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FLL „ANIMAL ALLIES” - ZASADY I ROBOT GAME 

Podczas konkurencji Robot Game drużyny rywalizują ze sobą, wykorzystując zbudowane 
i zaprogramowane wcześniej roboty z klocków LEGO. Mają 2½ minuty, żeby robot poruszający 
się na macie o pow ok. 2m2 zdobył jak najwięcej punktów. Robot musi być zaprogramowany tak, 

by działał autonomicznie. Nie może być zdalnie sterowany.  
Pola przejazdowe i zadania są takie same na całym świecie. Sposób i kolejność rozwiązywania 
misji są dowolne. To wszystko sprawia, że robot każdej z drużyn będzie wyglądał inaczej. Wspól-

na jest tylko platforma - klocki LEGO. 
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1. ZASADY 

1.1 Zasady przewodnie  

ZP1 – Duch Przyjaznej Konkurencji (Gracious professio nalism®) 

• Przewodnim hasłem turnieju FLL jest sprawiedliwość. 

• Podczas konkurencji zmagacie się z wieloma problemami, nie zapominając jednak 
o traktowaniu otaczających was ludzi z uprzejmością i szacunkiem.   

• Jeśli głównym celem waszego udziału w FIRST® LEGO® League jest „zwycięstwo za wszelką 

cenę”, to trafiliście pod zły adres! 

ZP2 – Interpretacja (Interpretation) 

• Jeżeli jakieś informacje nie zostały zawarte, oznacza to, że nie są one istotne. 

• Zasady dotyczące Robot Game są napisane dosłownie.  

• Jeśli użyte w zasadach słowo nie ma podanej definicji, obowiązuje jego definicja potoczna. 

ZP3 – Przywilej Korzy ści (Benefit of the doubt)  

• Jeśli sędzia czuje, że interpretacja zasad w danej sytuacji jest trudna, i nie można pokazać 
konkretnego zapisu, który mógłby problem rozwiązać, stosowany jest Przywilej Korzyści. 

• Zasada ta nie może stanowić części strategii drużyny. 

ZP4 – Czynniki zmienne (Variability)   

• Nasi partnerzy i ochotnicy starają się, by wszystkie pola przejazdowe były identyczne 

i poprawnie przygotowane, ale zawsze należy spodziewać się małych różnic, drobnych błędów 
i niedogodności.   

• Najlepsze drużyny biorą to zawsze pod uwagę, tworząc swoje projekty.  

• Przykłady: lekkie nierówności na ściankach otaczających pole, inne warunki świetlne, lekkie 

pofałdowanie maty. 

• Pytania dotyczące warunków na poszczególnych turniejach proszę kierować do oficjalnych or-
ganizatorów turniejów regionalnych. Kontakt i daty turniejów można znaleźć naregionalnej 

stronie konkursu FLL..  

ZP5 –  Pierwsze ństwo informacji (Information Superiority) 

• Jeśli istnieje konflikt pomiędzy informacjami dotyczącymi zasad w różnych źródłach, należy 
konsultować się z zasadami według następującej kolejności:  

− 1 = Aktualizacje zasad Robot Game 

− 2 = zasady dotyczące misji i ustawienia modeli 

− 3 = Zasady ogólne 

− 4 = Lokalny Przewodniczący Komisji Sędziowskiej. W sytuacjach niepewnych, po konsulta-
cji z pozostałymi sędziami Przewodniczący podejmuje ostateczną decyzję, pamiętając o 
zasadzie ZP3. 

• Zdjęcia, obrazy i filmy nie stanowią podstaw do podjęcia decyzji, chyba że są częścią doku-

mentacji 1, 2 lub 3. 

• E-mail'e i dyskusje na forum nie są częścią reguł i nie są brane pod uwagę podczas podejmo-
wania decyzji.  
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1.2 Definicje 

D01 – Mecz  

• „Mecz” to moment, w którym dwie drużyny wykonują zadania Robot Game na dwóch, 
stykających się stroną północną, stołach. 

• Mecz trwa dokładnie 2 i 1/2 minuty, czas nigdy nie jest zatrzymywany. 

• Wasz robot może startować z bazy jeden lub więcej razy, i wykonywać dowolną liczbę 

misji. 

D02 – Misja 

• „Misja” to zadanie wykonywane przez robota w celu zdobycia punktów.  

• Misje są zapisane w postaci wymagań, które trzeba spełnić. 

• Niektóre misje opierają się na widocznych efektach, które sędzia sprawdza po zakończe-
niu meczu. 

• Inne muszą być wykonywane tak, żeby sędzia mógł podjąć decyzję o przyznaniu punk-

tów w czasie przejazdu. 

• Jeśli misja ma kilka wymagań, wszystkie muszą być spełnione, żeby można było zaliczyć 
punkty. 

D03 – Sprzęt  

• “Sprzęt” to wszystko to, co przyniesiecie ze sobą na Mecz, by zrealizować Misje. 

D04 – Robot 

• „Robot” to wasz kontroler LEGO MINDSTORMS z całym sprzętem podłączonym do nie-

go tak, żeby części same nie odpadały. 

D05 – model misji 

• „Model misji” to każdy obiekt zbudowany z klocków LEGO, umieszczony na polu przed 
rozpoczęciem meczu. 

• Modele misji to nie „Sprzęt”. 

D06 – Pole 

• „Pole” to - znajdujące się na stole - środowisko składające się modeli misji i maty, oto-
czone ścianami. 

• „Baza” to część „Pola”.  

• Więcej szczegółów w dziale Ustawienie pola. 

D07 – Baza 

• „Baza” to przestrzeń bezpośrednio nad zaznaczoną na polu ćwiartką okręgu w południo-
wo - wschodnim narożniku. 

• Obszar ten rozciąga się również od zewnętrznej linii do ścian (ale nie dalej) i nie ma 

ograniczenia od góry. 



 

 
5© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2016/17 | “Animal Allies“ | FLL Rules & Robot Game 

 

• Poniższy diagram pokazuje, jak definiować pojęcie całkowitego znajdowania się w bazie. 
Pokazaną zasadę można stosować do dowolnego obszaru. 

D08 – Uruchomienie 

• Za każdym razem, gdy zakończycie przygotowanie robota i powodujecie, że rozpoczyna 

on ruch mówimy o jego „Uruchomieniu”. 

D09 – Przerwanie 

• „Przerwaniem” nazywamy każdą interakcję człowieka z robotem, który został „Urucho-
miony”.  

D10 – Transport 

• Jeśli robot pozostaje w kontakcie z obiektem w celu jego zabrania, odłożenia lub zmiany 
jego położenia to jest to „Transport” tego obiektu. 

1.3 Sprzęt, oprogramowanie, ludzie 

R01 – Cały sprz ęt 

Cały sprzęt musi być wykonany z elementów LEGO w ich oryginalnym (fabrycznym) stanie. 

• Wyjątek: Sznurki i rury LEGO mogą być docięte do żądanej długości. 

• Wyjątek: Dozwolone są notatki na papierze (ale nie mogą znajdować się na Polu). 

• Wyjątek: Można używać znaczników / markerów, znajdujących się w ukrytych miejscach 
w celu ułatwienia identyfikacji. 

R02 – Sterowniki   

• W konkretnym meczu drużyna może używać tylko jednego kontrolera. 

• Wykorzystywane kontrolery muszą być takie, jak poniżej (z dokładnością do koloru obu-
dowy). 

 

 

 

  

BAZA     „Całkowicie w”      „Częściowo w” 

 

 

  

      „Częściowo w”      „Częściowo w”     „Poza” 
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EV3 NXT RCX 

 

 

• Wszystkie inne kontrolery muszą pozostać w sali przygotowań na czas danego meczu. 

• Jakakolwiek komunikacja z robotami, zdalne sterowanie lub wymiana danych (włącznie z 
technologią BT) jest w obszarze przejazdów zabroniona. 

• Ta zasada nakłada limit używania tylko jednego robota podczas danego meczu. 

R03 – Silniki 

• W konkretnym meczu drużyna może używać do czterech silników.. 

• Wykorzystywane silniki muszą być takie, jak poniżej. 

• Możecie używać kilku silników tego samego typu, pamiętając jednak, że liczba używa-

nych silników nie może być większa niż CZTERY. 

• WSZYSTKIE inne silniki muszą pozostać w sali przygotowań na czas danego meczu, 
bez wyj ątku ! 

 

 
 

  
Silnik EV3 “DUŻY” Silnik EV3 “średni” NXT RCX 

R04 – czujniki zewn ętrzne 

• Liczba wykorzystywanych czujników jest dowolna. 

• Wykorzystywane silniki muszą być takie, jak poniżej. 

• Możecie używać kilku czujników tego samego typu. 

    

EV3 DOTYK EV3 KOLOR EV3 ULTRADŹWIĘ-

KOWY 

EV3 ŻYROSKOP 

    

 
 

  

NXT DOTYK NXT ŚWIATŁO NXT KOLOR NXT ULTRADŹWIĘ-
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KOWY 

 
 

  
 

 
 

 

RCX DOTYK RCX ŚWIATŁO RCX OBRÓT  

R05 – Inne cz ęści elektryczne / elektroniczne 

• Inne części elektryczne/elektroniczne nie są dozwolone przy stołach do czynności zwią-

zanych z misjami. 

• Wyjątek: Kable i konwertery LEGO są dozwolone zgodnie z potrzebami. 

• Wyjątek: Dozwolone zasilanie - jeden akumulator dedykowany lub sześć baterii / akumu-
latorów AA. 

R06 – Elementy pozostałe 

• Możecie w swoich projektach używać dowolnych części nie-elektrycznych LEGO. 

• Wyjątek: Zabronione jest wykorzystywanie fabrycznych napędów kinematycznych i sprę-

żynowych LEGO. 

• Wyjątek: Nie wolno wykorzystywać dodatkowych modeli misji i ich kopii. 

R07 – Oprogramowanie 

• Roboty mogą być programowane tylko przy pomocy języka graficznego LEGO MIND-
STORMS RCX, NXT, EV3, albo oprogramowania RoboLab w dowolnej wersji.   

• Inne oprogramowanie nie jest dozwolone.   

• Oprogramowanie może być uaktualnione do najnowszych dostępnych wersji udostępnio-
nych przez producentów (LEGO i NI), ale nie wolno korzystać z pakietów narzędziowych, 
takich jak LabVIEW tool kit. 

R08 – Technicy   

• Przy stole, podczas przejazdu, mogą znajdować się tylko dwaj członkowie drużyny, na-

zywani „technikami”. 

• Wyjątek: Inni członkowie drużyny mogą podejść i pomóc przy nagłych awariach, potem 
muszą się odsunąć od stołu. 

• Reszta drużyny musi znajdować się - zgodnie z zaleceniami sędziów - w oddaleniu od 

stołu, ale zawsze należy być przygotowanym na sytuację, w której trzeba zmienić aktual-
nie pracujących techników. 

1.4 Robot Game 

R09 – Rozpocz ęcie odliczania przed meczem   

• Po dotarciu do stołu macie przynajmniej jedną minutę na przygotowania.   

• W tym czasie możecie również... 

− zadawać pytania sędziom o poprawność zbudowania i ustawienia modeli misji. 
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− kalibrować czujniki światła / koloru w dowolnym miejscu. 

R10 – W czasie meczu 

• Nie możecie wchodzić w interakcję z czymkolwiek na polu, co nie znajduje się całkowicie 
w bazie.   

− Wyjątek: Możecie przerwać przejazd robota w każdej chwili. 

− Wyjątek: Możecie podnieść każdy sprzęt, który przez przypadek odpadł od robota 

gdziekolwiek i kiedykolwiek. 

• Nie możecie spowodować, żeby cokolwiek wysunęło się lub wystawało za obszar Bazy. 

− Wyjątek: Oczywiście - możecie uruchomi ć robota 

− Wyjątek: Możecie przesuwać / przenosić / przechowywać rzeczy poza polem. 

− Wyjątek: Jeśli coś- przez przypadek - przekroczy linię bazy, możecie to spokojnie za-

brać z powrotem, nie ma sprawy. 

• Jeśli cokolwiek zostanie przez robota wysunięte całkowicie z bazy, musi zostać na polu, 
aż robot nie zmieni położenia tego obiektu. Nigdy nie wolno ustawić ponownie czegoś, 
żeby „spróbować jeszcze raz”. 

R11 – modele misji 

• Nie wolno wam rozbierać modeli misji, nawet tymczasowo. 

• Jeśli łączycie model misji z czymkolwiek (również z robotem), połączenie musi być na ty-
le luźne, że - na żądanie - musicie być w stanie oddać model misji bez żadnych dodatko-
wych elementów. 

R12 – Przechowywanie 

• Wszystko, co znajduje się całkowicie w bazie, może zostać zdjęte z pola, ale musi pozo-

stawać w zasięgu wzroku sędziów. 

• Wszystko, co jest przechowywane poza polem, traktowane jest jako znajdujące się cał-
kowicie w Bazie. 

R13 – Uruchamianie   

Poprawna sekwencja uruchamiania (lub ponownego uruchomienia) wygląda w następujący 
sposób: 

• Gotowość 

− Robot oraz wszystko, co znajduje się w bazie jest przygotowane i poukładane tak, że-
by całkowicie się w tej bazie mieścić. 

− Sędziowie widzą, że nic nie porusza się na polu i nic nie jest na nim przestawiane. 

• Start! 

− Sięgnijcie do robota i - naciskając przycisk lub przekazując sygnał dla czujnika - wy-
startujcie program. 

• Pierwsze uruchomienie podczas meczu jest ważne ze względu na pomiar czasu, dlatego 
moment na uruchomienie jest sygnalizowany wtedy np. komunikatem „na miejsca, goto-

wi, START!” albo odpowiednim dźwiękiem w sekwencji odliczania. 
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R14 – Przerwanie 

• Jeśli przerywacie pracę robota, musicie go natychmiast zatrzymać, a potem spokojnie 
przygotować go do ponownego uruchomienia (jeśli takie planujecie).   

• Oto, co dzieje się w takim przypadku z robotem i ewentualnymi obiektami, które transpor-

tował: 

• Robot 

− Całkowicie w bazie: ponowne uruchomienie 

− NIE całkowicie w bazie: ponowne uruchomienie + punkty karne 

• Transportowany obiekt 

− Całkowicie w bazie: zachowujecie obiekt 

− NIE całkowicie w bazie: oddajecie obiekt sędziemu 

• Punkty karne są opisane razem z misjami. 

R15 – Utrata kontaktu z ładunkiem 

• Jeśli w czasie transportowania robot straci kontakt ze swoim ładunkiem, rzecz ta musi się 
zatrzymać.   

• Kiedy to nastąpi, oto co się z nią dzieje, w zależności od miejsca... 

• Transportowany obiekt 

− Całkowicie w bazie: zachowujecie obiekt 

− NIE całkowicie w bazie: oddajecie obiekt sędziemu 

− Całkowicie nie w bazie: zostaje tam, gdzie jest. 

R16 – Interferencja 

• Nie możecie negatywnie oddziaływać na drużynę przeciwną, chyba że jest to opisanie ja-
ko część Misji. 

• Punkty za Misje, które drużyna przeciwna próbowała wykonać, ale nie udało im się  to 
przez Wasze lub Waszego Robota nielegalne działanie są jej przyznawane. 

R17 – Zniszczenie pola 

• Jeśli Robot odczepi rzepy Dual Lock, albo zepsuje Modele, misje które w oczywisty spo-
sób stały się dzięki temu możliwe lub łatwiejsze do wykonania, nie są punktowane. 

R18 – Koniec meczu 

• W momencie, gdy Mecz się zakończy wszystko  pozostaje, tak jak jest...  

− Jeśli Robot nadal się porusza, jak najszybciej należy go zatrzymać i pozostawić na 

miejscu zatrzymania. (Zmiany po sygnale końca nie wpływają na punktację) 

− Następnie nie dotykacie niczego dopóki Sędzia nie da znaku, że można już sprzątać 
Stół. 

R19 – Punktacja 

• Karty ocen / Oprogramowanie do prowadzenia punktacji: Sędziowie dyskutują, co wyda-

rzyło się podczas przejazdu i sprawdzają wraz z Wami Pole, misja po misji. 

− Jeśli ze wszystkim się zgadzacie, podpisujecie ocenę i karta zostaje zatwierdzona. 

− Jeśli nie zgadzacie się z czymś, Sędzia Główny podejmuje ostateczną decyzję. 
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• Wpływ: Tylko wasz najlepszy wynik z regularnych meczy się liczy do klasyfikacji.   

• Remisy: Remisy są rozwiązywane poprzez analizę II i III wyniku. Jeśli nadal sytuacja nie 
jest jasna, komisja sędziowska decyduje, co robić. 

1.5 Pytania dotyczące Zasad, Robot Game oraz przygotowania planszy 

• Ważne pytanie publikowane są w sekcji „FAQ”.  

• Odpowiedzi na oficjalne pytania można uzyskać, przesyłając pytanie na maila: HANDS 
on TECHNOLOGY:fll@hands-on-technology.org lub poprzez kontakt na stronie Facebo-
ok. 

• Postaramy się odpowiedzieć na pytania jak najszybciej. 

1.6 Najważniejsze zmiany w sezonie 2016/17 

• Brak strefy bezpieczeństwa. Cała ćwiartka koła to baza. Wewnętrzny łuk w kolorze czar-
nym nie ma żadnego szczególnego znaczenia. (D07) 

• Sufit bazy został usunięty - startujący robot może mieć dowolną wysokość. (D07) 

• Transportowany obiekt znajdujący się częściowo w bazie, jeśli doszło do przerwania ru-

chu robota, jest zabierany przez sędziego. (R14) 

• Porzucony / zgubiony obiekt znajdujący się częściowo w bazie jest zabierany przez sę-
dziego. (R15) 

• Nie wolno wykorzystywać obszaru na Macie poza bazą jako magazynu. (R10) 

• Brak punktów karnych za śmiecenie. 

• Zwiększona odpowiedzialność lokalnego Sędziego Głównego. (GP05, R19) 

• Zwiększona siła „przywileju korzyści”. (GP03) 

• Przechowywanie obiektów we własnym pojemniku lub na podłodze jest dozwolone. 
Wszystkie te obiekty są - na koniec meczu - traktowane jako obecne „w bazie”. (R12) 

 
 
2. ROBOT GAME FLL 2016/17 – “Animal Allies”  

Na miejsca. Gotowi. Sczek, miałk albo chrumk, bo w tym roku konkurs 

FIRST® LEGO® League (FLL®)2016 “Animal Allies” jest cały o naszych kudłatych, futrza-
stych, pierzastych i pokrytych łuską przyjaciołach. Czy my potrzebujemy zwierząt? Czy one 
potrzebują nas? Na oba pytanie można odpowiedzieć stanowczo „TAK”! Tegoroczny Robot 

Game pokazuje tylko kilka wybranych przykładów z naszej koegzystencji ze zwierzętami. 
Wykonując misje zwróćcie uwagę na wiele różnych wynalazków i technologii, które umożli-
wiły nam efektywną i przynoszącą obu stronom korzyści koegzystencję ze zwierzętami. Na 

pewno zauważycie też, że zostało jeszcze wiele do zrobienia! 
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2.1 Ogólne informacje o przygotowaniu i ustawieniu stołu FLL 

Przegląd 

  

 

 

 

 

 
Pole to miejsce, na którym odbywa się konkurencja Robot Game. Składa się z maty 
umieszczonej na stole oraz modeli misji, ustawionych w wyznaczonych miejscach. Mata i 

klocki LEGO® potrzebne do zbudowania modeli są częścią Zestawu Konkursowego. Instruk-
cje budowy modeli misji są dostępne na stronie:  
www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html  
 
Instrukcja budowy stołu jest dostępna na stronie:  
www.first-lego-league.org/en/general/participation.html#4.  

W tym dokumencie wytłumaczone jest  również, jak rozstawić modele misji na macie. 

Ustawienie maty 

Krok 1: Wyrównajcie nierówności na powierzchni stołu. Odkurzcie dokładnie powierzchnię 
stołu. Nawet najmniejsze drobiny pod matą mogą zakłócić pracę robota. Po odkurzaniu 

sprawdźcie dłońmi powierzchnię i wyrównajcie wszystkie pozostałe nierówności, np. papie-
rem ściernym. Powtórzcie odkurzanie. :-) 
 
Krok 2: {???} Na oczyszczonej powierzchni roz-
wińcie matę obrazkiem do góry, tak by jej północ-
na krawędź była blisko północnej podwójnej ścia-

ny pola (pamiętajcie - to zawsze ta ściana, która 
przylega do pola przejazdowego drużyny prze-
ciwnej, jak na rysunku poniżej). Bądźcie ostrożni i 

nie pozwólcie, by mata pofałdowała się lub/i po-
zaginała.  
 
Krok 3:  Mata jest mniejsza niż powierzchnia pod nią - tak ma być. Przesuńcie i dopasujcie 
ją tak, żeby nie było przerwy między południową krawędzią maty, a południową bandą 
(ścianą). Wyśrodkujcie matę w kierunku wschód-zachód (odstęp do ścian po lewej i prawej 

stronie powinien być taki sam).  
 
Krok 4:  Wspólnie rozprostujcie matę z obu stron i pozbądźcie się jakichkolwiek falistości, 

zaczynając od środka maty. Upewnijcie się, że położenie ustalone w Korku 3 nadal jest po-
prawne. Bardzo możliwe, że będą występowały pomimo tego pewne nierówności - po pew-
nym czasie znikną. Niektóre drużyny używają suszarki, żeby przyspieszyćproces prostowa-

nia maty.  
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Step 5  - OPCJA: By mata się nie przesuwała i była w tym samym miejscu, możecie użyć na 
końcach (zachodnim i wschodnim) wąskich pasków czarnej taśmy (np. izolacyjnej). Taśmę 

należy przyklejać tak, żeby zakrywała tylko czarną ramkę na krawędzi maty. Nie wolno 
przyklejać taśmy do ścian pola - powinna być przyklejona tylko do powierzchni stołu. 
 

Krok 6:  Podczas przygotowywania stołów 
na turniej połączcie dwa stoły ich północ-
nymi krawędziami. Ogólna rozpiętość gra-

nic dwóch stołów musi mieścić się pomię-
dzy 76 mm a 100 mm. Podczas turnieju 
dwa stoły stoją obok siebie, ale każda dru-

żyna pracuje tylko na jednym z nich, więc 
do przygotowań nie potrzebujecie drugie-
go stołu. 

 
Wirtualna ściana:   Podczas każdego tur-
nieju jedna z misji jest traktowana jako 

wspólna - model do niej znajduje się czę-
ściowo na każdym z dwóch stołów, połą-
czonych północnymi ścianami. Nie potrze-

bujecie drugiego stołu, ale przyda się zbu-
dować ten fragment drugiej ściany, który 
znajduje się przy modelu wspólnej misji, 

żeby można go ustawić poprawnie. Poni-
żej przedstawiamy instrukcję zbudowania 
jednego stołu turniejowego, włącznie z wir-

tualną ścianą:  

Konstrukcja modeli misji  

Zbudujcie modele misji. Wszystkie potrzebne klocki znajdują się w Zestawie Konkursowym, 
instrukcje można pobrać z tej strony: 

www.first-lego-league.org/en/fll/robot-game/buildinginstruction.html  
Jednej osobie konstrukcja zajmie od 4 do 5 godzin, więc najlepiej robić to zrobić wspólnymi 
siłami. Dla członków drużyny żadnym lub niewielkim doświadczeniem w budowaniu z kloc-

ków LEGO, to zadanie może być świetnym sposobem na naukę podstaw konstrukcji. To też 
może dobry moment, by nowi członkowie drużyny poznali się ze sobą. 
 
Modele muszą być zbudowane IDEALNIE. „Prawie dobrze” NIE wystarczy! Wiele drużyn 
popełnia błędy podczas konstrukcji na tym etapie i potem przeprowadza przygotowania w 
oparciu o niewłaściwie działające modele. To powoduje, że podczas konkursu robot może 

nie poradzić sobie z zadaniami. Drużyna obarcza wtedy winą robota, organizatorów albo 
zrzuca wszystko na pecha. 

Samoprzylepne rzepy Dual Lock 

Niektóre modele są przymocowane do maty, inne nie. Miejsce montażu przy pomocy rze-

pów oznaczone jest na macie białym polem z X w środku. Połączenie jest wykonywane przy 
pomocy rzepów 3M Dual Lock, które znajdziecie w swoim Zestawie Konkursowym. Rzepy 
Dual Lock są zaprojektowane tak, by modele misji trzymały się maty, ale też żeby można je 

było łatwo odczepić i przechować w czasie np. transportu. Montaż rzepów wykonuje się tyl-
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ko raz. Potem modele mogą być prosto przyczepiane i odczepiane od maty. Procedura 
montażu rzepów jest następująca: 
 
Krok 1:  Przyklejcie rzepy do wszystkich białych pól oznaczonych X na macie. 
 
Krok 2:  Zamontujcie na każdym rzepie kolejny rzep, klejącą stroną do góry. Do montażu 

używajcie papieru, na którym znajdują się rzepy, nie należy ich tutaj dociskać palcami. 
 
Krok 3:  Umieśćcie modele na odpowiednich miejscach. 
 
Wskazówki: Uwaga! Niektóre modele wyglądają na symetryczne, ale mogą nie do końca 
takie być. Upewnij się, że każdy kwadrat umieściliście w odpowiednim miejscu, a każdy mo-

del dokładnie na wyznaczonym polu. Przy montażu modeli do stołu używajcie do dociskania 
elementów ich podstawy, żeby nie doprowadzić do ich zgniecenia. Odczepianie modeli rów-
nież należy przeprowadzić „od podstawy”. Przy dużych i ruchomych modelach warto montaż 

podzielić na etapy - jedna lud dwie pary rzepów na raz. Nie trzeba robić wszystkiego na raz.  

Ustawienie modeli i przygotowanie pola. 

Znajdujące się na macie znaczniki oraz tekst tej instrukcji dadzą wam większość informacji 
potrzebnych do ustawienia stołu. Wszystko, czego nie widać na obrazkach lub nie jest 

wspomniane w tekście pozostawiamy losowi - te detale nie są ważne. 

Jak obchodzić się z Polem? 

Ściany 

Wyrównajcie nierówności na powierzchni ścian. 

Mata 

Unikajcie czyszczenia maty czymkolwiek, co zostawia jakieś ślady, resztki itp. Wszystkie 
zanieczyszczenia maty będą wpływać na działanie robota. Powierzchnię maty i to co jest 
pod nią najlepiej oczyścić odkurzaczem i/lub lekko wilgotną szmatką. Przy transportowaniu 

maty unikajcie jej załamywania - to również może utrudnić pracę waszemu robotowi. Nie 
używamy rzepów Dual Lock do przyczepiania maty do stołu lub do montażu rzeczy innych 
niż opisane w instrukcji. 

Modele misji 

Sprawdzajcie często łączenia klocków, by utrzymać modele w dobrej kondycji. Upewnijcie 

się, że osie obrotowe nie mają żadnych blokad i mogą wykonać cały zaplanowany ruch. W 
wypadku wygięcia osi należy ją wymienić. 

 

 
2.2 Misje: Przygotowanie i ustawienie pola, opis zadań, ograniczenia i punktacja. 

BAZA 

Przed rozpoczęciem meczu następujące obiekty znajdują się w bazie: 

• Rekin i zbiornik 

• Proteza 

• 10 Próbek nawozu 
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Wskazówka: Przed rozpoczęciem meczu pięć próbek nawozu zostaje zabranych przez sę-
dziego do wykorzystania jako punkty karne.  

• Biały gekon 

• Trener i pies 

• Renifer 
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M01. TRANSPORT REKINA 

Zwierzęta we własnym środowisku są bardzo odporne. Potrzebują jednak opieki i troski, 

kiedy znajdują się w nietypowych sytuacjach. Np. wysłanie naszego rekina do nowego domu 
wymaga ogromnej ostrożności i delikatności, odpowiedniego przygotowania diety oraz cią-
głego monitorowania temperatury i ciśnienia w akwarium, nie wspominając o stałej opiece 

weterynaryjnej. Rekina nie można denerwować. 

Przygotowanie i ustawienie pola  

Rys. 1:  Rekin znajduje się w akwarium, opierając się tylko na gumowych elementach znaj-
dujących się na jego dnie. 

Misja 

Opis zadania: Przenieś rekina tak, żeby nie dotykał ścian swojego akwarium. 

Stan na koniec meczu:  
OPCJA 1 Akwarium z rekinem na polu pierwszym. 
Punkty: 7 

OPCJA 2: Akwarium z rekinem na polu drugim. 
Punkty: 10 

BONUS:  Tylko w przypadku, jeśli rekin dotyka tylko dna akwarium, a nie którejś z jego 
ścian. 

Punkty: 20 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Podczas meczu nic (oprócz akwarium) nie może dotknąć rekina!  

  

 

 

 

  

Rys. 1   

 

 

  

Opcja końcowa 1 Opcja końcowa 2 Bonus 
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M02. PIES PRZEWODNIK  

Osoby z uszkodzeniami zmysłu wzroku są ekspertami, jeśli chodzi o poruszanie się, ale 

podczas np. przechodzenia przez ulicę muszą brać pod uwagę nadjeżdżające pojazdy. Tu z 
pomocą może przyjść pies - przewodnik. Zobaczy nadjeżdżający pojazd, więc zatrzyma się i 
usiądzie. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1: Umieśćcie psa i niewidomego w odpowiednim miejscu maty, tak by głowa psa i ręka 

człowieka były zwrócone w dół. 

Rys. 2: Końcówka laski powinna znajdować się na czarnej kropce. 

Rys. 3: Płot ostrzegawczy jest podniesiony. 

Misja 

Opis zadania: Przejedźcie przed osobą niewidomą a pies - przewodnik wykona swoje za-
danie. 

Stan na koniec meczu:  

Płot ostrzegawczy jest opuszczony. 

Punkty: 15 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu.  

• Płot leży na macie, ponieważ cały robot przejechał po nim od zachodu, po wcześniejszej 

jeździe między barierami. 

 

 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

 

  

Koniec   
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M03. OCHRONA ZWIERZĄT 

Ośrodki badawcze często wymieniają się zwierzętami w celu studiowania ich zachowań, 

zwyczajów godowych, stanu zdrowia itd.  Wyobraźcie sobie, jak trudne w transporcie muszą 
być niektóre zwierzęta. 
Zadanie polega na współpracy z drugą drużyną, by łączyć zwierzęta tych samych gatunków. 

Punkty za każdą utworzoną parę liczą się dla obu drużyn, niezależnie od tego, kto wykonał 
pracę. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Krok 1: Ten model jest zabezpieczony rzepami Dual Lock, ale nie ma dokładnie określone-
go znakiem X miejsca. Zamiast tego to wy musicie ustalić dobre ustawienie w osi północ-

południe. Umieśćcie model pomiędzy czerwonymi znacznikami na macie. Następnie wycen-
trujcie nad krawędzią waszego stołu i krawędzią stołu sąsiadującego (lub „wirtualną” krawę-
dzią). Na końcu oprzyjcie czerwoną oś na blokadzie. 

Krok 2: Oznaczcie, np. ołówkiem, gdzie znajdują się podstawy modelu.  

Krok 3: Przyklejcie po dwa rzepy pod każdą z podstaw i przyklejcie wszystko do maty. 

Krok 4: Ręcznie umieśćcie jedno  z następujących zwierząt w „koszyczku” modelu. 

• Renifer - patrzący na zachód  

• Goryl - patrzący na południe  

• Nietoperz - patrzący na południe 

• Flaming - patrzący na wschód 

• Żaby - patrzące na południe i zachód 

Tylko tymi pięcioma zwierzętami można się „wymieniać”. 

Krok 5: Przy wkładaniu zwierzęcia do koszyczka, umieśćcie je na północy i wyśrodkujcie w 
kierunku wschód-zachód. 

Krok 6: Na końcu oprzyjcie czerwoną oś na blokadzie. 

 

Jeśli w koszyku ustawiacie zwierze inne niż renifer, postawcie renifera na macie zamiast 
umieszczonego w koszyku zwierzęcia. Renifer powinien w tym przypadku patrzeć na za-
chód. 

 
 
 

 

 

  

Krok 1 Krok 2 Krok 3 

 

 

  

Krok 4 Krok 5 Krok 6 
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Misja 

Opis zadania: Podczas Meczu roboty mogą doprowadzić do wymiany koszyczków. Wymia-
na jest uznawana za zakończoną, kiedy czerwona ośka spowoduje zatrzymanie się syste-

mu. Roboty mogą wtedy wyjąć zwierzaka z koszyka i wstawić tam kolejny model. Sędzia 
odblokowuje czerwoną ośkę. 

Stan na koniec meczu 
Dwa identyczne modele zwierząt znajdują się po tej samej stronie*. 
Punkty: 20 za par ę 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu.  

• Obie drużyny otrzymują punkty za parę. 

• Każda para musi zostać utworzona poprzez rotację modelu tej misji.  

• *Strona = gdziekolwiek na południe od symetrycznej linii między stołami, wliczając w to 
magazyn drużyny. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
M04. KARMIENIE 

Odpowiedzialność, cierpliwość oraz zdolności organizacyjne opiekunów zwierząt są wręcz 

nieprawdopodobne! Każde zwierze wymaga innej, często bardzo specyficznej i szybko psu-

   

Koniec   
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jącej się karmy, którą trzeba przechowywać w konkretnej temperaturze dostarczyć o ściśle 

określonej porze. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Osiem porcji pożywienia dla zwierząt.  

Rys. 2:  Przymocujcie model lodówki w oznaczonym miejscu rzepami Dual Lock do Maty. 
Napełnijcie lodówkę (w losowy sposób) i zamknijcie drzwi lodówki. 

Rys. 3:  Umieśćcie zwierzęta na wyznaczonych dla nich miejscach. 

Misja 

Opis zadania: Dostarczyć porcje pożywienia do oznaczonych obszarów przy zwierzętach. 

Stan na koniec meczu:  
Porcja pożywienia znajduje się całkowicie w polu docelowym. 
Punkty: 10 za szt. 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Prostokąty nie są częścią pola. 

• Jeśli w jednym obszarze jest więcej porcji, wszystkie muszą być takie same (tego same-
go koloru).  

 

 

  

Rys. 1 – Porcje pożywienia Rys. 2 – Lodówka Rys. 3 - Żaby 

 

 

  

Rys. 3 - Flaming Rys. 3 - Nietoperz Rys. 3 - Goryl 

 

 

  

Koniec   
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M05. BIOMIMIKRA 

Ewolucja dała niektórym zwierzętom bardzo ciekawe cechy i umiejętności, więc warto jest 

się temu przyjrzeć z bliska. Na przykład - gekony opanowały wspaniale nanotechnologię - 
potrafią się wspinać nawet po całkowicie gładkich powierzchniach. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Wycentrujcie stopy ściany tak, by znalazły się jak najbliżej znaczników na macie i 
żeby pozostały równoległe do siebie. Przymocujcie model ściany z zadania Biomimikra w 

oznaczonym miejscu rzepami Dual Lock do Maty.  
Rys. 1+2:  Umieśćcie zielonego gekona na ścianie (ilustracje). Wykorzystajcie chwytny klo-
cek na środku jego brzuszka. 

Rys. 3:  Biały gekon znajduje się w bazie. 

Misja 

Opis zadania: Dostarczenie białego (mechanicznego) gekona na ścianę i/lub sprawdzenie, 
czy ściana utrzyma wagę robota. 

Stan na koniec meczu:   

OPCJA 1 Ściana utrzymuje masę białego gekona. 
Punkty: 15 

OPCJA 2:  Model ściany (i tylko on) utrzymuję masę robota. 
Punkty: 32 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Żeby otrzymać punkty obiekty nie mogą być w kontakcie z niczym, oprócz modelu ściany 

i/lub modelu zielonego gekona. Wyjątek: obiekty mogą pozostać w kontakcie ze sobą. 

 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

 

  

Opcja końcowa 1 Opcja końcowa 2  
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M06. AUTOMATYZACJA MLECZARNI 

Przez setki lat ludzie starali się tworzyć maszyny, które będą pomagać im w pracy. Im wię-

cej pracy, tym większa może być pomoc maszyny, nawet jeśli chodzi o dojenie krów. Dla-
czego w misji związanej z dojeniem krów zajmujemy się też krowimi odchodami? Odpo-
wiedź jest prosta: zwierzęta (szczególnie krowy) „produkują” sporo odchodów. Kiedy 

myślicie o kudłatych, milusich zwierzątkach, nie zapominajcie o tym, jaki zapach panuje 
zwykle na wsi albo o tym, co szczeniaczek potrafi zrobić na dywan. Niektórzy z nas krzywią 
się na myśl o odchodach, innych śmieszy ten temat, ale dla osób zajmujących się zwierzę-

tami odchody to codzienne wyzwanie. 

Przygotowanie i ustawienie pola  

Rys. 1:  Przymocujcie model automatycznej mleczarni w oznaczonym miejscu rzepami Dual 
Lock do Maty.  
Rys. 2:  Czerwona dźwignia znajduje się nad oznaczonym miejscem. 

Rys. 3:  Ruchoma krowa jest całkowicie wysunięta. Rampy są załadowane znacznikami 
mleka i krowich placków. 

Misja 

Opis zadania: Doprowadźcie krowę do maszyny, następnie obracajcie maszyną tak długo, 
aż nie wypadną z niej znaczniki mleka. Jeśli przekręcicie zbyt daleko, wypadną też znaczni-

ki krowich placków. 

Stan na koniec meczu:   
OPCJA 1:  znaczniki mleka i krowich placków wyturlały się wszystkie z mleczarni. 
Punkty: 15 

OPCJA 2:  tylko znaczniki mleka wyturlały się z mleczarni. 
Punkty: 20 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Robot spowodował uwolnienie znaczników mleka i/lub krowich placków tylko poprzez po-
ruszanie czerwoną dźwignią. 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 

 

 

  

Opcja końcowa 1 Opcja końcowa 2  
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M07. UWOLNIENIE PANDY 

Po przeprowadzeniu badań nad zwierzętami zostają one wypuszczone na wolność. To zwy-

kle najlepsza strategia zarówno dla środowiska, populacji jak i dla samego zwierzaka. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Model stacji badawczej znajduje się w oznaczonym na Macie miejscu.  
Rys. 2:  Na początku część ruchoma pozostaje zamknięta (przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara). 

Misja 

Opis zadania: Zamieńcie centrum badawcze pand w dziką przyrodę. 

Stan na koniec meczu:   
Część ruchoma zostaje całkowicie otwarta zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Punkty: 10  

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2  

 

 

  

Koniec   
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M08. ODZYSKANIE KAMERY 

Niektóre współczesne kamery są tak małe i lekkie, że można je przytwierdzać bezpośrednio 
do zwierząt. Możemy dzięki temu podejrzeć życie zwierząt, problem w tym, że kamery trze-
ba jakoś odzyskać, żeby w laboratorium odczytać z nich dane i przeprowadzić serwis. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Kamera znajduje się w oznaczonym na Macie miejscu.  

Misja 

Opis zadania: Dostarczyć kamerę do bazy. 

Stan na koniec meczu:  Kamera znajduje się całkowicie w bazie. 
Punkty: 15  

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

Rys. 1   

 

 

  

Koniec   
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M09. TRENING I BADANIA 

Praca ze zwierzętami może być zabawna, niebezpieczna, interesująca epicka i wciągająca - 

czasami nawet wszystko na raz. Trener spędza tysiące godzin na uczeniu zwierząt użytecz-
nych lub zabawnych zachowań. Zoolog może w jednej chwili pomagać trenerowi, a już za 
chwilę będzie zajmować się analizą próbek nawozu (odchody zawierają bardzo dużo infor-

macji o zwyczajach i zdrowiu zwierząt). 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Trener i pies oraz pięć próbek nawozu znajdują się w bazie 
Rys. 2:  Dwie pozostałe próbki nawozu znajdują się w oznaczonych na Macie miejscach.  
Rys. 3:  Zoolog znajduje się w oznaczonym na Macie miejscu. 

Rys. 4: Obszar treningowo-badawczy znajduje się w okolicach południowo-wschodniego 
krańca Maty. 

 

 

 

Misja 

Opis zadania: Dostarczcie trenera z psem i/lub panią zoolog i/lub próbki nawozu do obsza-
ru treningowo-badawczego. 

Stan na koniec meczu:   
OPCJA 1 Pies i trener znajdują się całkowicie w obszarze treningowo-badawczym. 
Punkty: 12 

OPCJA 2: Pani zoolog znajduje się całkowicie w obszarze treningowo-badawczym. 
Punkty: 15 

OPCJA 3: Próbki nawozu znajdują się całkowicie w obszarze treningowo-badawczym. 
Punkty: 15 za szt. 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 2 

Rys. 3 Rys. 4  

 

 

  

Opcja końcowa 1 Opcja końcowa 2 Opcja końcowa 3 
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Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 
• Tylko jedna próbka nawozu może być transportowana w danym momencie. 

• *Liczymy tylko próbki nawozu w kształcie dysków. 

 
M10. PSZCZOŁY 

Gdy widzimy ul, szybko mamy skojarzenie z miodem, kwiatkami (i - być może - z bólem!), 

lecz nie powinniśmy zapominać że od populacji pszczół zależy znaczna część zasobów ży-
wieniowych świata. Rolą pszczelarzy jest pomaganie pszczołom w pomaganiu ludzkości.  

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Umieśćcie ul w oznaczonym na Macie miejscu. Miód znajduje się w ulu.  
Rys. 2:  Umieśćcie pszczołę w oznaczonym na Macie miejscu. 

Misja 

Opis zadania: Umieśćcie pszczołę na ulu i zbierzcie miód.  

Stan na koniec meczu:   
OPCJA 1 Pszczoła znajduje się na ulu, w którym nie ma miodu. 
Punkty: 12  

LUB  
OPCJA 2: Pszczoła znajduje się na ulu, miód jest umieszczony całkowicie w bazie. 
Punkty: 15  

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 
• Tylko jedna opcja się liczy. 
 

 
 
 

 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2  

 

 

  

Opcja końcowa 1 Opcja końcowa 2 Opcja końcowa 2 
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M11. PROTEZA 

Technologia protez nie jest zarezerwowana tylko dla ludzi. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Proteza znajduje się w bazie. 

Rys. 2:  Umieść różowe zwierze (świnię) na macie w przeznaczonym dla niej miejscu. 

Misja 

Opis zadania: Dopasujcie protezę tam, gdzie nasz przyjaciel powinien mieć tylne nogi i wy-
ślijcie go na jego farmę. 

Stan na koniec meczu:   

OPCJA 1 Proteza została dopasowana I całość nie jest trzymana przez sędziego. 
Punkty: 9 

LUB  

OPCJA 2: Proteza została dopasowana I zwierzak znajduje się całkowicie na obszarze far-
my.  
Punkty: 15 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

• Tylko jedna opcja się liczy. 

 
 

 
 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2  

 

 

  

Opcja końcowa 1 Opcja końcowa 2  
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M12. FOKA 

Musimy uratować młodą fokę, która została oddzielona od matki. 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Foka znajduje się na macie w przeznaczonym dla niej miejscu. 

Misja 

Opis zadania: Dostarczcie fokę do bazy. 

Stan na koniec meczu:   
Nieuszkodzony model foki znajduje się całkowicie w bazie. 

Punkty: 1  

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rys. 1   

 

 

  

Koniec   



 

 28© HANDS on TECHNOLOGY e.V. | 2016/2017 | „Animal Allies“ | FLL Rules & Robot Game 

 

M13. MLEKO W BAZIE 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Mleko w pojemnikach znajduje się w automatycznej mleczarni na macie. 

Misja 

Opis zadania: Dostarcz wszystkie trzy pojemniki z mlekiem do bazy. 

Stan na koniec meczu:   

Wszystkie trzy pojemniki z mlekiem znajdują się całkowicie w bazie.  
Punkty: 1  

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

Rys. 1   

 

 

  

Koniec   
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M14. MLEKO NA RAMPIE 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Mleko w pojemnikach znajduje się w automatycznej mleczarni na macie.  
Rys. 2:  Rampa znajduje się niedaleko południowej granicy Pola i jest pochylona całkowicie 

na zachód. 

Misja 

Opis zadania: Dostarcz wszystkie trzy pojemniki z mlekiem na rampę. 

Stan na koniec meczu:   
OPCJA 1 Wszystkie pojemniki z mlekiem znajdują się na rampie. 

Punkty: 2 

OPCJA 2: Wszystkie pojemniki z mlekiem znajdują się na rampie. 
I  
Rampa podtrzymuje tylko pojemniki z mlekiem. 
Tylko one dotykają rampy. 
Punkty: 3 

OPCJA 3: Wszystkie pojemniki z mlekiem znajdują się na rampie. 
I  
Rampa podtrzymuje tylko pojemniki z mlekiem. 

Tylko one dotykają rampy. 
Wszystkie są w pozycji stojącej. 
Punkty: 4 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2  

 

 

  

Opcja końcowa 1+2 Opcja końcowa 3  
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M15. NAWÓZ 

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Pięć próbek nawozu znajduje się w bazie.  
Rys. 2:  Dwie próbki nawozu znajdują się na macie w oznaczonych miejscach. 

Misja 

Opis zadania: Dostarczcie siedem próbek nawozu do obszaru treningowo - badawczego. 

Stan na koniec meczu:   

Wszystkie 12 próbek znajduje się na obszarze treningowo - badawczym. 
Punkty: 5 dodanych do misji M09 

Ograniczenia i Punktacja 

• Widoczny stan na koniec meczu. 

 

PUNKTY KARNE 

Przed rozpoczęciem Meczu Sędzia zabiera 5 znaczników nawozu z bazy, zostawiając tam 

pozostałe 5 znaczników.  

Przygotowanie i ustawienie pola 

Rys. 1:  Sędzia trzyma pięć próbek - znaczników punktów karnych.  
Rys. 2:  Biały trójkąt w południowo-wschodnim narożniku planszy.  

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 2 

 

 

  

Koniec   

 

 

  

Rys. 1 Rys. 2  
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Opis 

Jeśli drużyna przerywa przejazd robota, sędzia umieszcza jeden z karnych znaczników w 
południowo-wschodnim narożniku planszy. Możecie otrzymać nie więcej niż 5 karnych 

znaczników. 

Punkty karne: - 6 za szt. 

Ograniczenia i Punktacja 

• Po zakończeniu meczu sędzia odkłada wszystkie pozostałe w jego ręku znaczniki (próbki 
nawozu) do stacji treningowo - badawczej. 

 

 

  

Punkty karne   


