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1. Bevezetés 

 

Az erdőtüzek minden nyáron problémákat okoznak Kanadában. A tüzek rendszeresen 

elpusztítják az erdők nagy részét és sokszor előfordul, hogy a tüzek elérik a lakott területeket is, 

ahonnan az embereket biztonságos helyre kell kimenteni. A tüzek száraz, meleg időben 

keletkeznek és terjednek. A klímaváltozás miatt egyre hosszabbak és szárazabbak a nyarak. 

Kanadának szembe kell néznie ezzel a növekvő veszéllyel. 

 

 
FÉNYKÉPEK: https://wildfiretoday.com/2015/12/11/firefighting-robots/ and 

https://autonomicvehicles.eu/2018/11/01/autonomous-robot-planting-trees-assist-environmental-protection/ 

 

 

https://wildfiretoday.com/2015/12/11/firefighting-robots/
https://autonomicvehicles.eu/2018/11/01/autonomous-robot-planting-trees-assist-environmental-protection/
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Idén a robotoknak fel kell venniük a harcot az erdőtűzzel és biztonságos helyre kell 

menekíteniük az embereket. Ezen felül a robotoknak új fákat kell ültetniük a kiégett fák 

helyére. 

2. Versenypálya 

Az alábbi képen látható a versenypálya és a különböző területek rajta.  

 

Ha az asztal nagyobb, mint a versenypálya, a pályát minden irányból középre kell helyezni. Ekkor 

a pálya és az asztal fala közötti terület a pálya területének számít. 

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 www.wro-association.org 

oldalról töltheted le. 

Információ a rajtterülethez 

A robot a rendelkezésre álló négy Bázis Terület egyikéből kell induljon, a kék vagy zöld vonalon 

belülről. 

http://www.wro-association.org/
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3. Pályaelemek, elhelyezkedésük, sorsolás 

 

4 Ember 

 

A pályán négy különböző színű LEGO figura 

jelképez négy embert. A négy ember a négy 

körrel jelölt Veszély Zónában helyezkedik el, 

egy ember egy körben. Az emberek teljesen 

a zónában állnak, a körben lévő négyzet által 

meghatározott pozícióban. 

 
 

6 Vizes Vödör 

 

Összesen hat vizes vödör található a két 

Víztározó Területen, három-három 

mindegyikben. A vizes vödrök teljesen a 

területen belül állnak, szabadon választott az 

elhelyezkedésük azon belül.  

  

4 Facsemete 

 

Összesen négy facsemete található a két 

Biztonságos Területen, kettő-kettő 

mindegyikben. A facsemeték teljesen a 

területen belül állnak, szabadon választott az 

elhelyezkedésük azon belül.  
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2 Nagy Kiégett Fa 

 

Két nagy kiégett fa található a két középső 

fekete színű négyzeten, amik a kék 

négyzetek között helyezkednek el. 

 

4 Kis Kiégett Fa 

 

Négy kis méretű kiégett fa kerül a külső fekete 

négyzetekre.  

 

.  

 

 

A kiégett fák és a tűz esetében nem számít, ha a robot azokat eltolja az eredeti 

kezdőpozíciójukból vagy felborítja őket.Ezek olyan akadályokat képeznek, amiket csak a robot 

mozdíthat el. 

2 Tűz 

 

A pálya két területén tűz ütött ki. A tüzet két 

LEGO-ból összerakott tárgy jelzi. Ezeket a két 

kijelölt narancssárga téglalap alakú helyre kell 

elhelyezni, amik a két kék kör előtt 

helyezkednek el. 
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4. Verseny Feladat 

A könnyebb érthetőség kedvéért a robotra váró feladatokat több részben magyarázzuk el.  

A csapatok saját döntése, hogy a részfeladatokat milyen sorrendben végzik el. 

4.1 Emberek kimentése 

A négy embert ki kell menekíteni a Veszély Zónákból és át kell szállítani őket a Biztonságos 

Zónákba. Az emberek akkor menekültek meg, ha teljesen a Biztonságos Zónákon belül vannak. 

4.2 Vizes vödrök szállítása 

A két Víztározóban rendelkezésre álló hat vizes vödörből négyet el kell szállítani a Víztározóból 

a négy Tűzoltási Területre, egyet-egyet mindegyik Tűzoltási Területre. A vizes vödrök akkor 

kerültek helyesen elszállításra, ha teljesen a Tűzoltási Területen belül helyezkednek el. 

Amikor a vizes vödrök helyesen a helyükre kerülnek, a tüzeket el kell távolítani pályáról. 

Legalább egy alkalommal, mikor a robot egy vizes vödröt szállít, a robotnak folyamatosan 

vízcsobogás hangot kell kiadnia és a vezérlőegység kijelzőjén egy tűznek kell megjelennie. 

4.3 Fák ültetése 

Mind a négy facsemetét a Biztonságos Területekről a Faültetési Területekre kell szállítani. 

4.4 Robot parkolása 

A robotnak a Parkoló Területen kell befejeznie a versenykörét. 
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5. Speciális WeDo Verseny és Általános Szabályok 

 

A WeDo versenyre a WRO Regular Kategória Általános Szabályok vonatkoznak. Vannak 

azonban néhány specifikusan WeDo korosztályra vonatkozó szabályok, ezeket soroljuk itt fel. 

 

Speciális szabályok az anyagról 

 

1. A robothoz használt vezérlőegységek, motorok és szenzorok mind a LEGO Education 

WeDo 2.0 Core Set-ből kell származzanak. A vezérlőegységek (Smarthubs), motorok és 

szenzorok száma és kombinációja nincs szabályhoz kötve. Bármilyen LEGO márkájú nem 

elektromos / nem digitalis elem felhasználható a robot megépítéséhez. 

Speciális szabályok a versenyhez 

2. A versenykör során a robot működhet önállóan / előre programozottan, vagy 

távirányítással, vagy a kettő kombinációjával. A robotot bármilyen eszközzel lehet 

irányítani, ami kompatibilis a WeDo 2.0 szoftverrel vagy WeDo 2.0 elemekből épített 

távvezérlővel. 

3. A versenykör során bármelyik csapattag megfoghatja / hozzá érhet a robothoz, ha a robot 

bármelyik része (pl.: kerék) hozzáért a Bázis Területhez. 

4. A csapat át is helyezheti robotját egyik Bázis Területről egy másik Bázis Területre, Csak 

a robot áthelyezhető, pályaelemek nem. 

5. A versenykör ideje alatt, a csapatok tagjai 

• Nem érhetnek hozzá egyik pálya elemhez sem a Bázis Területen kívül. Ha egy 

csapattag hozzáér egy Bázis területen kívüli pálya elemhez, a bíró visszahelyezi 

azt az eredeti pozíciójába, ahol akkor volt, mielőtt hozzá értek volna.  

• Nem érhetnek hozzá a robothoz, ha az nem érintkezik a Bázis Területtel. Ha a 

csapattag a Bázis Területtel nem érintkező robothoz ér hozzá, a bíró a robotot a 

legközelebbi Bázis Területre helyezi.  

6. A versenykör akkor ér véget, ha az alábbiak közül valamelyik teljesül: 

• A robot a Parkoló Területre érkezik, megáll, a robot teljesen a területen belül 

helyezkedik el (a kábelek kilóghatnak a területről) és a csapat közli a bíróval, hogy 

a robot végzett.  

• A csapat valamelyik tagja azt kiáltja “STOP” és a robot megáll.  

• Letelik a rendelkezésre álló 2 perc. 
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7. A Nemzeti Szervező dönti el a WeDo versenyek pontos formáját és közli azt a 

résztvevőkkel. Fontos, hogy a legfiatalabbaknak a versenynap szórakozás legyen. Az is 

fontos, hogy minden csapatnak ugyanannyi lehetősége legyen versenykört futni. 

8. A WRO arra bíztatja a Nemzeti Szervezőket, hogy egy vagy több meglepetés feladattal 

készüljenek a versenyekre, amikkel kiegészítik a megadott versenyfeladatokat. Ezzel 

motiválják a csapatokat kreativitásra. Azt ajánljuk, hogy a meglepetés feladat egy különálló 

feladat legyen, amit egy külön versenykörben hajthatnak végre. A versenypálya és a 

pályaelemek legyenek ugyanazok, a meglepetés feladatra kaphatnak akár 50 pontot is.  

9. A csapatok a WeDo robotokat összeszerelt állapotban hozhatják el a versenyre. Nem kell 

nekik újraépíteni a robotot a verseny napján.  

 

Itt egy lehetséges példa a verseny napjára: 

A verseny végső menetrendjéről az ország Nemzeti Szervezője dönt! 

a) Nyitó Ünnepség: 15 perc – 30 perc  

b) Teszt és verseny körök: 120 perc – 180 perc: Ebben az időben tesztelhetnek a csapatok 

és csinálhatják meg a versenyköreiket is (pl.: 3 versenykör csapatonként).  

c) Ebéd / Szünet: 30 perc – 60 perc  

d) Meglepetés feladat(ok): 80 perc – 120 perc: Ez idő alatt a csapatok megoldhatnak egy 

vagy több meglepetés feladatot plusz pontokért.  
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6. Pontozás 

A végső sorrendet két pontszám összesítése adja meg: 

 

• Versenykör Pontok: maximum 150 pont a lenti táblázat alapján.   

• Meglepetés Feladat Pontok: maximum további 50 pont, ha a csapatok végrehajtják a 

feladatokat. 

 

Versenykör Pontok 

 

Feladatok Egy Összesen 

Emberek megmentése 

A robot az embert teljesen kihozta a Veszély Zónából. 5 20 

Az ember teljesen az egyik Biztonságos Területen belül helyezkedik 

el.  

5 20 

Az ember teljesen a Faültetési Területen belül van. 3 12 

Vizes vödrök szállítása 

A vizes vödrök teljesen a Tűzoltási Területen belül helyezkednek el, 
egy-egy mindegyik ilyen területen. Minden egyes sikeres teljesítéssel 
egyre több pont érhető el: egy vödör 5 pont, két vödör 15 pont, három 
vödör 30 pont, négy vödör 50 pont. 

1 = 5 
2 = 15 
3 = 30 
4 = 50 

50 

Legalább egy vizes vödör szállítása közben a robot vízcsobogás 
hangot ad ki és a vezérlőegység kijelzőjén tűz jelenik meg. 

 10 

Faültetés 

A facsemetét a robot teljesen kihozza a Biztonságos Területről. 5 20 

A facsemete teljesen a Faültetési Területen belül helyezkedik el. 5 20 

Robot parkolása 

A robot teljesen a Parkoló Területen belül áll meg. 
(Csak akkor adható pont, ha más feladatból is szerzett pontot.) 

 10 

Büntető pontok 

Ha egy csapattag szabálytalanul ér hozzá a robotjához vagy a pálya 

elemekhez, a végső pontszámból levonásra kerül 1 pont (kivéve, ha 

ezzel a végső pontszám negatív lenne). 

 

 

-1  

Maximum Pont  150 
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Pontozó lap 

Csapat neve: _______________________________________ Versenykör: ________ 

Feladatok Egy Max # Összesen 

Emberek megmentése   

A robot az embert teljesen kihozta a Veszély Zónából. 5 20   

Az ember teljesen az egyik Biztonságos Területen belül 

helyezkedik el. 

5 20   

Az ember teljesen a Faültetési Területen belül van. 3 12   

Vizes vödrök szállítása   

A vizes vödrök teljesen a Tűzoltási Területen belül 
helyezkednek el, egy-egy mindegyik ilyen területen. Minden 
egyes sikeres teljesítéssel egyre több pont érhető el: egy 
vödör 5 pont, két vödör 15 pont, három vödör 30 pont, négy 
vödör 50 pont. 

1 = 5 
2 = 15 
3 = 30 
4 = 50 

50   

Legalább egy vizes vödör szállítása közben a robot 
vízcsobogás hangot ad ki és a vezérlőegység kijelzőjén tűz 
jelenik meg. 

 10   

Faültetés   

A facsemetét a robot teljesen kihozza a Biztonságos 
Területről. 

5 20   

A facsemete teljesen a Faültetési Területen belül helyezkedik 
el. 

5 20   

Robot parkolása   

A robot teljesen a Parkoló Területen belül áll meg. 
(Csak akkor adható pont, ha más feladatból is szerzett 
pontot.) 

 10   

Büntető pontok   

Ha egy csapattag szabálytalanul ér hozzá a robotjához vagy a 

pálya elemekhez, a végső pontszámból levonásra kerül 1 pont 

(kivéve, ha ezzel a végső pontszám negatív lenne). 

-1    

Versenykörben elért összes pontszám  150   

Meglepetés feladat(ok)  

Versenykör Teljes Pontszáma  

Idő (másodpercben)  

 

Csapattag Aláírása  Bíró Aláírása 
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Példák meglepetés feladatra 

A következőkben bemutatunk néhány példát meglepetés feladatra a WeDo versenyhez. A 

Nemzeti Szervező dönthet úgy, hogy más feladatokat talál ki a saját országos versenyeihez, a 

nemzetközi WRO versenyen lehetséges, hogy más meglepetés feladatok lesznek. 

Az indulási területen és a pálya elemein nem változtatunk és a robotok is ugyanúgy lehet 

irányítani, mint a versenykörök alatt. A meglepetés feladatok egyik célja plusz pontokkal 

jutalmazni azokat a csapatokat, akik a robot irányítását előre a robotra programozott programmal 

oldja meg csak, így több pontot kapnak, mint azok a csapatok, akik a feladat végrehajtás közben 

bármikor távvezérléssel irányítják a robotot. 

Első feladat:  

Csak a hat kiégett fa kerül fel a pályára. A robot valamelyik Bázis Területről indul és a kiégett fákat 

a Víztározó területére kell vinnie. 15 pontot érnek a nagy fa és 10 pontot a kis fa. 

Második feladat:  

Csak a négy ember kerül fel a pályára. A robot az egyik Bázis Területről indul és elvisz két embert 

a négyből a Biztonságos Területre. Két ember a Biztonságos Területen 15 pontot ér, egy ember 

a Biztonságos területen 10 pontot. 

Harmadik feladat: 

Három vizes vödröt, mindet az egyik Víztározó területén és egy facsemetét a Faültetési Területen 

helyeznek el. A három vizes vödröt át kell szállítani a Faültetési Területre. A robot annak a 

Víztározónak a területéről indul, ahol a vödrök is vannak. A feladat végrehajtása előtt a robotnak 

vízcsobogás hangot kell kiadnia. A robotnak arra kell elindulnia, hogy a mozgásérzékelője előtt a 

csapattag integet a kezével. Amíg a vizes vödröket szállítja, a robotnak végig vízcsobogás hangot 

kell kiadnia. Amikor a robot a Faültetési Területen belül van, a hangot manuálisan is leállíthatják. 
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Meglepetés Feladat Pontozás 

Feladat Önállóan hajtotta végre  Távvezérléssel 

hajtotta végre 

Első feladat, nagy fa a Víztározóban 15 10 

Első feladat, kis fa a Víztározóban 10 5 

Második feladat, két ember ugyanazon a 

Biztonságos területen 

15 10 

Második feladat, egy ember az egyik 

Biztonságos Területen 

10 5 

Harmadik feladat, három vödör a 

Faültetési Területen, vízcsobogás hang 

és integetésre indult a robot 

20 10 

Maximum Pontszám 50  

Maximum Pontszám a Versenynapra 

Feladat Teljes pontszám 

Versenykör Pontszám 150 

Meglepetés Feladat Pontszám 50 

Összesített Maximum Pontszám 200 

 
Példa a végső sorrend felállítására: 

• A délelőtt / eredeti versenyfeladatok között legjobb köre 

• A délután / meglepetés szabályok legjobb köre 

• Eredeti versenyfeladatok között 2. legjobb kör 

• Meglepetés szabályok között 2. legjobb kör 

• A fenti négy összesített legjobb köre 
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7. Pálya Elemek Összeszerelése 
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