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Bevezető 
 

A jövő okos városaiban az önvezető- és elektromos autók technológiai megoldásait lehet, 

hogy újragondolt megoldásokkal a gyerekek iskolába való elszállításában is alkalmazni 

fogják, pl.: önvezető iskolabuszokkal. A gyerekeket az otthonuk előtt fogja felvenni és az 

iskola előtt fogja kitenni. Mivel aziskolabuszokat a napnak csak egy rövid időszakában lehet 

használni, az iskolaidő alatt áruszállításra is lehetne használni, pl.: ételt szállítana az 

iskolába. 

 
 
Az idei kihívás az, hogy csapatoddal mutass be egy olyan kiállítást, amely illusztrálja, 

elmagyarázza, és megmutatja, hogy egy vezető nélküli iskolabusz hogyan képes felvenni a 

gyermekeket az otthonuk előtt és elszállítani őket az iskolába. Azt is mutasd be, hogy egy 

önvezető busz hogyan használható teherautóként. 
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1. Kihívás leírása 
 

 

A WeDo Open kihívás célja, hogy minden csapat használja a WeDo 1.0 / 2.0 elemeket egy 

vezető nélküli iskolabusz modelljének megalkotásához, amelyet a csapat arra használhat, 

hogy illusztrálja, elmagyarázza és bemutassa, hogyan működik egy vezető nélküli busz. 

Hogy szállítja el autonóm módon a gyerekeket otthonról az iskolába, és hogyan lehet a buszt 

önálló szállítási teherautóként használni. A megépített önvezető iskolabuszt a kiállítási 

standra kell elhelyezni, és a csapatnak készen kell állnia arra, hogy bemutassa azt a 

látogatók és a bírák számára. 

 

2. Kihívás 
 

Minden csapatnak ki kell töltenie egy feladatsort, amiben a kiállítás előkészítésének a 

folyamatát dokumentálják. Ebben minden feladatot dokumentálni kell a kiállításon 

megjelenített képekkel / videóval / szöveggel. 
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1. feladat – Önállóan működő vészfék 

Amikor egy autonóm, vezető nélküli autó észlel egy akadályt az autó előtt, az autó megáll, 

hogy elkerülje az ütközést: 

 

 

Az 1. feladat az, hogy a csapat használja a WeDo elemeket egy mobil WeDo autó 

megépítéséhez és programozásához egy motorral és egy mozgásérzékelővel, pl. mint Milo, 

a Science Rover. 

Az önállóan működő vészfék használatának demonstrálásához a csapatnak egy mobil WeDo 

autót kell használnia. A mobil WeDo autót úgy kell programozni, hogy önállóan haladjon 

előre, amíg az autóra szerelt mozgásérzékelő észlel egy tárgyat az autó előtt. Amikor 

észlelte azt, az autónak le kell állnia. Az autonóm hajtású autót a WeDo parancsok 

sorrendjével kell vezérelni, amelyek aktiválás után az autó önállóan hajtja végre a 

parancsokat, vagyis az autót nem szabad távolról vezérelni. 

Amikor a WeDo autót megépítette és beprogramozta a csapat, egy olyan videót kell 

készíteni, ami megmutatja, hogy a mobil WeDo autó képes arra, hogy önállóan vészfékezést 
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hajtson végre. A videót a versenyen is be kell mutatni a zsűrinek, valamint a WeDo mobil 

autót vezérlő programot is, ami alapján a videóban végrehajtotta az autó a fékezést. 

2. feladat – Automatikus parkolás 

Amikor egy vezető egy parkoló területére ér, az autóval manővereket hajt végre a gépkocsi 

leparkolásához. Ha az autó automatikus parkolási lehetőséggel van felszerelve, a 

gépkocsivezető be tudja kapcsolni az automatikus parkolást, így az autó önállóan végezheti 

el a parkolási manővereket anélkül, hogy a vezető az autót irányítaná. 

 

A 2. feladat az, hogy a csapat használja a WeDo elemeket egy mobil WeDo autó 

megépítéséhez és beprogramozásához, amellyel a csapat bemutatja az automatikus 

parkolást. A mobil WeDo-autót úgy kell programozni, hogy automatikusan elvégezze a 

parkoláshoz szükséges manővereket és a parkolóhelyre beparkoljon. A csapatnak meg kell 

terveznie és kiépítenie saját parkolóját a 2. feladathoz. 

Amikor a csapat a WeDo autót megépítette és beprogramozta, a csapatnak egy olyan videót 

kell készíteni, ami megmutatja, hogy a mobil WeDo autó hogyan végzi el az automatikus 

parkolási manővert. A videót a versenyen is be kell mutatni a zsűrinek, valamint a WeDo 

mobil autót vezérlő programot is, ami alapján a videóban végrehajtotta a parkolást. 

 

3. feladat – Tapasztald meg / fedezd fel egy önvezető iskolabusz 

belsejét 

Amikor egy önvezető iskolabusz a gyerekeket otthonról az iskolába szállítja, addig a 

gyerekek együtt töltenek el időt a buszon. 
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A 3. feladat az, hogy a csapat elképzelje, hogyan kellene felszerelni és díszíteni egy vezető 

nélküli iskolabusz belsejét, hogy az utazás otthonról az iskolába szórakoztató / kellemes / 

kényelmes / érdekes / stb. legyen. 

Az iskolabusz belsejének megtervezése során a csapat szövegek / vázlatok / rajzok / 

modellek használatával fejezheti ki ötleteit az iskolabusz belső felszereltségéről és 

díszítéséről. A szövegeket / vázlatokat / rajzokat / modelleket a kiállítás részeként meg kell 

jeleníteni. 

4. feladat – Építs ki egy megfelelő környezetet az önvezető 

iskolabusz számára 

A kiállítás részeként a csapatnak olyan környezetet kell kiépítenie, amelyben egy WeDo 

vezető nélküli busz működhet A környezet és benne a házak, utcák, kertek, iskolaudvar, 

iskola stb. bármilyen anyagból elkészíthető. A környezetet úgy kell felépíteni, hogy az elemei 

segítségével bemutatható legyen az önvezető iskolabusz működése. 

 

3. A kihívás szabályai 
 

Minden csapatnak két vagy három tagja és egy csapatvezetője van. A csapat tagjainak 

életkora legfeljebb 10 év lehet. 

Információ a WRO Irányelvekről és a WRO Etikai kódexről: 

• A WRO versenyen való részvétellel a csapattagok és a csapatvezető elfogadják a 

WRO Etikai Kódexét, ami az alábbi linken található:https://wro-

association.org/competition/wro-ethics-code/ 

• Minden csapatnak a csapattagok és a csapatvezető által aláírt WRO Etikai Kódexet 

magával kell hoznia a versenyre és a bírók részére át kell adni még a verseny 

megkezdése előtt. 

 

1. Anyagok 

 

1.1. A csapatok részére biztosított kiállító stand mérete 2 m x 2 m x 2 m. (Minden 

csapat három (3) darab függőleges megjelenítő felületet kap a standon belül, 

amelynek mérete 2 m x 2 m vagy ehhez minél közelebbi méret. 

1.2. A csapat megjelenítő felületei minden elemének a megszabott 2 m x 2 m x 2 m-

es stand területén kell maradnia. A prezentáció alatt a csapat tagjai ezen a 

területen kívül is tartózkodhatnak, azonban – hacsak a bírók nem kérik – a 

gépeknek/robotoknak és más megjelenített elemeknek a megadott területen 

belül kell maradniuk. 

1.3. A csapatoknak lehetőségük van asztalt használni. Az asztal mérete 120 cm x 

60 cm (vagy ehhez minél közelebbi méret). Az asztalok méretének minden 

https://wro-association.org/competition/wro-ethics-code/
https://wro-association.org/competition/wro-ethics-code/
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csapat esetében azonosnak kell lennie. Az asztalokat a csapatok 

rendelkezésére álló 2 m x 2 m-es alapterületen kell elhelyezni. Minden csapat 

négy (4) széket kap a standjához. 

 
 

2. A kiállításra vonatkozó szabályok 

 

2.1. Nincs korlátozás a kiállításban felhasznált LEGO® elemek és más anyagok 

arányára vonatkozóan. 

2.2. A gépek/robotok megépítése során használt vezérlőknek, motoroknak és 

szenzoroknak a LEGO Education WeDo 1.0/2.0 alapkészletekből származóknak 

kell lenniük. Tetszőleges számú és kombinációjú vezérlő, motor és szenzor 

engedélyezett. Bármely LEGO márkájú nem elektromos / nem-digitális elem 

felhasználható a gép / robot és a környezete megépítése során. 

2.3. Az autót / robotot bármely, a WeDo 1.0/2.0 szoftvert futtató eszközzel vagy 

WeDo 1.0/2.0 elemekből készült távirányítóval és WeDo 1.0/2.0 szoftverrel lehet 

irányítani. 

2.4. Az autót /robotot előre össze lehet szerelni, valamint a szoftver programokat is el 

lehet készíteni. 

2.5. A csapatoknak a standokat egy vagy több saját poszterrel kell dekorálniuk. A 

poszter(ek)nek tartalmazni kell a csapat nevét, be kell mutatni a csapattagokat, 

meg kell jeleníteni és ismertetni kell az autóról/robotról talált képeket, 

dokumentálni kell, hogy miként került sor a megépítendő autó /robot 

kiválasztásra, pl. a csapattagok által végrehajtott építési folyamatot és a 

programozási kísérleteket ábrázoló vázlatokkal/képekkel. 
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3. Prezentáció 

 

3.1. Minden csapat vizuális prezentációinak el kell készülnie és a csapatnak készen 

kell állnia azt prezentálni a meghatározott időre. (A menetrendet és a 

határidőket a Nemzeti Szervező határozza meg.)  

3.2. A csapatoknak jelen kell lenniük a standjukon a verseny alatt annak érdekében, 

hogy bármikor prezentálni tudjanak a nagyközönség tagjai és a bírók számára. A 

csapatok legalább 10 perccel korábban jelzést kapnak azt megelőzően, hogy az 

értékelésre sor kerülne. 

3.3. Az egyes csapatok értékelése körülbelül 10 percet vesz igénybe: 5 perc a 

gépek/robotok ismertetésére és demonstrálására, majd a fennmaradó 5 percben 

a zsűri kérdéseire adott válaszokra. 

3.4. A prezentációk hivatalos nyelve minden esetben a csapat tagjainak anyanyelve. 

Tolmácsok igénybevétele megengedett, ha a bírók nem beszélik a csapattagok 

anyanyelvét.  

3.5. A Nemzeti Szervező dönti el, hogy a bemutató csapatok eredményeit miképpen 

kerülhetnek díjazásra, pl. oklevél átadásával minden csapat számára vagy 

speciális díjakkal egyes csapatok számára a Nemzeti Szervező által 

meghatározott kritériumok alapján. 
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4. A kihívás értékelése 
 

Minden csapatnak el kell készítenie egy 5 perces prezentációt a bírók előtti bemutatásra. A 

prezentációnak tartalmaznia kell, hogy a csapat miként oldotta meg a kihívási feladatokat: 

• A csapat bemutatta a videókat, az 1. és 2. feladat megoldásaival. 

• A csapat bemutatta, elmagyarázta, hogy az 1. és 2. feladatot mi alapján hajtotta 

végre a WeDo mobil robot, amit a videóban is bemutattak. 

• A csapat bemutatta, hogy a 3. feladatban milyen eszközöket használnának és 

hogyan dekorálnák az önvezető iskolabusz belsejét. 

• A csapat bemutatta az önvezető iskolabuszt a kiállítótérben és elmagyarázta a 

működési mechanizmusát és azt, hogy milyen programot írtak, ami alapján 

végrehajtotta a feladatokat. 

A prezentáció után minden csapatnak fel kell készülnie, hogy a zsűrivel egy 5 perces 

beszélgetés fog lezajlani, ami alatt kérdéseket fognak feltenni a projekttel kapcsolatban és 

meggyőződnek arról, hogy a csapattagok maguk készítették a projektet. Olyan kérdéseket is 

feltehetnek, mint: 

• A projektben elért eredmények közül melyikre a legbüszkébb a csapat? 

• Ha a csapatnak több ideje lett volna a projektet kidolgozni, a feladatok közül melyik 

részt fejlesztették volna tovább és milyen módon? 

A végső cél az, hogy a csapatok bemutassák, hogy megértették a projekt lényegét és ők 

készítették el az egyes részeket. 

A zsűri feladata, hogy segítse a csapatot, visszajelzést adjon nekik arról, hogy a projektet 

hogyan sikerült kivitelezni, és a feltett kérdéseken keresztül rávilágítanak arra, hogy mik 

voltak az erős és gyenge részek a projekt megoldásában. 

Továbbá az is a zsűri feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden csapattag jól 

érezte magát a projekt kidolgozása közben, és az életkorának megfelelően sajátította 

el a szükséges tudást, maga tudott rájönni a megoldásra, mások által inspirálódott (pl. 

csapatvezető). 
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A következő táblázat segít a csapatok értékelésében. Pontozás helyett 4 különböző smiley 

közül lehet választani és értékelni a projekteket. 

 

A szomorú fejet akkor kell bepipálni, ha a feladatra egyáltalán nem találtak megoldást, nem 

jelent meg a kiállítótérben. 

 

 

 

Feladatok     

Önállóan működő vészfék: 
- A csapat elkészített egy videót, amiben 

bemutatja, hogyan hajtja végre a WeDo autó a 
vészfékezést 

- A csapat megértette, be tudja mutatni a 
programot, ami alapján a vészfékezés történt 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

Automatikus parkolás: 
- A csapat elkészített egy videót, amiben 

bemutatja, hogyan hajtja végre a WeDo autó a 
parkolást 

- A csapat megértette, be tudja mutatni a 
programot, ami alapján a parkolás történt 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

Az önvezető iskolabusz belseje: 
- A kiállítás leírásokkal / rajzokkal / vázlatokkal / 

modellekkel bemutatja a busz belsejét 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Önvezető iskolabusz: 
- A busz mechanikailag stabil 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

Önvezető iskolabusz: 
- A busz funkcióit sikeresen bemutatta a csapat 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

Önvezető iskolabusz: 
- A busz kapcsolata a környezettel 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

Kiállítás dekorációja, képek, rajzok stb. ☐ ☐ ☐ ☐ 

A prezentáció bemutatása és a zsűrivel folytatott 
párbeszéd azt mutatja, hogy a csapat maga készítette 
el a projektet. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Összegzés 

 
   

 


