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Poznámka:  
Rozhodnutím medzinárodnej organizácie WRO je opakovanie výzvy kategórie WeDo z ročníka 

2020. 
Vo vekovej kategórii WeDo sa organizujú len národné kolá súťaže. 
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1. Úvod 

 

Lesné požiare sú na celom svete každoročným problémom, hlavne cez leto. Požiare pravidelne 

ohrozujú nielen veľké časti lesa ale taktiež aj ľudí ktorí bývajú v blízkosti týchto lokalít. Požiare sa 

hlavne šíria počas suchôt a horúčav. Globálne otepľovanie zase spôsobuje, že leta sú čoraz 

dlhšie a suchšie. Ak tieto lesy chceme zachrániť, musíme sa s týmto rastúcim nebezpečenstvom 

vysporiadať. 

 

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

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

 

Tohtoročnou výzvou je vytvoriť robota, ktorý dokáže čeliť lesným požiarom a zachrániť 

ľudí ich presunom do bezpečia. Naďalej, robot taktiež musí zasadiť nové stromy aby 

nahradil tie, ktoré boli zničené lesnými požiarmi. 

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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2. Hracie pole 

Nasledovný obrázok zobrazuje hracie pole s jeho rôznymi oblasťami na podložke.  

 

 

 

V prípade, že stôl je väčší ako súťažná podložka, podložka bude vycentrovaná smerom k všetkým 

stranám. Možný priestor medzi podložkou a stenou sa bude počítať ako oblasť podložky. 

Pre ďalšie informácie ohľadom hracieho stola alebo podložky, pozrite WRO Kategória 

Regular Všeobecné pravidlá Pravidlo 4. Súbor podložky a PDF s presnými rozmermi 

nájdete na www.wro-association.org. 

Informácie ohľadom štartovacej oblasti.  

Robot musí vyštartovať z jednej zo štyroch základní, z vnútornej oblasti zelenej / modrej čiary. 

 

http://www.wro-association.org/
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3. Hracie objekty, všeobecné a náhodné rozmiestnenie 

 

4 Ľudia (LEGO Figúrky) 

 

Na poli sa nachádzajú štyri osoby vo forme 

štyroch LEGO figúrok v rôznych farbách. 

Každá z figúrok je uložená do jednej zo zón 

nebezpečenstva, postavená do pozície 

určenej štvorcom. 

 

 

6 Vedrá s vodou 

 

V dvoch oblastiach vodných nádrží sa 

nachádzajú vedrá s vodou. Tri v každej 

oblasti s vodnou nádržou, spolu je ich šesť. 

Vedra s vodou sú umiestnené v oblasti na 

akomkoľvek mieste v akejkoľvek orientácii. 

 

4 Mladé stromčeky 

 

Na poli sa nachádzajú štyri mladé stromčeky 

v dvoch bezpečných zónach, dva stromčeky 

v každej. Tieto stromčeky sa nachádzajú v 

bezpečnostných zónach na akomkoľvek 

mieste v akejkoľvek orientácii.  
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2 Veľké vyhorené stromy 

 

Dva veľké vyhorené stromy sú umiestnené na 

dvoch čiernych políčkach v strede medzi 

modrými políčkami. 

 

4 Malé vyhorené stromy 

 

Štyri malé vyhorené stromy sú umiestnené   

na vonkajších čiernych políčkach.  

 

 

K vyhoreným stromom: Nezávisí ak vyhorený strom je odsunutý alebo zhodený z jeho 

pôvodného umiestnenia. Stanú sa len prekážkami na hracom poli, ktoré je možné posúvať len 

prostredníctvom robota. 

Požiar 

 

Na dvoch miestach na hracom poli vypukol 

požiar. Požiar tvoria dva LEGO predmety 

ktoré sú uložené v dvoch obdĺžnikových 

zónach pri políčkach nebezpečenstva. 
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4. Misie robota 

Misie budú popísane vo viacerých bodoch pre lepšiu zrozumiteľnosť zadaní.  

Tím sa môže rozhodnúť, v akom poradí bude misie riešiť. 

4.1 Záchrana ľudí 

Osoby (4 figúrky) musia byť zachránené tak, že robotom ich premiestnení z Nebezpečnej zóny 

do Bezpečnej. Osoba je zachránená ak je umiestnená celým svojim povrchom v bezpečnej zóne. 

4.2 Prenos vedier s vodou 

Štyri zo šiestich vedier s vodou musia byt prenesené robotom z oblasti s vodnou nádržou do 

štyroch hasiacich staníc, jedno vedro v každom políčku hasiacej stanice. Vedro s vodou je 

uložené správne ak je celým svojim povrchom v políčku hasiacej stanice. 

Ak sú štyri vedra s vodou uložené správne v hasiacich staniciach, oba bloky požiaru sú 

odstránené z hracieho poľa. 

Aspoň raz počas prenosu jedného z vedier, robot by mal opakovane vydávať zvuk bublania vody 

a zobraziť obrázok ohňa na obrazovke ovládacieho bloku. 

4.3 Sadenie stromov 

Každý jeden zo štyroch mladých stromov musí byť prenesený robotom z dvoch Bezpečných zón 

do Výsadbovej zóny .  

4.4 Zaparkovanie robota 

Robot by mal skončiť v parkovacej zóne. 
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5. Osobitné pravidlá hry WeDo a všeobecné pravidlá  

Pre súťaž WeDo platia všeobecné pravidlá kategórie WRO Regular. Taktiež platia aj špecifické 

pravidlá pre vekovú skupinu WeDo. Tieto pravidlá sú nasledovné: 

 

Špecifické pravidlá ohľadom materiálu: 

 

1. Ovládacie bloky, motory a senzory použité vo výstavbe robota WeDo musia byť zo sady 

LEGO Education WeDo 2.0 Core set. Akákoľvek kombinácia či počet ovládacích blokov 

(Smarthubs) je povolená. Akékoľvek prvky LEGO mimo elektroniky či digitálnych prvkov 

sú povolené. 

Špecifické pravidlá k súťaži: 

2. Počas kola robot smie byť riadený pod programovým ovládaním autonómne, diaľkovo 

alebo kombináciou oboch metód. Robot smie byť ovládaný ľubovoľným ovládacím 

zariadením kompatibilným so softvérom WeDo 2.0 alebo s diaľkovým ovládaním 

zostaveného z prvkov WeDo 2.0. 

3. Počas kola sa robota smie dotýkať ktorýkoľvek člen tímu, ak časť robota sa dotýka zóny 

základne. (napr. koleso, rameno atď..) 

4. Počas kola tím môže premiestniť robota z jednej Základne do inej Základne. Je povolené 

premiestniť iba robota, samotné hracie objekty nie.  

5. Počas kola, členovia tímu: 

• Nesmú sa dotknúť akéhokoľvek súťažného prvku nachádzajúceho sa mimo 

základní. Ak sa člen tímu dotkne prvku nachádzajúceho mimo základne, rozhodca 

položí prvok naspäť na jeho miesto pred dotknutím v jeho pôvodnom stave v akom 

bol pred dotknutím. 

• Nesmú sa dotknúť robota ak sa robot nedotýka základne. Ak sa člen tímu dotkne 

robota nachádzajúceho sa mimo základne, rozhodca položí robota do najbližšej 

základne. 

6. Kolo je považované za ukončené ak jedno z nasledujúcich podmienok je splnené: 

• Robot vojde do parkovacej zóny, zastane, povrch robota sa nachádza kompletne 

v základni (káble smú vytŕčať zo základne) a tím upozorní rozhodcov na ukončenie 

kola.  

• Člen tímu zahlási “STOP” a robot sa už nehýbe.  

• 2-minútový časový limit kola vypršal. 
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Špecifické pravidlá súťaže 

7. Miestny organizátor súťaže rozhoduje o formáte WeDo súťaže a oznámi ho súťažiacim. 

Treba však brať ohľad aj na to, že súťažný deň pre našich najmladších by mal byť plný 

zábavy. Taktiež sa nesmie zabudnúť na to, že všetky tímy majú rovnaký počet pokusov 

na vyriešenie výzvy.   

8. WRO radí miestnym organizátorom aby pridali jednu alebo viac neoznámených úloh. Tieto 

úlohy prispievajú ku kreativite tímov. Neoznámená úloha by mala byť pridaná k oficiálnym 

úlohám, avšak odporúčame aby tieto úlohy boli riešené v samostatných kolách. Hracie 

prvky a samotná hracia plocha budú rovnaké ako pri normálnych kolách. Maximálny počet 

dosiahnuteľných bodov pri týchto úlohách je 50.  

9. Tímy si smú priniesť svojich robotov už postavených. V súťažný deň ho nie je potrebné 

znova postaviť.  

 

Príklad na súťažný deň: 

Prosím berte do ohľadu, že o časovom pláne súťaže rozhoduje miestny organizátor. 

a) Otváracia ceremónia: 15min – 30min  

b) Skúšobný & Súťažný čas: 120min – 180min: Počas tohto času smú tímy testovať svojich 

robotov a vykonávať svoje oficiálne kolá (3 kolá pre 1 tím).  

c) Obed / Prestávka: 30min – 60min  

d) Neoznámená úloha(y): 80min – 120min: Počas tohto času smú tímy riešiť neoznámené 

úlohy pričom môžu získať body navyše.  
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6. Udeľovanie bodov 

Celkové bodovanie tímov závisí od súčtu dvoch bodovaní: 

 

• Bodovanie hracej plochy: maximálne 150 získaných bodov získaných podľa tabuľky 

uvedenej nižšie.  

• Bodovanie neoznámenej úlohy: maximálne 50 získaných bodov v prípade, že tím 

vykoná dodatočné úlohy na hracej ploche. 

Bodovanie hracej plochy 

Úlohy Jeden SPOLU 

Záchrana ľudí 

Figúrka (osoba) je úplne odstránená z jej políčka nebezpečenstva 

robotom. 

5 20 

Figúrka (osoba) je úplne v jednej z bezpečných zón. 5 20 

Figúrka (osoba) je úplne v jednom z výsadbových zón. 3 12 

Prenos vedier s vodou 

Vedrá s vodou sa nachádzajú úplne v políčkach hasiacich staníc, 
jedno v každom políčku. Počet získaných bodov závisí od množstva 
správne umiestnených vedier. Jedno vedro je 5 bodov, dve vedrá sú 
za 15 bodov, tri za 30 a štyri za 50. 

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

50 

Aspoň raz počas prenosu vedra s vodou vydáva robot zvuk bublania 
vody a zobrazuje obrázok horiaceho ohňa na obrazovke ovládacieho 
bloku. 

 10 

Sadenie stromov 

Mladý stromček je prenesený celkom mimo bezpečnej zóny 
prostredníctvom robota. 

5 20 

Mladý stromček sa nachádza úplne v jednom z výsadbových zón.  5 20 

Zaparkovanie robota 

Robot je úplne zastavený v Parkovacom areáli.  
(Tím môže získať tieto body jedine v prípade, že už získal v 
predošlých úlohách body)  

 10 

Bonusové body a penalty 

Ak sa tím dotkne robota alebo hracích objektov bez povolenia bude 

penalizovaný. Odčíta sa 1 bod z celkového počtu získaných bodov tímu 

v prípade, že je skóre nenulové. 

 

-1  

Maximálne skóre  150 
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Hodnotiaci hárok 
Názov tímu: _______________________   Poradie kola: ______ 
 

Úlohy Jeden Max # Spolu 

Záchrana ľudí    

Figúrka (osoba) osoby je úplne odstránená z jej políčka 

nebezpečenstva robotom. 

5 20   

Figúrka (osoba) je úplne v jednej z bezpečných zón. 5 20   

Figúrka (osoba) je úplne v jednom z výsadbových zón. 3 12   

Prenos vedier s vodou    

Vedrá s vodou sa nachádzajú úplne v políčkach hasiacich 
staníc, jedno v každom políčku. Počet získaných bodov závisí 
od množstva správne umiestnených vedier. Jedno vedro je 5 
bodov, dve vedrá sú za 15 bodov, tri za 30 a štyri za 50. 

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

50   

Aspoň raz počas prenosu vedra s vodou vydáva robot zvuk 
bublania vody a zobrazuje obrázok horiaceho ohňa na 
obrazovke ovládacieho bloku. 

 10   

Sadenie stromov   

Mladý stromček je prenesený celkom mimo bezpečnej zóny 
prostredníctvom robota. 5 20 

5 20   

Mladý stromček sa nachádza úplne v jednom z výsadbových 
zón. 

5 20   

Zaparkovanie robota   

Robot je úplne zastavený v Parkovacej zóne.  
(Tím môže získať tieto body jedine v prípade, že už získal 
v predošlých úlohách body) 

 10   

Bonusové body a penalty   

Ak sa tím dotkne robota alebo hracích objektov bez 
povolenia bude penalizovaný. Odčíta sa 1 bod z 
celkového počtu získaných bodov tímu v prípade, že je 
skóre nenulové. 

-1    

Súčet súťažného skóre  150   

Neoznámená úloha(y)  

Celkový počet bodov v tomto kole  

Čas v sekundách  

 

Podpis tímu  Podpis rozhodcu 
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Príklady pre Pravidlo prekvapenia 

Nasledujúci text obsahuje príklady pre pravidlo prekvapenia (neoznámené úlohy) v súťaži WeDo. 

Miestny usporiadatelia súťaže môžu vybrať rôzne úlohy pre danú súťaž, takisto ako aj na 

medzinárodných WRO súťažiach môžu byť zvolené iné úlohy. 

Začiatočný bod je rovnaké hracie pole a jeho prvky ako v súťaži WeDo Regular. Rovnako ako vo 

WeDo Regular, robot smie byť riadený pod programom autonómne, diaľkovo alebo kombináciou 

oboch metód. Celkovým zmyslom neoznámených úloh je to, že tím ktorého robot funguje 

autonómne získa pri plnení úloh vyšší počet bodov ako tím ktorý svojho robota ovláda diaľkovo. 

Viď. bodovací hárok. 

Úloha 1:  

Iba šesť vyhorených stromov je položených na hracej ploche. Robot začína v jednej zo základní 

a má za úlohu preniesť jeden z vyhorených stromov do zóny s vodnou nádržou. 15 bodov za 

veľký strom, 10 bodov za malý. 

Úloha 2:  

Iba šesť Osôb je položených na súťažnú podložku. Robot začína v jednej zo základní a má za 

úlohu preniesť dve zo štyroch osôb do tej istej základne kde robot začínal. Za dve osoby je 15 

bodov, za jednu 10 bodov.  

Úloha 3: 

Iba tri vedrá s vodou sú umiestnené v jednej zo zón s nádržou vody a jeden mladý strom je 

umiestnený vo výsadbovej zóne. Vedrá s vodou musia byť premiestnené do výsadbovej zóny. 

Robot začína v základni s vodnou nádržou a s tromi vedrami s vodou. Pred tým ako robot začne, 

musí vydať zvuk bublajúcej vody. Robot musí byť odštartovaný mávnutím ruky pred senzorom 

pohybu. Počas toho ako robot preváža vedrá bublanie musí hrať. Ak sa robot nachádza celým 

povrchom vo výsadbovej zóne zvuk je možné manuálne vypnúť.  
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Pravidlo prekvapenia (Neoznámená úloha) bodovanie 

Úlohy Autonómne ovládanie  Diaľkové ovládanie 

Úloha 1, veľký strom v oblasti vodnej 

nádrži 

15 10 

Úloha 2, malý strom v oblasti vodnej 

nádrži 

10 5 

Úloha 2, dve osoby v rovnakej bezpečnej 

zóne 

15 10 

Úloha 2, jedna osoba v bezpečnej zóne 10 5 

Úloha 3, tri vedrá s vodou vo výsadbovej 

zóne. Pri prenose je zahratý zvuk 

bublania vody a robot je odštartovaný 

prostredníctvom mávania ruky. 

20 10 

Maximálne skóre 50 40 

Kombinované skóre 

Úlohy Dokopy 

Bodovanie hracej plochy 150 

Bodovanie Neoznámenej úlohy 50 

Maximálne skóre 200 
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7. Skladanie hracích objektov 
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