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ZAPROJEKTUJCIE, ZAPROGRAMUJCIE 
I ZBUDUJCIE SWOJEGO ROBOTA
KONSTRUKCJA
Wykorzystajcie elementy LEGO® w stanie takim, w jakim zostały stworzone.

MOŻECIE NIE MOŻECIE
Uciąć sznurki i rury LEGO. Wykorzystywać fabrycznych napędów kinematycznych 

i sprężynowych (zwijane/odciągane). 
Zaznaczyć w niewidocznym miejscu elementy 
w celu identyfi kacji.

Tworzyć ani wykorzystywać duplikatów modeli misji.

WSKAZÓWKA – Podczas konkursu powinniście być przygotowani na rzadkie niedoskonałości, takie jak zmiany natężenia światła 
oraz nierówności maty.

HARDWARE
Wymagane Wyposażenie Ilość dozwolona EV3 (również można 

wykorzystać NXT i RCX)
SPIKE Prime

X Kostka/
kontroler

1 na mecz

X Silniki W jakiej chcesz 
kombinacji, 
maksymalnie 4.

Średni

Duży

Średni

Duży
Czujniki Bez ograniczeń

SOFTWARE
Możecie wykorzystać każde oprogramowanie, które pozwoli Robotowi poruszać się autonomicznie. 

Żadna forma zdalnego sterowania nie jest dopuszczalna.
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USTAWCIE MATĘ
Zestaw konkursowy zawiera:
Matę, Modele Misji, rzepy dual lock, białe klocki LEGO®, które możecie wykorzystać do zbudowania 
prototypu rozwiązania Innowacyjnego Projektu.

1. ZBUDUJCIE MODELE MISJI – Wykorzystajcie elementy LEGO z Zestawu FLL oraz instrukcje 
składania. Przewidywany czas budowania dla jednej osoby = 6 godzin. Dokładna konstrukcja 
Modeli Misji jest niezbędna. Sprawdźcie dwa razy konstrukcję, zwłaszcza czy wszystkie 
elementy są bezpiecznie połączone.

2. DUAL LOCK I MONTOWANIE ORAZ ZABEZPIECZANIE MODELI MISJI – Postępujcie zgodnie  
z instrukcjami na kolejnych stronach. 

Dual lock (rzepy) – znajdźcie brązową kartkę z materiału 3M w Zestawie FLL. Służą one  
do przyczepienia Modeli Misji na macie, ale również pozwalają na łatwy demontaż. 

ZABEZPIECZENIE MODELI – Kwadraty “X” pokazują, gdzie doczepić dual lock i Modele do maty. 
Zróbcie tak, jak jest pokazane na tym przykładzie i bądźcie bardzo dokładni.

DOCISKANIE MODELI – Kiedy dociskacie Model do Maty, żeby rzepy dual lock się połączyły, naciśnijcie 
dolną część Modelu, jego podstawę, zamiast niszczyć cały Model. Odczepcie w ten sam sposób.

Wolne modele – Umieście tak, jak jest pokazane poniżej.

KROK 1: Klejącą stroną w dół

Jeden niebieski budynek 
z płaskim dachem.

W Domu, ułożone w dowolny sposób: 
nietoperz, ulepszenia zrównoważonego rozwoju 
(panele słoneczne, ogród na dachu, izolacja),  
14 budynków, Wasza konstrukcja do misji 11.

Jeden biały budynek.

KROK 2: Klejącą stroną w górę KROK 3: Wyrównaj model  
i dociśnij

Dron inspekcyjny. Sześć dysków precyzji.
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Wieloetapowo zabezpieczone modele 
Zabezpieczcie i przygotujcie modele tak, jak pokazano na zdjęciach poniżej.

Pojedynczo zabezpieczone modele 
Zabezpieczcie i przygotujcie modele tak, jak pokazano na zdjęciach poniżej.

Huśtawka

Krok 1

Krok 1

Krok 1: Zawiążcie 
węzeł prosty blisko 
końca sznurka

Krok 2: Zawieście niebieski blok, 
podciągnijcie na górę i obróćcie ramię 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Konstrukcja stalowa:

Test budynku:

Dźwig:

Drzewo Korek uliczny

Krok 2: Dociśnijcie

Krok 2

Winda
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Wieloetapowo zabezpieczone modele (ciąg dalszy)

Krok 7: Wykorzystajcie wspierające osie, aby upewnić 
się, że most utrzyma ciężkiego Robota. Wypróbujcie 
różne długości, aby utrzymać najwyższy poziom

Most:

Krok 2: Sprawdźcie 
dwukrotnie położenie 
dual lock

Krok 6: Upewnijcie się, że most jest położony 
centralnie nad północną ścianą

Krok 3: Dołączcie 
bramę

Krok 4: Wyrównajcie 
dual lock, aby narożniki 
były na pomarańczowej 
kropce

Krok 5: Upewnijcie się, 
że fl aga porusza się 
lekko, bez oporów 
i jest skierowana w dół

Krok 1: Widok z dołu

Krok 1: Ostrożnie usuńcie bramę mostu

WSKAZÓWKA – Jeśli Wasz stół nie ma ścian wykorzystaj książki dla podparcia Mostu. 
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Wykorzystanie Notatnika Inżyniera
Notatnik Inżyniera przeprowadzi Was przez każde spotkanie. Wykorzystajcie go do zapisywania swoich 
przemyśleń, szkiców i pomysłów. Notatnik jest dowodem i przykładem Waszej ścieżki naukowej i 
świetnym narzędziem do zaprezentowania swojej pracy podczas Robot Desing i Innowacyjnego Projektu. 
Dokumentujcie również sytuacje, gdy widzicie stosowanie Podstawowych Wartości w Waszej Drużynie.

Każde spotkanie ma listę zadań podzieloną dla Grupy 1 i Grupy 2. Zaznaczcie zadania, gdy zostaną 
wykonane.

Na następnych kilku stronach znajdziecie informacje, co musicie zaprogramować, zaprojektować w Waszym 
Robocie. Znajdziecie tam również wyjaśnienie Misji tegorocznego Robot Game i zasady obowiązujące  
na macie. Bardzo uważnie je przeczytajcie – to ważne, abyście wszystko dobrze zrozumieli.

• Szkice
• Projekty
• Notatki
• Obliczenia
• Zdjęcia i rysunki

• Procesy
• Pomysły
• Wyjaśnienia do programu
• Zmiany w programie
• Dyskusje

Oto kilka pomysłów, co można zapisać w Notatniku:
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Misje 
Celem Robot Game jest kształtowanie rozwijającego się miasta dzięki bardziej stabilnym, pięknym  
i użytecznym, dostępnym dla wszystkich i zrównoważonym budowlom. Rozwiążcie prawdziwie życiowe 
problemy przedstawione w Misjach i zdobądźcie punkty. Punkty możecie zdobyć również poprzez 
przemieszczenie nowych budynków. Punkty za nowy budynek zależą od jego wysokości oraz lokalizacji.

Pamiętajcie:  Każdy mecz Robot Game trwa 2 i ½ minuty. Może to być dla Was za mało czasu,  
aby rozwiązać wszystkie Misje, więc zastanówcie się nad strategią. Które z nich wybrać? 

ZAUWAŻCIE: Wszystkie rzeczy równoważone, podnoszone lub dostarczone na inne rzeczy w celu zdobycia 
punktów muszą się stosować do zasady "niezależości", oznaczającej, że nie dotyka się żadnego sprzętu.

Misja 1 Podniesiona flaga (Elevated places) (punkty za każde spełnione 
wymaganie się sumują) 
[ Jeśli Robot jest wspierany (dotyka) tylko przez most: 20
[ Jeśli jedna lub więcej flag są widocznie podniesione przez Robota: 15 
każda flaga 

Możecie zdobyć punkty za flagę tylko jak zdobędziecie punkty za most (pierwszy warunek). 
Zasada 30 pozwala w tej misji: Może się zdarzyć, że Roboty zderzą się ze sobą w trakcie 
próby zdobycia punktów za flagę. 
Jeśli wyraźnie tylko jeden Robot przytrzymuje podniesioną flagę, tylko jedna Drużyna dostanie 
punkty.

Misja 2 Dźwig (Crane) (punkty za każde 
spełnione wymaganie się sumują)
Jeśli na haku podniesiony niebieski budynek jest: 
[  wyraźnie opuszczony w jakiejkolwiek 

odległości od końca ramienia dźwigu: 20
[  niezależny i wspierany przez inny niebieski 

budynek: 15 
i poziom 1 (dolny budynek) jest całkowicie  
w niebieskim kółku: 15 

Misja 3 Dron inspekcyjny (Inspection drone)
[  Jeśli dron inspekcyjny jest wpierany tylko  

przez oś A na moście: 10
A
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Misja 4 Stworzony do wolnego życia  
w przyrodzie (Design for wildlife)
[  Jeśli nietoperz jest wspierany tylko przez  

gałąź B drzewa: 10

Misja 5 Domek na drzewie (Treehouse) (punkty 
za każde spełnione wymaganie się sumują)
Jeśli budynek jest niezależny i wspierany  
na drzewie przez:
[  Duże gałęzie: 10 każdy budynek
[ Małe gałęzie: 15 każdy budynek

Misja 6 Korek uliczny (Traffic jam)
[  Jeśli model "korek uliczny" jest podniesiony, 

jego ruchoma część jest niezależna  
i wspierana tylko przez jej zawiasy,  
tak jak pokazano na zdjęciu: 10

Mission 7 Huśtawka (Swing)
[  Jeśli huśtawka jest zwolniona: 20

B
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Misja 11 Innowacyjna konstrukcja (Innovative architecture) (punkty  
tylko za jedno z wymagań)
Jeśli zbudowana przez Drużynę Struktura jest widocznie większa,  
niż niebieski budynek, ale zbudowana tylko z białych klocków LEGO i jest:
[  całkowicie w którymś z kół: 15
[  częściowo w którymś z kół: 10

ZAUWAŻCIE: Na zdjęciu pokazano dowolną konstrukcję. Przed konkursem zaprojektujcie  
i zbudujcie własną, następnie przynieście ze sobą. W czasie meczu nie budujecie konstrukcji.
Zbudowana przez Was konstrukcja musi być zbudowana TYLKO z elementów, które są  
w torebce nr 10. Możecie wykorzystać czerwone i szare klocki. Nie musicie zużyć wszystkich.
.

Misja 8 Winda (Elevator) (punkty tylko za jedno  
z wymagań)
Jeśli ruchoma część windy jest niezależna  
i wspierana tylko przez jej zawiasy,  
jest w położeniu tak jak pokazano na zdjęciu:
[  niebieski wózek na dole: 15
[  położenie równowagi: 20

Misja 9 Współczynnik bezpieczeństwa (Safety 
factor)
[  Jeśli budynek testowy jest niezależny  

i wspierany tylko przez niebieskie belki  
i część z nich została wypchnięta przynajmniej  
do połowy: 10 każda belka

Misja 10 Stalowa konstrukcja (Steel 
construction)
[  Jeśli stalowa konstrukcja stoi i jest niezależna  

i wspierana tylko przez jej zawiasy,  
tak jak pokazano na zdjęciu: 20
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Misja 12 Zaprojektuj i zbuduj (Design & build) (spędźcie tyle czasu, ile potrzebujecie,  
aby dobrze zrozumieć punktację tej misji)

[ LOKALIZACJA – Jeśli w którymkolwiek z kół jest przynajmniej jeden pasujący kolorem budynek 
całkowicie w kole, płasko na macie: 10 każde koło

(ZAUWAŻ: Niebieskie koło nie jest częścią misji 12).

[ WYSOKOŚĆ – Jeśli w którymkolwiek kole znajdują się niezależne stosy, dodajcie wszystkie ich 
wysokości razem: 5 każde piętro

(Zauważcie: Stos to jeden lub więcej budynków z poziomem 1 leżącym płasko na macie i każdym kolejnym poziomem leżącym 
płasko na poprzednim).

Kolor pasuje = nie
Beżowy stos = 2 poziomy
Biały stos = 1 poziom
Suma – 15 punktów

Kolor pasuje = nie
Połączony stos = 4 poziomy
Suma – 20 punktów

Kolor pasuje = czerwony
Czerwony stos = 2 poziomy
Inny stos = 4 poziomy
Suma – 40 punktów

Misja 13 Ulepszenia zrównoważonego rozwoju (Sustainability 
upgrades) (tylko jeden na budynek)
[  Jeśli ulepszenie (panele słoneczne, ogród na dachu, izolacja)  

jest niezależne i wspierane tylko przez budynek, który jest przynajmniej 
częściowo w kole: 10 każde ulepszenie

Misja 14 Precyzja (Precision) (tylko jedna 
możliwość punktowa)
[  Jeśli Dyski Precyzji zostały na macie to:  

6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5
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ZASADY ROBOT GAME
Defi nicje
Oto, co należy wiedzieć i czego oczekiwać oraz jak przygotować się do meczu.

01. ROBOT – To wasz LEGO® MINDSTORMS®: kostka/kontroler i cały Sprzęt dołączony do niego 
za pomocą Waszych rąk, który nie jest przeznaczony do oddzielenia się, chyba że za pomocą 
rąk.

02. SPRZĘT – To wszystko, co przyniesiecie ze sobą na mecz, aby rozwiązać misję, w tym Robot.

03. MECZ – Kiedy dwie Drużyny wykonują zadania Robot Game na dwóch, stykających się stroną 
północną stołach. Wasz Robot może startować wiele razy z obszaru startu i próbować rozwiązać 
tyle Misji, ile jest możliwe w trakcie 2 i ½ minuty. 

04. POLE – Zawiera Dom, Matę, modele misji, z wewnętrznymi ścianami band.  

05. MODELE MISJI – Każdy obiekt zbudowany z klocków LEGO, umieszczony na Polu 
przed rozpoczęciem meczu.

06. OBSZAR STARTU – Jest to wewnętrzny obszar maty w kształcie ćwiartki koła oraz czarne linie, 
które go otaczają. Rozciąga się również na ścianę południowej bandy, ale nie dalej. Nie zawiera 
białego paska z logo sponsorów.

07. DOM – Powierzchnia stołu na zachód od maty, która zawiera ściany band.

08. URUCHOMIENIE – Za każdym razem, kiedy zakończycie przygotowywanie Robota i rozpoczyna 
on ruch.

09. PRZERWANIE  – Każda interakcja człowieka z Robotem po jego uruchomieniu.

Pole

Duży obszar 
inspekcyjny                    

Mata

Mały obszar 
inspekcyjny                              

Dom

Obszar startu
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10. DYSKI PRECYZJI – Jest to sześć czerwonych dysków na Polu, które już w momencie startu dają 
Wam punkty. Przerwanie pracy Robota, zanim będzie całkowicie w Domu powoduje, że sędziowie 
zabierają je z Pola.

11. TRANSPORT & ŁADUNEK – Kiedy coś jest celowo/strategicznie: 
[ zabrane ze swojego miejsca i/lub 
[  przeniesione do nowego miejsca i/lub 
[   pozostawione w nowym miejscu,
to znaczy, że jest „transportowane” i jest nazwane „ładunkiem”. Kiedy obiekt wyraźnie już nie dotyka 
czegokolwiek, co go transportowało, transport jest zakończony i obiekt nie jest już ładunkiem. 

Zasady Robot Game  
Pamiętajcie, że macie przynajmniej trzy oficjalne przejazdy, więc nie panikujcie, jak coś pójdzie nie 
tak. Liczy się najlepszy wynik z tych trzech rund.
 

12.  Drużyna, trenerzy, sędziowie i wszyscy inni powinni przez cały czas kierować się Podstawowymi 
Zasadami FIRST®.

13.  Zdalne sterowanie i/lub wymiana danych z Robotem (włącznie z Bluetooth) w czasie konkursu  
jest nielegalna.

14.  Możecie bezpiecznie dotykać Robota podczas przygotowania do uruchomienia lub gdy jest 
całkowicie w Domu.

15. Cienka linia wokół obszaru liczy się jako część obszaru (np. kół).  
16.  PRZYWILEJ KORZYŚCI – Jeśli sędzia Robot Game czuje, że interpretacja zasad w danej sytuacji 

jest trudna i nie można pokazać konkretnego zapisu, który mógłby problem rozwiązać, stosowany 
jest Przywilej Korzyści, ale nie polegajcie na tym jak na strategii.

17.  Oficjalne aktualizacje zasad Robot Game są na stronie www.first–lego–league.org/en/season//
questions.html w kategorii Missions i Field Setup. Missions i Field Setup są ważniejsze niż Zasady. 
Jeśli trzeba, Sędzia Główny podejmuje ostateczną decyzję po meczu.

Zanim zacznie się mecz 
18.  Po dotarciu do stołu macie przynajmniej 1 minutę na przygotowanie się. W tym czasie możecie 

również zadawać pytania sędziom, czy modele misji są poprawnie zbudowane i ustawione  
i/lub kalibrować czujnik światła lub kolory gdziekolwiek chcecie.

19.  Pokażcie sędziemu, że CAŁY Wasz sprzęt mieści się w Małym lub Dużym Obszarze 
Inspekcyjnym (Wasz wybór), poniżej przyjętego „sufitu” na wysokości 30,5 cm (12 cali).  
Jeśli mieści się w Małym Obszarze Inspekcyjnym, wtedy macie przewagę. Mały Obszar daje 
w sezonie „City Sharper” 5 punktów dodanych do Misji, w której zdobędziecie punkty. Wyjątek: 
zasada nie dotyczy Misji 14. W misji 2 zdobędziecie 10 dodatkowych punktów zamiast 5. 
Po wyjechaniu z obszaru inspekcyjnego możecie umieścić sprzęt gdzieś w dowolnej części Domu, 
aby go tam przechowywać i/lub w obszarze startu, jeśli chcecie go uruchomić.
Przed rozpoczęciem meczu możecie kalibrować czujniki gdziekolwiek chcecie i/lub poprosić 
sędziów o sprawdzenie poprawności zbudowania Modeli Misji. 

Zabierzcie na mecz Zostawcie poza polem gry
Całą Waszą Drużynę (do 10 osób), włącznie  
z dwoma technikami.

Wszystkie elektroniczne rzeczy

Waszego Robota (tylko jednego, jeśli 
przygotowaliście więcej) i jego sprzęt, włącznie z: 

Inne Roboty

JEDNĄ kostką/kontrolerem z sześcioma 
bateriami AA lub akumulatorem  

Dodatkowe kostki/kontrolery

LEGO kable i konwertery, jeśli są potrzebne
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20.  Wybierzcie dwóch technicznych do obsługi Robota. Tylko dwóch technicznych na raz może 
przebywać przy stole podczas meczu, ale mogą się zmieniać w każdej chwili. Reszta Drużyny 
musi stać z boku, w wyznaczonym dla publiczności miejscu, dopóki nie będzie potrzeby,  
aby coś szybko naprawić w takcie meczu. 

Podczas meczu
21. PROCEDURA URUCHOMIENIA
Gotowi: Wasz Robot i wszystko co porusza lub wykorzystuje jest w obszarze, który wybierzecie. 
Robot musi być całkowicie w Obszarze Startu i być nie wyższy niż 30,5 cm (12 cali).
[  Kiedy sędzia widzi, że nic na Polu się nie porusza ani nie jest dotykane rękoma, zaczyna odliczanie 

do pierwszego uruchomienia. 
[  Dokładny czas pierwszego uruchomienia jest po ostatnim słowie „Gotowi, start” lub dźwięku Beeep!
22.  Nie dotykajcie niczego, co jest częścią Pola i nie jest całkowicie w Domu. 

– Wyjątek: uruchomienie.  
– Wyjątek: Jeśli część Sprzętu przypadkowo odpadnie od Robota, możecie to natychmiast 
zabrać z każdego miejsca.

23.  Nie spowodujcie, aby cokolwiek poza Robotem poruszyło się lub wysunęło z Domu. 
– Wyjątek: uruchomienie.
– Wyjątek: jeśli coś przypadkowo przekroczy linie Domu, możecie zabrać to z powrotem. 

24.  Cokolwiek opuści Obszar Startu przy pomocy Robota zostaje tam gdzie jest, dopóki Robot tego  
nie zmieni.  

25. Nie rozkładajcie Modeli Misji na części, chyba, że jest to część misji.
26. Przechowujcie cały sprzęt i to co Robot przetransportuje do Domu w Domu.

27.  PROCEDURA PRZERWANIA – Jeśli przerwiecie pracę Robota, zatrzymajcie go natychmiast, 
następnie spokojnie podnieście i przenieście do następnego uruchomienia.   
 Gdzie praca Robota została przerwana?

	 [  Całkowicie w Domu: Nie ma problemu.
	 [  Nie całkowicie w Domu: Tracicie Dysk Precyzji.

28. PRZERWANIE Z ŁADUNKIEM – Jeśli przerwiecie pracę Robota kiedy coś transportuje.
 Skąd wzięliście transportowaną rzecz?
 [  Całkowicie w Obszarze Startu: Zatrzymujecie ją.
 [  Nie całkowicie w Obszarze startu: Sędzia ją zabiera.
 Gdzie był ładunek w czasie przerwania? 
 [  Całkowicie w Domu: Zatrzymujecie go.
 [ Nie całkowicie in Domu: Sędzia go zabiera.

29. UTRATA KONTAKTU Z ŁADUNKIEM – Jeśli Robot, którego pracy nie przerwaliście, straci 
ładunek, to musi on (ładunek) pozostać tam, gdzie został zgubiony.  
 Gdzie ładunek został zgubiony?
 [  Całkowicie w Domu: Zatrzymujecie go.
 [  Nie całkowicie in Domu: Zostawiacie tak, jak jest.

30. INTERFERENCJA – Nie możecie negatywnie wpływać na przeciwną Drużynę, chyba że jest to 
opisane jako 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. 
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31. ZNISZCZENIE POLA – Jeśli Robot odczepi rzepy dual lock albo zepsuje Modele Misji i Misje 
przez to w oczywisty sposób stały się łatwiejsze do wykonania, nie są punktowane.

Na koniec meczu 
32. W momencie jak mecz się kończy, wszystko zostaje dokładnie tak jak jest. 
[  Jeśli Wasz Robot się porusza, należy zatrzymać go jak najszybciej i zostawić w tym miejscu 

(zmiany po sygnale końca nie są punktowane).
[ Następnie nie dotykacie niczego, dopóki sędzia nie powie, że można już sprzątać stół.

Pamiętajcie o tych dwóch defi nicjach kiedy będziecie czytać opisy Misji:
33. NIEZALEŻNIE – Nie dotykając żadnego sprzętu.
34. WSPIERANY – 100% wagi Modelu jest podtrzymywane i chronione przed upadkiem.

Punktacja
35. Tylko końcowe (na koniec meczu) warunki na Polu są punktowane.
36. Sędziowie rozmawiają i sprawdzają z Wami Pole Misja po Misji.
[  Jeśli Drużyna i sędziowie zgadzają się, jeden z członków Drużyny podpisuje punktację i to jest 

koniec meczu.
[  Jeśli Drużyna i sędziowie się nie zgadzają, końcową decyzję podejmuje Sędzia Główny.
37.  Tylko najlepszy wynik z meczy (trzy rundy), które się odbędą, liczy się do punktacji głównej. 

Wszystkie playoff y są tylko dla zabawy.
38.  Przełamanie remisu rozwiązuje się wykorzystując drugi, a następnie trzeci najlepszy wynik. 

Jeśli to nie rozwiązuje problemu, sędziowie decydują co zrobić.
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