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ELSŐ RÉSZ – VERSENYLEÍRÁS 

1. Bevezető 
 
Kifejezetten sok területe van a mindennapi életnek, ahol a robotok támogatni tudnak minket 
és gazdagabbá tudják tenni a hétköznapokat. Kreatív tárlatvezetést végezhetnek 
múzeumokban vagy éppen erőfeszítést igénylő tevékenységeinket tehetik könnyebbé. 
 
A Senior korosztály egy olyan robotot fog készíteni, amelyik a kórházi ápolásból és 
szállításból veszi ki a részét. A szennyest elviszi a kórház saját mosodájába, vízzel látja el a 
különböző szobákat és játszik egy játékot az ápoltakkal. Mindeközben a robot figyel a kórház 
dolgozóira és a látogatókra miközben mozog a kórház területén.  
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2. Versenypálya  
Az alábbi képen láthatók a versenypálya különböző területei:  

 

Vannak területek, amiket számmal jelöltek meg a könnyebb azonosításhoz. Jól nézzétek 
meg a versenypályát, hogy biztosan tisztában legyetek a területekkel. Minden szobának öt 
területe van az alábbiak szerint megszámozva:  

• 1: A szennyes zsák helye 

• 2: A játékhoz szükséges labda helye 

• 3: A játékhoz szükséges háló helye 

• 4: Az asztal helye 

• 5: A jelző kocka helye 

Amennyiben az asztal nagyobb méretű a versenypályánál, akkor a pályát minden irányból az 
asztal közepére kell helyezni. 

További információ a versenyről és pályáról a WRO Általános szabályzatában 
található, a 6. szabálypontban. A versenypálya és a pontos méreteket 
tartalmazó pdf nyomtatási célra letölthető innen: www.wro-association.org.  
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3. Pályaelemek 
 
Szennyes zsákok és szennyes tartó 
 
Három szennyes zsák (egy fekete, egy piros és egy sárga), valamint három szennyes tartó 
(egy fekete, egy piros és egy sárga) található a pályán. Az alábbiak szerint kell felhelyezni 
őket a pályára: 
 

• A szennyes zsákok véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre minden forduló 
versenyköreinek megkezdése előtt a rendelkezésre álló „1”-el jelölt négy terület 
valamelyikére. 

• A szennyes tartók véletlenszerűen kerülnek elhelyezésre minden forduló 
versenyköreinek megkezdése előtt a mosoda területre. 

 

 
Szennyes zsákok 

 
Fekete szennyes zsák a kék szobában 

 
Szennyes tartó 

 
Egy lehetséges elhelyezése a szennyes 

tartóknak a mosoda területén 

 
Jelölő kockák 
 
Négy jelölő kocka (két fehér és két zöld) található a pályán. A jelölő kockák véletlenszerűen 
kerülnek elhelyezésre a pályán minden forduló versenyköreinek megkezdése előtt, a szobák 
„5”-el jelölt területeire. A jelölő kockák határozzák meg, hogy az adott szobában milyen 
feladata van a robotnak (lásd Verseny feladatok). 
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Jelölő kockák 

 
Jelölő kocka a sárga szoba előtt 

 
Labda és háló a játékhoz 
 
Két tárgyra van szükség ahhoz, hogy a pályán található játékot játszani tudja a robot, a 
labda és a háló. A hálóból piros, sárga, kék és zöld színű van a pályán, mindegyik a 
színének megfelelő szobában található. A két piros labdát a sárga és a zöld szobákban kell 
elhelyezni, a két kék labdát a kék és a piros szobákban kell elhelyezni. Mindegyik labdát egy 
2x2 LEGO tányérra kell helyezni mindegyik szobában a „2”-vel jelölt területre. A játékhoz 
szükséges hálókat a szobák „3”-al jelölt területeire kell helyezni. 
 

 
Labdák 

 
Labda a sárga szobában 

 
Háló 

 
Zöld háló a zöld szobában 

Fontos, hogy a labdák, hálók és asztalok minden szobában megtalálhatók a szabályos 
versenypályán. 
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Asztal és víz 
 
Négy asztal található a pályán (egy piros, egy kék, egy zöld és egy sárga). Minden asztal a 
vele megegyező színű szoba „4”-es jelzésű területére kerül. 
 
Továbbá három vizesüveg is található a pályán, ezek az eszköztároló területen kerülnek 
elhelyezésre. 
 

 
Asztal 

 
Zöld asztal a zöld szobában 

 
Vizesüveg 

 
Vizesüvegek az eszköztároló területen, 

minden vizesüveg a pályán látható jelzés 
szerinti pozícióban áll.  
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Emberek 
 
Hat ember található a pályán (egy sárga, egy zöld, egy piros, egy kék, egy fehér és egy 
fekete). A hat embert véletlenszerűen kell elhelyezni a pályán található 8 rendelkezésre álló 
helyen minden forduló versenyköreinek megkezdése előtt. 
 

 
Emberek 

 
Sárga ember elhelyezése a pályán, minden 
embernek a pályán látható helyzetben kell 

állnia. 

 
Randomizáció összegzése 
 
Minden forduló versenykörének megkezdései előtt az alábbi pályaelemek véletlenszerűen 
kerülnek elhelyezésre a versenypályán: 
 

• Szennyes zsákok az „1”-es területekre. 
• Szennyes tartók a mosoda terület négyzeteibe. 
• Jelölő kockák az ’”5” számú területekre. 
• Emberek a nyolc különböző piros négyzetek közül hatra. 

 
Természetesen a többi pályaelem (vizesüvegek, asztalok, hálók és labdák) is mind 
felkerülnek a pályára, de esetükben nincs szükség randomizációra. 
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4. Verseny feladatok 
A jobb érthetőség kedvéért a feladatok külön kerülnek bemutatásra.  

A csapat maga dönti el, milyen sorrendben hajtja végre a feladatokat. 
 

4.1 Kimosni a szennyest 

A segítő robot egyik feladata különböző tárgyakat szállítani az emberek helyett. Egy 
kórházban a robotok nagy segítséget jelentenek, ha összeszedik a szennyes ruhákat és 
elszállítják mosásra. A robotnak be kell gyűjtenie mindhárom szennyes zsákot a különböző 
szobákból és elszállítani őket a mosoda területére. Maximális pontszám úgy érhető el, ha a 
szennyes zsákok a színüknek megfelelő szennyes tartókba kerülnek (pl.: piros szennyes 
kocka a piros szennyes tartóba).  

A szennyes tartókat a robot valamennyire elmozdíthatja kiindulási helyeikről, de teljes 
terjedelmükben a mosoda területén belül kell maradniuk. 

4.2 Információ: Jelölő kockák  

A következő két feladat végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges a jelölő kockák 
elhelyezkedése a szobák előtt az adott forduló versenyköreinek megkezdése előtt (ezeket a 
kockákat csak leolvasás után szabad elmozdítani). A jelölő kockák az alábbiakat jelentik:  

• Fehér jelölő kocka a szoba előtt: Ebbe a szobába egy vizesüveget kell szállítania a 
robotnak és az asztalra kell helyeznie. Figyelem, a nem megfelelő szobába szállított 
vizesüveg büntetőpontokat jelent a csapat számára. 

• Zöld jelölő kocka a szoba előtt: Ebben a szobában a robotnak játszania kell a 
szobában lakó ápolttal egy játékot. Pontot csak akkor ér a feladat, ha a megfelelő 
szobában játszotta a robot a játékot. 

4.3 Víz biztosítása a szobákban  

A kórházakban kiemelten fontos, hogy minden ápolt számára kellő mennyiségű víz álljon 
rendelkezésre. A robot egyik feladata ezért gondoskodni a megfelelő vízellátásról, de 
vigyáznia kell, hogy csak olyan szobába vigyen vizet, ahol szükség van rá. 

A robotnak el kell vennie a vizesüvegeket az eszköztároló területről és a megfelelő jelölésű 
szobákba kell szállítania őket (fehér jelölő a szoba előtt). Pontokat akkor kap a csapat, ha a 
vizesüveg a megfelelő szobában található, maximum pontot pedig akkor, ha álló helyzetben 
az asztalon helyezi el a robot. Egy szobában csak egy vizesüvegért lehet pontokat gyűjteni, 
az eszköztároló területen rendelkezésre áll egy pót vizesüveg is. 

Figyelem, ugyan három vizesüveg kerül fel a pályára, de a robotnak csak kettőt kell 
elszállítania, a harmadik csupán tartalék. 
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4.4 Játékot játszani 

A kórházban ápoltakkal a robotnak játszania kell egy játékot is, de nem áll rendelkezésre 
elegendő robot, hogy mindenkivel mindennap játsszon. Ezért csak azokkal az ápoltakkal kell 
játszania, akiknek a szobája zöld jelölő négyzettel megjelölésre került. 

A játék játszásához a robotnak a megfelelő szobában az egyik labdát bele kell helyeznie a 
hálóba. (A labda színe nem számít a pontozáskor.) Teljes pontszám akkor adható, ha a 
labda csak a hálóval érintkezik és nem érinti a pályát.  

4.5 Robot parkolása 

Az utolsó feladat a robot parkolása a Rajt / Cél területen, tehát a robot felülnézetből teljes 
terjedelemével visszatér a Rajt / Cél területre (kábelek kilóghatnak a területről) és megáll. 

4.6 Bónusz pontok 
A kórházban történő mozgása során a robotnak figyelnie kell a környezetére. Ajtók, lépcsők, 
sarkok és természetesen emberek veszik körül, tehát a robotnak el kell kerülnie azokat az 
embereket, akikkel a pályán találkozik. 

Bónusz pont jár minden ember figuráért, amit a robot nem mozdított el vagy rongált meg. 
Ezen felül további bónusz pontok érhetők el a szobákban található hálókért és asztalokért, 
amiket a robot nem mozdít el vagy rongál meg. 
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5. Pontozás 
Definíciók pontozáshoz  
 

„Teljesen” azt jelenti, hogy a pályaelem csak a célterülettel érintkezik (nem beleértve a 
fekete vonalakat). 
 
“Részben” az adott területen találhatónak minősül, ha a pályaelem érintkezik a célterülettel, 
de ugyanakkor érintkezik másik területtel vagy a célterületet körülvevő vonallal is. 
 
Feladat Egy Összesen 

Kimosni a szennyest 
Szennyes zsák teljes terjedelmével a szennyes tároló területen, de nem a 
szennyes tartóban vagy a szennyes tartón. 

6 18 

Szennyes zsák teljes terjedelmével egy a kockával nem egyező színű 
szennyes tartóban található és a szennyes tartó teljes terjedelmével a 
mosoda területén található. 

10 30 

Szennyes zsák teljes terjedelmével egy a kockával megegyező színű 
szennyes tartóban található és a szennyes tartó teljes terjedelmével a 
mosoda területen található. 

16 48 

Víz kiszállítása a szobákba (szobánként csak egy vizesüveg számít, fehér jelölő 
kockával jelölt szoba esetén adható pont) 
A vizesüveg teljes terjedelmével a megfelelő szobában található, de nem 
az asztalon.  

6 12 

A vizesüveg részben vagy teljes terjedelmével nem a megfelelő szobában 
található. 

-6 -12 

A vizesüveg a megfelelő szobában lévő asztalon található, nem álló 
helyzetben, sértetlenül és az asztal a sötétszürke területen belül található. 

10 20 

A vizesüveg a megfelelő szobában lévő asztalon található, álló 
helyzetben, sértetlenül és az asztal a sötét szürke területen belül található. 

14 28 

Játékot játszani (szobában, ami előtt zöld jelölő kocka található) 

Labda a hálóban található (egy hálóban csak egy labda ér pontot). 13 26 

Robot parkolása 
A robot a Rajt / Cél területen áll meg. 
(akkor kapható érte pont, ha más pontot is szerzett már a csapat) 

 13 

Bónusz pontok 

Ember, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 4 24 
Háló, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 2 8 
Asztal, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 2 8 

Maximum pontszám  155 
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Pontozó lap 

Csapat neve:_______________________           Forduló száma: ______ 

Feladatok Egy Maximum Db Végső 
pontszám 

Kimosni a szennyest 

Szennyes zsák teljes terjedelmével a szennyes tároló 
területen, de nem a szennyes tartóban vagy a szennyes 
tartón. 

6 18   

Szennyes zsák teljes terjedelmével egy a kockával nem 
egyező színű szennyes tartóban található és a 
szennyes tartó teljes terjedelmével a mosoda területén 
található. 

10 30   

Szennyes zsák teljes terjedelmével egy a kockával 
megegyező színű szennyes tartóban található és a 
szennyes tartó teljes terjedelmével a mosoda területen 
található. 

16 48   

Víz kiszállítása a szobákba (szobánként csak egy vizesüveg számít, fehér jelölő 
kockával jelölt szoba esetén adható pont) 
A vizesüveg teljes terjedelmével a megfelelő szobában 
található, de nem az asztalon.  

6 12   

A vizesüveg részben vagy teljes terjedelmével nem a 
megfelelő szobában található. 

-6 -12   

A vizesüveg a megfelelő szobában lévő asztalon 
található, nem álló helyzetben, sértetlenül és az asztal 
a sötétszürke területen belül található. 

10 20   

A vizesüveg a megfelelő szobában lévő asztalon 
található, álló helyzetben, sértetlenül és az asztal a 
sötét szürke területen belül található. 

14 28   

Játékot játszani (szobában, ami előtt zöld jelölő kocka található) 
Labda a hálóban található (egy hálóban csak egy labda 
ér pontot). 

13 26   

Robot parkolása 
A robot a Rajt / Cél területen áll meg. 
(akkor kapható érte pont, ha más pontot is szerzett már 
a csapat) 

 14   

Bónusz pontok 
Ember, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 4 24   

Háló, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 2 8   

Asztal, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 2 8   

Maximum pontszám  155   

Meglepetés szabály pontjai  
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Versenykör végső pontszáma  

Versenykör ideje másodpercben  

 
 
 

Csapat aláírása  Bíró aláírása 
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Pontozási segédlet 

Szennyes zsák teljes terjedelmével a mosoda területén, de nem a szennyes tartóban 
vagy a szennyes tartón. 
6 pont zsákonként 
Szennyes zsák teljes terjedelmével egy a zsákkal nem egyező színű szennyes 
tartóban található és a szennyes tartó teljes terjedelmével a mosoda területén 
található. 
10 pont zsákonként 

Szennyes zsák teljes terjedelmével egy a zsákkal megegyező színű szennyes 
tartóban található és a szennyes tartó teljes terjedelmével a mosoda területén 
található. 
16 pont zsákonként 

 
48 pont (3x16 pont), minden 

zsák az egyező színű 
tartóban és mindegyik tartó a 

mosoda területén. 

 
0 pont, a zsák nincs teljesen 

a mosoda területén. 

 
6 pont, a zsák a mosoda 

területén található, de nincs 
egyik tartóban sem benne. 

 
10 pont, a zsák nem a 

megfelelő színű tartóban 
található. 

 
6 pont, a zsák a mosoda 

területen található, de nincs 
benne egyik tartóban sem. 

 
16 pont, a zsák a megfelelő 

színű tartóban található. 

 
0 pont, a szennyes tartó és a 
szennyes zsák sem található 

teljes terjedelmével a 

 
0 pont, ugyan a szennyes 
zsák teljes terjedelmével a 
mosoda területén található, 
de a szennyes tartó kilóg 
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mosoda területén. belőle. 

 
A vizesüveg teljes terjedelmével a megfelelő szobában található, de nem az 
asztalon. 
6 pont vizesüvegenként 

 
6 pont, fehér jelölővel jelölt 

szobában található. 

 
0 pont, nincs teljes 

terjedelmével a szobában. 

 

A vizesüveg részben vagy teljes terjedelmével nem a megfelelő szobában található. 
- 6 pont vizesüvegenként 

 
-6 pont, a vizesüveg nem a 

megfelelő szobában található 
(zöld szoba jelölő kocka) 

 
-6 pont, vizesüveg részben 
nem a megfelelő szobában 

található. 

 
-6 pont, vizesüvege nem a 

megfelelő szobában található 
az asztalon. 

 
A vizesüveg a megfelelő szobában lévő asztalon található, nem álló helyzetben, 
sértetlenül és az asztal a sötétszürke területen belül található. 
10 pont vizesüvegenként 

 
10 pont 

 
0 pont 

Az asztal helyes pozíciójáról 
lentebb találhatók képek, 
azok érvényesek ezekben 

az esetekben is. 
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A vizesüveg a megfelelő szobában lévő asztalon található, álló helyzetben, 
sértetlenül és az asztal a sötétszürke területen belül található. 
14 pont vizesüvegenként 

 
14 pont 

 
14 pont, az asztal 

elmozdult, de a sötétszürke 
területen belül maradt. 

 
0 pont, az asztal elmozdult 

a sötétszürke területről. 

 

 
Labda a hálóban található (egy hálóban csak egy labda ér pontot). 
13 labdánként 

 
13 pont 

 
13 pont, a háló a szürke 
területen belül maradt. 

 
13 pont, egy háló esetében 
csak egy labda ér pontot. 

 
0 pont, a labda nincs a 

hálóban. 

 
0 pont, a háló a szürke 
területen kívülre lóg. 

 

 
  



 

WRO 2022 - Regular Category - Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                16 

A robot az indításnak használt Rajt / Cél területtől eltérő a Rajt / Cél területen áll meg 
(csak ha másért is kapott már pontot a csapat). 
13 pont 
 

 
A robot vetülete teljesen a 
Rajt / Cél területen belül 

található.  

 
A robot vetülete teljesen a 
Rajt / Cél területen belül 

található, kábelek 
kilóghatnak, ez rendben 

van. 

 
Nem jár pont ha a robot 
nincs teljesen a Rajt / Cél 

területen. 

 
Ember, amelyik nem mozdult el vagy rongálódott meg. 
4 pont emberenként 

 
4 pont 

 
4 pont, benne maradt a 
kiindulási területében. 

 
0 pont, elmozdult a kiindulási 

területéről. 

 
0 pont, megrongálódott. 

  

A hálóért és az asztalért elérhető bónusz pontok esetében ugyanazok a szabályok 
érvényesek, mint az emberekért járó bónusz pontok esetében. 
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6. Helyi, regionális és nemzetközi versenyek 
 
WRO versenyeket több mint 80 országban rendeznek és tudjuk, hogy a különböző országok 
csapatai, különböző nehézségi fokot várnak el. Az ebben a dokumentumban leírt verseny 
feladatokat a nemzetközi WRO versenyeken fogjuk használni. Ez az utolsó állomása a 
versenysorozatnak, ahol a legjobb csapatok vesznek részt. Ezért jelentenek ekkora kihívást 
az ebben a dokumentumban található feladatok. 
 
A WRO fontosnak tartja, hogy minden résztvevő jó élményekkel gazdagodjon a verseny 
során. Kevesebb tapasztalattal rendelkező csapatok számára is meg kell teremteni a 
lehetőséget, hogy sikeresek legyenek és pontokat szerezzenek. Ezzel épül fel bennük 
lassan az önbizalom ahhoz, hogy új technikai készségeket sajátítsanak el. 
 
Mindegyik ország saját Nemzeti Szervezője dönthet úgy, hogy a feladatokat 
egyszerűsíti a helyi, regionális vagy nemzeti versenyekre. Döntéseiket maguk hozzák 
meg ezzel kapcsolatban a helyi viszonyoknak megfelelően. Itt adunk néhány ötletet, 
hogyan lehet a feladatokat könnyíteni. 
 
Lehetséges könnyítések: 
 

• A szennyes kockák nem kerülnek randomizálásra 
• A jelölő kockák nem kerülnek randomizálásra 
• Az emberek nem kerülnek randomizálásra vagy kevesebb kerül fel belőlük a pályára 
• A vizesüvegek rá helyezhetők a robotra a versenykör indulása előtt 
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MÁSODIK RÉSZ – PÁLYAELEMEK 
ÖSSZESZERELÉSE 

Szennyes zsák (3 különböző színben, összesen 3 db) 
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Szennyes tartó (3 különböző színben, összesen 3 db) 
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Háló és labda a játékhoz 
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Asztal (4 különböző színben, összesen 4 db) 
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Vizesüveg (3x) 
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Emberek (6 különböző színben, összesen 6 db) 
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