen a 

célállomáson belül helyezkedik el, a másik pedig csak részben, akkor a teljesen a 

célállomáson belül elhelyezkedő akkumulátorért járó pont fog számítani). 

 

5.3. Küldetés – Visszatér a robot a „Start és célállomásra” 

A versenykör megkezdése előtt a robotnak teljes egészében a „Start és célállomás” 

területen belül kell elhelyezkednie (a területet körülvevő vonal ebbe nem számít bele). A 

robot a küldetést akkor teljesítette, ha visszatért a „Start és célállomásra”, leállt és a robot 

vetülete felülnézetből teljesen a területen belül helyezkedik el (a kábelek a „Start és 

célállomás” területén kívülre is lóghatnak). 

5.4. Büntető pontok (falak) 

A falakat nem rongálhatja meg a robot és nem mozdíthatja el a kijelölt sötétszürke területről. 

Amennyiben a falak megrongálódnak vagy elmozdulnak a kijelölt sötétszürke területen 

kívülre, a robot büntetést kap, kivéve ha így a végső pontszám negatív lenne.  

(Lásd az Általános szabályok 6.15 résznél).  
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6. Pontozás 

Magyarázatok a pontozáshoz 

 

• “Áll” azt jelenti, hogy a figura talppal a versenypályán áll.  

“Nem áll” bármilyen másik pozíciót jelenti az álláson kívül. 

• “Teljesen” azt jelenti, hogy a figura csak a kijelölt célterülettel érintkezik (a fekete 

vonalak nem számítanak bele). 

“Részben” azt jelenti, hogy a figura legalább érinti kijelölt területet. 

Feladatok Pontérték Összesen 

Piros / Sárga / Zöld / Fehér Utasok (felnőtt vagy gyerek): 

• Áll, a színének megfelelő célállomáson 

• Teljesen a területen belül 

25 125 

Piros / Sárga / Zöld / Fehér Utasok (felnőtt vagy gyerek): 

• Nem áll, de a színének megfelelő célállomáson 

• Teljesen a területen belül 

15 75 

Piros / Sárga / Zöld / Fehér Utasok (felnőtt vagy gyerek): 

• Áll vagy nem áll, a színének megfelelő célállomáson 

• Csak részben a területen belül 

5 25 

Piros / Sárga / Zöld / Fehér Utasok (felnőtt vagy gyerek): 

• Áll, de egy másik szín célállomásán 

• Teljesen a területen belül 

• Ez nem az utas kiindulási helye, nem a „Töltőállomás” és 
nem a robot „Start és célállomása”. 

10 50 

Piros / Sárga / Zöld / Fehér Utasok (felnőtt vagy gyerek): 

• Nem áll és egy másik szín célállomásán 

• Teljesen a területen belül 

• Ez nem az utas kiindulási helye, nem a „Töltőállomás” és 
nem a robot „Start és célállomása”. 

5 25 

Kék Utas (sorsolástól függ, hogy felnőtt vagy gyerek) még mindig 
áll az Állatkert területén, a kiindulási helyén. 
(Csak abban az esetben jár a pont, ha más utasok után már 
szerzett pontot a csapat.) 

 15 

Egy akkumulátor teljesen az „Akkumulátor helye” területen belül 
van. 

 15 

Egy akkumulátor részben az „Akkumulátor helye” területen belül 
van. 

 5 

A robot teljesen a „Start és célállomás” területen belül áll meg. 
(Csak abban az esetben jár a pont, ha az utasok helyes 
elhelyezése után már szerzett pontot a csapat.) 

 10 

A robot megrongálja vagy elmozdítja a kijelölt helyéről a falat. -5 -10 

Maximum Pont  175 

Pontozási útmutató 
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Teljesen a megfelelő célterületen belül áll.➔ 25 pont 

  

 

Teljesen a megfelelő célterületen belül van, de nem áll.➔ 15 pont 

  

 

Nem teljesen a megfelelő célterületen belül áll vagy nem áll.➔ 5 pont 

  

 

Teljesen, de egy másik szín célterületén belül áll.➔ 10 pont 
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Teljesen egy másik színű célterületén belül van, de nem áll.➔ 5 pont 

  

 

Ne feledd: “Ez nem az utas kiindulási helye, nem a „Töltőállomás” és nem a robot „Start és 
célállomása””. 

Helytelen végrehajtás: A következő helyzetekért nem jár pont, nulla pontot kap a 
csapat. 

 
Nincs a területen belül, nem 

is érinti azt. 

 
Nincs a területen belül (csak 

érinti a fekete vonalat). 

 
A figura megrongálódott. 

 
Részben egy másik szín 
célterületén belül áll. 

 
Egy másik szín célterületén 

belül van, de nem áll. 

 

Kék Utas (sorsolástól függ, hogy felnőtt vagy gyerek) még mindig áll az Állatkert területén, a 
kiindulási helyén (csak abban az esetben jár a pont, ha más utasok után már szerzett 
pontot a csapat).➔ 15 pont 
 

 

Kiindulási helyén áll. 

 

Érinti a kék négyzetet. 

 

Érinti a kék négyzet körüli 
szürke keretet. 
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Nem jár pont, ha az utas a 
négyzeten kívül helyezkedik 

el. 

 

Nem jár pont, ha az utas 
eldől, nem álló pozícióban 

van. 

 

 

Egy akkumulátor teljesen az „Akkumulátor helye” területen belül van. ➔ 15 pont 

 

„Akkumulátor helye” terület a 
belső szürke négyzet, az azt 

körülvevő vonalak nem 
számítanak bele. 

 

Ez alapján a “teljesen” azt 
jelenti, hogy az akkumulátor 

részei, amik a 
versenypályával érintkeznek 

a területen belül 
helyezkednek el. 

 

Csak egy akkumulátor 
számít, amelyik több pontot 
ér (ebben az esetben az, 

amelyik teljesen a területen 
belül helyezkedik el). 

 

Pontot ér, ha az akkumulátor 
bármelyik részével (oldala, 

teteje stb.) érinti a 
versenypályát és az a 

területen belül helyezkedik 
el. 
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Egy akkumulátor részben az „Akkumulátor helye” területen belül van.➔ 5 pont 

  

 

 
A robot teljesen a „Start és célállomás” területen belül áll meg. ➔ 10 pont 
(Csak abban az esetben jár a pont, ha az utasok helyes elhelyezése után már szerzett 
pontot a csapat.) 

 

A robot felülnézetből teljesen 
a “Start és célállomás” 

területén belül helyezkedik 
el. Szép munka! ☺. 

 

A robot felülnézetből teljesen 
a “Start és célállomás” 

területén belül helyezkedik 
el, de a kábelek a területen 
kívülre lógnak. Ezért is jár a 

pont. 

 

Nem jár pont: ha a robot 
bármely része – a kábeleken 

kívül – kilóg a “Start és 
célállomás” területéről. 

 
 
Büntető pontok: A robot megrongálja vagy elmozdítja a falat a kijelölt helyéről.➔-5 pont 
 

 

Nincs pontlevonás, ha a fal a 
kijelölt területen belül mozdul 
el és minden eleme a kijelölt 

területen belül van. 

 

Büntető pont jár, ha a fal a 
szürke kijelölt területen kívül 

van. 

 

Büntető pont jár, ha a fal 
megrongálódott. 
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7. Építési útmutató a játékhoz szükséges elemekhez 

Építési útmutató az utasok 
összeépítéséhez 
 
5 db felnőtt utas: 1 fehér, 1 kék, 1 sárga, 1 piros 
és 1 zöld. 
 
1 felnőtt összeépítéséhez szükséges: 

• 2db 2x4 építőkocka, 

• 1db 2x2 építőkocka, 

• 8db 1x6 építőkocka, 

• 11db 2x4 építőkocka. 
 

 
1. lépés 

 
2. lépés 

 
3. lépés 

 
4. lépés 

 
5. lépés 

 
6. lépés 

 
7. lépés 

 
8.lépés 
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5 db gyerek utas:1 fehér, 1 kék, 1 sárga, 1 
piros és 1 zöld. 
 
1 gyerek összeépítéséhez szükséges: 

• 4db 2x4 építőkocka, 

• 2db 1x6 építőkocka, 

• 2db 2x2 építőkocka. 

 
1. lépés 

 
2. lépés 

 
3. lépés 

 
4. lépés 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Építési útmutató az akkumulátor 
összeépítéséhez 
 
A 2 db akkumulátor fekete LEGO elemekből 

épül fel.  

1 akkumulátor összeépítéséhez szükséges:  

• 16 db fekete 2x4 építőkocka, 

• 4 db fekete 1x6 építőkocka. 
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1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 

    

5. lépés 6. lépés 7. lépés 8. lépés 

    

9. lépés 10. lépés 11. lépés 12. lépés 
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Építési útmutató a falak összeépítéséhez 

Mindkét fal fehér LEGO elemekből épül fel.  

A piros és sárga terület közötti fal 

A fal megépítéséhez 5 db fehér 2x4 

építőkocka és 12db fehér 1x6 építőkocka 

kell.  

 

 

Az „Otthon” területet körülvevő fal 

A fal megépítéséhez 9 db fehér 2x4 

építőkocka, 26 db fehér 1x6 építőkocka és 1 

db fehér 2x2 építőelem kell. 

 

 

 

 


