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PIRMA DALIS. ŽAIDIMO APRAŠYMAS 

1. Įvadas 

 

Daugybę veiklų robotai gali padėti mums atlikti kasdieniame gyvenime ar jas palengvinti. 
Robotai gali būti kūrybiškais muziejaus gidais ar padėti atlikti nuobodžias ar įtemptas 
užduotis.  
 
Vyresniųjų žaidimo lauke robotui skiriamos priežiūros ir gabenimo užduotys ligoninėje. Jis 
turi nugabenti skalbinius į ligoninės skalbyklą, į įvairias patalpas atgabenti vandens, žaisti su 
pacientais. Be to, judėdamas ligoninės koridoriais robotas turi stebėti seseles ir lankytojus.  
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2. Žaidimo laukas  

Toliau esančiame paveikslėlyje pavaizduotas žaidimo laukas su įvairiomis sritimis.  

 

Table Stalas 

Ball game Žaidimas kamuoliu 

Equipment area Įrangos plotas 

Water bottle Vandens buteliukas 

Marking block Ženklinimo kaladėlė 

People position Žmonių vieta 

Laundry container Skalbinių dėžė 

Laundry area Skalbinių plotas 

Start & Finish area Pradžios ir finišo plotas 

Laundry block Skalbinių kaladėlė 

 

Kai kurios sritys identifikaciniais sumetimais paženklintos skaičiais. Apžvelkite žaidimo kilimėlį, 

kad suprastumėte, apie kurias sritis kalbame. Kiekvienoje patalpoje skaičiais paženklintos šios 

sritys:  
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● 1: Skalbinių kaladėlės vieta 

● 2: Žaidimų kamuolio vieta 

● 3: Žaidimo tinklo vieta 

● 4: Stalo vieta 

● 5: Ženklinimo kaladėlės vieta  

Jei stalas didesnis už žaidimo kilimėlį, padėkite jį stalo viduryje. 

Daugiau informacijos apie stalo ir žaidimo kilimėlio specifikacijas rasite WRO bendrųjų 

RoboMission kategorijos taisyklių 6 taisyklėje. Spausdinti tinkantis kilimėlio failas ir 

PDF failas su tiksliais matmenimis pateikiamas interneto svetainėje www.wro-

association.org.  

 
  

http://www.wro-association.org/
http://www.wro-association.org/
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3. Žaidimo objektai, padėtys, atsitiktinė tvarka  

 

Skalbinių kaladėlės ir dėžė  

 

Yra 3 skalbinių kaladėlės (juoda, raudona ir geltona) ir 3 skalbinių dėžės (juoda, raudona ir 

geltona). Šie objektai išdėstomi taip: 

 

● kiekvieno turo metu 3 skalbinių kaladėlės atsitiktine tvarka dedamos skirtingose 

patalpose esančiose 4 zonose, paženklintose „1“. 

● 3 skalbinių dėžės kiekvieno turo metu atsitiktine tvarka dedamos ant pilkų zonų 

skalbinių zonose. 

 

 
Skalbinių kaladėlė 

 
Juoda skalbinių kaladėlė mėlynoje patalpoje 

 
Skalbinių dėžė 

 
Galimos pradinės  

skalbinių dėžės konfigūracijos 

 

Ženklinimo kaladėlės 
 

Lauke yra 4 ženklinimo kaladėlės (dvi baltos, dvi žalios). Ženklinimo kaladėlės kiekviename 

turte atsitiktine tvarka dedamos prieš patalpą zonose, paženklintose „5“. Ženklinimo 

kaladėlės naudojamos nustatyti, kurioje patalpoje kokios užduotys turi būti atliekamos (žr. 

žaidimo aprašymą).  
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Ženklinimo kaladėlės 

 
Ženklinimo kaladėlė prieš geltoną patalpą 

 
Žaidimo kamuolys ir žaidimo tinklas 

 

Žaidimui naudojami du objektai. Kamuolys ir žaidimo tinklas. Žaidimo tinklas yra raudonas, 

geltonas, mėlynas ir žalias, jis dedamas atitinkamos spalvos patalpoje. Du kamuoliai yra 

mėlyni ir du raudoni. Raudoni kamuoliai dedami geltonoje ir žalioje patalpoje, mėlyni kamuoliai 

dedami mėlynoje ir raudonoje patalpoje. Kiekvienas kamuolys dedamas ant „2“ paženklintos 

2 × 2 LEGO plokštelės kiekvienoje patalpoje. Žaidimo tinklas dedamas „3“ paženklintoje 

atitinkamos spalvos patalpoje.  

 

 
Kamuoliai 

 
Kamuolys geltonoje patalpoje 

 
Žaidimo tinklas 

 
Žalias žaidimo tinklas žalioje patalpoje 

Atkreipkite dėmesį, kad kamuoliai, tinklai ir stalai turi būti dedami visose patalpose  

kiekvieno turo metu, net jei turuose naudojami ne visi objektai.  
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Stalas ir vanduo  

 

Lauke yra 4 stalai (po vieną raudoną, mėlyną, žalią ir geltoną). Kiekvienas sta las dedamas 

atitinkamos spalvos patalpoje, „4“ paženklintame plote.  

 

Be to, lauke yra 3 vandens buteliukai. Vandens buteliukai dedami tam skirtose įrangos ploto 

pozicijose.  

 

 
Stalas 

 
Žalias stalas žalioje patalpoje 

 
Vandens buteliukas 

 
Kiekvienas vandens elementas įrangos 

plote dedamas ta kryptimi, kuri nurodyta ant 

lauko.  
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Žmonės 

 

Lauke yra 6 žmonės (juos žymi šešios geltonos, žalios, raudonos, mėlynos, baltos ir juodos 

spalvų figūrėlės). Kiekvieno turo metu 6 žmonės atsitiktine tvarka išdėliojami ant 8 galimų 

raudonų kvadratėlių. 

 

 
Žmonės 

 
Geltona figūrėlė lauke, kiekvienas asmuo 

dedamas ant lauko nurodyta kryptimi. 

 

Atsitiktinės tvarkos apibendrinimas  
 
Kiekvieno turo metu atsitiktine tvarka žaidimo lauke dedami šie objektai: 

 

● Skalbinių kaladėlės „1“ pažymėtame plote. 

● Skalbinių dėžė ant trijų kvadratėlių skalbinių zonoje. 

● Ženklinimo kaladėlės „5“ pažymėtame plote. 

● Žmonės ant 8 skirtingų raudonų kvadratėlių.  

 

Visi kiti objektai (vanduo, stalas, žaidimų tinklas ir kamuolys) taip pat dedami žaidimo lauke, 

tačiau ne atsitiktine tvarka. 
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4. Roboto misijos  

Siekiant geresnio supratimo misijos bus paaiškintos keliuose skyriuose.  

Komanda gali nuspręsti, kokia tvarka jie vykdys misijas. 

 

4.1 Skalbinių skalbimas 

Viena iš pagalbinių robotų užduočių yra padėti žmonėms gabenti medžiagas. Ligoninėje 

robotai gali padėti pervežti skalbinius iš kiekvienos patalpos į centrinę skalbimo zoną. Tai yra 

roboto užduotis. Robotas turi surinkti 3 skalbinių kaladėles iš skirtingų patalpų ir nugabenti jas 

į skalbimo zoną. Jei skalbinių kaladėlės padedamos į atitinkamos spalvos skalbinių dėžę (pvz., 

raudona skalbinių kaladėlė į raudoną skalbinių dėžę) skiriamas maksimalus taškų skaičius.  

Skalbinių dėžės neturi likti savo pradinėse zonose (tai reiškia, kad robotas gali jas pastumti, 

kad įdėtų skalbinių kaladėles). Tačiau svarbu, kad skalbinių dėžės išliktų skalbimo zonos 

ribose.  

4.2 Informacija: Ženklinimo kaladėlės  

Atliekant kitas dvi užduotis svarbu atsižvelgti į ženklinimo kaladėlių dėjimą turo pradžioje 

prieš kiekvieną patalpą (leidžiama perkelti nuskaitytas kaladėles). Ženklinimo kaladėlių 

padėtis nulemia šias situacijas:  

● Balta kaladėlė prieš patalpą: Šioje patalpoje vandens buteliukas turi būti dedamas 

ant stalo. Atkreipkite dėmesį, kad robotui atvežus vandens į neteisingą patalpą skiriami 

baudos taškai.  

● Žalia kaladėlė prieš patalpą: Šioje patalpoje robotas turi žaisti su joje esančiu 

asmeniu. Taškai skiriami, jei robotas žaidžia teisingoje patalpoje.  

4.3 Atnešti į patalpas vandens  

Ligoninėje svarbu, kad kiekvienas patalpoje esantis asmuo turėtų pakankamai vandens 

atsigerti. Todėl pagalbinio roboto užduotis yra kasdien gabenti į įvairias patalpas vandenį. 

Tačiau robotas turi būti atidus ir vandenį gabenti tik į tas patalpas, kuriose reikia šviežio 

vandens.  

Robotas turi nugabenti vandens buteliukus iš įrangos zonos į teisingas patalpas (prieš jas 

padėta balta kaladėlė). Taškai skiriami, jei vandens buteliukas yra teisingoje patalpoje, o 

maksimalus taškų kiekis surenkamas, jei vandens buteliukas tinkamai pastatomas ant stalo. 

Skaičiuojamas daugiausiai vienas buteliukas patalpoje. Įrangos zonoje yra vienas atsarginis 

buteliukas. 

Atkreipkite dėmesį, kad lauke yra 3 vandens buteliukai, o robotui reikia tik 2. Trečiasis 

buteliukas yra atsarginis.  

4.4 Žaisti žaidimą 
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Kita roboto užduotis gali būti pažaisti su ligoninėje esančiais asmenimis. Žinoma, nėra 

pakankamo robotų skaičiaus, kad jie galėtų pažaisti su visais. Todėl robotai turėtų žaisti tik su 

asmenimis, esančiais žalia kaladėle paženklintose patalpose.  

Norint žaisti žaidimą teisingoje patalpoje (paženklintoje žalia kaladėle) robotas turi įkelti 

kamuolį į žaidimo tinklą (nesvarbu kokios spalvos yra kamuolys). Pilnas taškas skiriamas, jei 

kamuolys liečia tik žaidimo tinklą ir neliečia žaidimo lauko.  

4.5 Roboto pastatymas 

Baigus užduotis robotas turi grįžti į pradžios ir finišo zoną. Misija įvykdoma, kai robotas grįžta 

į pradžios ir finišo zoną, sustoja, o visa jo važiuoklė (žiūrint iš viršaus) būna starto ir finišo 

zonoje (laidai gali išsikišti už pradžios ir finišo zonos). 

4.6 Papildomų taškų rinkimas  

Judant ligoninėje svarbu atkreipti dėmesį į aplinką. Duris, laiptus, kampus ir, žinoma, žmones. 

Todėl robotas turi stengtis išvengti žaidimo lauke esančių asmenų.  

Papildomai taškai skiriami už tai, kad nepajudinamos arba nepažeidžiamos žaidimo lauke 

esančios žmonių figūrėlės. Be to, papildomai taškai skiriami už tai, kad nepajudinami arba 

nepažeidžiami patalpose esantys žaidimo tinklai ir stalai. 
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5. Vertinimas 

Vertinimo taisyklės  

 

„Visiškai“ reiškia, kad žaidimo objektas tik liečia atitinkamą zoną (neskaitant juodų linijų).  

 

Užduotys Kiekviena Suma 

Skalbinių skalbimas 

Visa skalbinių kaladėlė yra skalbimo zonoje, tačiau ne dėžėje 

arba ant dėžės. 

6 18 

Skalbinių kaladėlė yra ne tos pačios spalvos skalbinių dėžėje, o 

skalbinių dėžė yra skalbimo zonoje 

10 30 

Skalbinių kaladėlė yra tos pačios spalvos skalbinių dėžėje, 

o skalbinių dėžė yra skalbinių zonoje 

16 48 

Atgabenti vandens į patalpas (balta kaladėlė prieš patalpą, skaičiuojama ne daugiau 

kaip vienas buteliukas patalpai) 

Vanduo yra teisingoje patalpoje, tačiau ne ant stalo  6 12 

Visas vandens elementas ar jo dalis yra neteisingoje patalpoje, 
kurią nurodo ženklinimo kaladėlė. 

–6 –12 

Vandens elementas yra ant stalo tinkamoje patalpoje, nestovi, 
nepažeistas, stalas vis dar tamsiai pilkame plote. 

10 20 

Vandens elementas yra ant stalo tinkamoje patalpoje, stovi, 
nepažeistas, stalas vis dar tamsiai pilkame plote. 

14 28 

Žaisti žaidimą (žalia kaladėlė prieš patalpą) 

Kamuolys žaidimo tinkle (skaičiuojamas tik vienas kamuolys 
tinklui) 

13 26 

Roboto pastatymas 

Robotas sustoja pradžios ir finišo zonoje  
(tik jei priskirti kiti taškai, ne papildomi) 

 13 

Papildomų taškų rinkimas  

Už kiekvieną nepajudintą ar nepažeistą asmenį 4 24 

Už kiekvieną nepajudintą ar nepažeistą žaidimo tinklą 2 8 

Už nepajudintą ar nepažeistą stalą 2 8 

Maksimalus rezultatas  155 
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Rezultatų lapas 

Komandos pavadinimas: _______________________  Turas: ______ 

Užduotys Kiekviena Suma # Suma 

Skalbinių skalbimas 

Visa skalbinių kaladėlė yra skalbimo zonoje, tačiau ne dėžėje 

arba ant dėžės. 

6 18   

Skalbinių kaladėlė yra ne tos pačios spalvos skalbinių 

dėžėje, o skalbinių dėžė yra skalbimo zonoje 

10 30   

Skalbinių kaladėlė yra tos pačios spalvos skalbinių dėžėje, o 

skalbinių dėžė yra skalbimo zonoje 

16 48   

Atgabenti vandens į patalpas (balta kaladėlė prieš patalpą, skaičiuojama ne daugiau kaip vienas 

buteliukas patalpai) 

Vanduo yra teisingoje patalpoje, tačiau ne ant stalo 6 12   

Visas vandens elementas ar jo dalis yra neteisingoje 
patalpoje, kurią nurodo ženklinimo kaladėlė. 

–6 –12   

Vandens elementas yra ant stalo tinkamoje patalpoje, 
nestovi, nepažeistas, stalas vis dar tamsiai pilkame plote 

10 20   

Visas vandens elementas yra tinkamoje patalpoje, stovi, 
nepažeistas, stalas vis dar tamsiai pilkame plote 

14 28   

Žaisti žaidimą (juoda kaladėlė prieš patalpą) 

Kamuolys žaidimo tinkle (skaičiuojamas tik vienas kamuolys 
tinklui) 

13 26   

Roboto pastatymas 

Robotas sustoja pradžios ir finišo zonoje  
(tik jei priskirti kiti taškai, ne papildomi) 

 13   

Papildomų taškų rinkimas  

Už kiekvieną nepajudintą ar nepažeistą asmenį 4 24   

Už kiekvieną nepajudintą ar nepažeistą žaidimo tinklą 2 8   

Už nepajudintą ar nepažeistą stalą 2 8   

Maksimalus rezultatas  155   

Staigmenos taisyklė  

Bendras šio etapo rezultatas  

Laikas sekundėmis  

 

 

 

Komandos parašas  Teisėjo parašas 
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Rezultato aiškinimas  

Visa skalbinių kaladėlė yra skalbimo zonoje, tačiau ne dėžėje arba ant dėžės po 6 
taškus 

Skalbinių kaladėlė yra ne tos pačios spalvos skalbinių dėžėje, o skalbinių dėžė yra 
skalbimo zonoje po 10 taškų 

Skalbinių kaladėlė yra tos pačios spalvos skalbinių dėžėje, o skalbinių dėžė yra 
skalbimo zonoje po 16 taškų 

 

48 taškai (3 × 16 taškų), 
kiekviena skalbinių kaladėlė 
tinkamoje skalbinių dėžėje,  
tinka, jei dėžė pajudinama, 

tačiau lieka skalbinių zonoje. 

 

0 taškų, jei kaladėlė nėra  
skalbinių zonoje. 

 

6 taškai, kaladėlė yra 
skalbinių zonoje, tačiau ne 
dėžėje (nesvarbu, ar dėžė 
yra skalbinių zonoje, ar už 

jos ribų). 

 

10 taškų, kaladėlė yra 
zonoje, tačiau ne tos pačios 

spalvos skalbinių dėžėje. 

 

6 taškai, kaladėlė yra 
skalbinių zonoje, tačiau ne 

dėžėje. 

 

16 taškų, kaladėlė yra tos 
pačios spalvos skalbinių 

dėžėje. 

 

0 taškų, skalbinių dėžė ir 
kaladėlė ne skalbinių 

zonoje. 

 

0 taškų, net jei kaladėlė yra 
viduje, skalbinių dėžė šioje 

situacijoje yra už ribų. 
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Vanduo yra teisingoje patalpoje, tačiau ne ant stalo🡺 po 6 taškus 

 

6 taškai, patalpoje su balta 
ženklinimo kaladėle. 

 

0 taškų, ne visa patalpoje. 

 

Visas vandens elementas ar jo dalis yra neteisingoje patalpoje, kurią nurodo 
ženklinimo kaladėlė – po 6 taškus 

 

–6 taškai, vandens 
elementas neteisingoje 

patalpoje (patalpa su žalia 
ženklinimo kaladėle) 

 

–6 taškai, dalis vandens 
elemento netinkamoje 

patalpoje. 

 

–6 taškai, vandens 
elementas netinkamoje 

patalpoje, ant stalo. 

 

Vandens elementas yra ant stalo tinkamoje patalpoje, nestovi, nepažeistas, stalas 
vis dar tamsiai pilkame plote po 10 taškų 

 

10 taškų 

 

 

0 taškų 

Peržiūrėkite 
toliau pateiktas 
teisingos stalo 

padėties 
nuotraukas. Šios 

situacijos 
taikomos ir čia. 
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Vandens elementas yra ant stalo tinkamoje patalpoje, stovi, nepažeistas, stalas vis 
dar tamsiai pilkame plote po 14 taškų 

 

14 taškų 

 

14 taškų, stalas pastumtas, 
tačiau tamsiai pilkame 

plote. 

 

0 taškų, stalas pastumtas 
už tamsiai pilko ploto ribų. 

 

 

Kamuolys žaidimo tinkle (skaičiuojamas tik vienas kamuolys tinklui) po 13 taškų 

 

13 taškų 

 

13 taškų, žaidimo tinklas 
pastumtas, tačiau tamsiai 

pilkame plote. 

 

13 taškų, skaičiuojamas tik 
vienas kamuolys tinklui. 

 

0 taškų, kamuolys ne 
žaidimo tinkle. 

 

0 taškų, žaidimo tinklas 
pastumtas už tamsiai pilko 

ploto ribų. 
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Robotas sustoja pradžios ir finišo zonoje (tik jei skiriami kiti taškai, ne papildomi) 🡺 13 
taškų 
 

 

Visa roboto projekcija yra 
pradžios / finišo zonoje.  

 

Visa roboto projekcija yra 
viduje, laidai išsikišę. Vis 

tiek tinkama. 

 

Taškai neskiriami, jei 
roboto projekcija nėra 

pradžios / finišo zonoje. 

 

Nepastumtas ar nepažeistas asmuo 🡺 4 taškai už kiekvieną 

 

4 taškai 

 

4 taškai, pastumtas tik plote. 

 

0 taškų, pastumtas už ribų 

 

0 taškų, pažeista. 

  

Skiriant papildomus taškus už žaidimo tinklą ir stalą galioja tokios pat rezultatų 
skyrimo taisyklės, kaip parodyta asmenims skirtose nuotraukose. 
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6. Vietiniai, regioniniai ir tarptautiniai renginiai 

 
WRO varžybos vyksta apie 90 šalių. Suprantame, kad kiekvienos šalies komandos tikisi 
skirtingo sudėtingumo lygio. Šiame dokumente aprašytas užduotis reikės atlikti tarptautiniuose 
WRO renginiuose. Tai yra paskutinis varžybų etapas, kuriame dalyvauja geriausius 
sprendimus pateikusios komandos. Būtent todėl keičiasi žaidimo taisyklės. 
 
WRO mano, kad visi dalyviai šių varžybų turi patirti gerus įspūdžius. Komandos su mažiau 
patirties taip pat turi galėti įvykdyti užduotis ir gauti taškus. Tai suteikia dalyviams pasitikėjimo 
savo gebėjimais bei techniniais įgūdžiais, kas yra itin svarbu jų ateities mokymosi 
pasirinkimams. 
 
Todėl WRO asociacija rekomenduoja nacionaliniams organizatoriams nuspręsti, ar jie 
nori pritaikyti renginių taisykles savo šalyse organizuojamiems renginiams. 
Vietiniuose, regioniniuose ar nacionaliniuose renginiuose užduotys gali būti 
lengvesnės, kad dalyvių įspūdžiai būtų palankesni. Mūsų nacionaliniai organizatoriai 
gali patys priimti sprendimus, kad kiekvienos varžybos atitiktų specialias situacijas ir 
idėjas. Čia pateikiame keletą idėjų, kaip palengvinti iššūkius. 

 

Idėjai supaprastinti: 
 

● Skalbinių dėžės neskirstomos atsitiktine tvarka 

● Ženklinimo kaladėlės neskirstomos atsitiktine tvarka  

● Asmenys neskirstomi atsitiktine tvarka / mažiau asmenų lauke 

● Vandens buteliukai gali būti uždėti ant roboto prieš prasidedant žaidimui 
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ANTRA DALIS. ŽAIDIMO OBJEKTŲ IŠDĖLIOJIMAS  

Skalbinių kaladėlė (1 kiekvienai spalvai, iš viso 3) 
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Skalbinių dėžė (1 kiekvienai spalvai, iš viso 3) 
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Žaidimo tinklas ir kamuolys (1 kiekvienai spalvai, iš viso 4) 
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Stalas (1 kiekvienai spalvai, iš viso 4) 
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Vandens buteliukas (3 vnt.) 
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Asmenys (1 kiekvienai spalvai, iš viso 6) 
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