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1 Podstawowe wartości
Pamiętajcie, wszystko co robicie opiera się na Podstawowych Wartościach. Pamiętajcie, aby okazywać je na co dzień
oraz podczas zajęć z Spice Gears Academy.
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2 PROJEKT BADAWCZY
Waszym zadaniem podczas Projektu Badawczego jest:

1. Zidentyfikowanie problemu związanymi z zagrożeniami spowodowanymi działalnością człowieka w Polsce
lub na świecie

2. Zaprojektowanie rozwiązania na znaleziony problem

3. Podzielenie się swoim rozwiązaniem z innymi, a następnie zaprezentowanie go.

Podczas zawodów Spice Gears Academy zaprezentujcie znaleziony problem, stworzone rozwiązanie oraz proces ulep-
szania i dzielenia się nim z innymi.

PAMIĘTAJCIE: Projekt to 25% waszej oceny! Jeśli chcecie zostać mistrzami musicie przygotować
go równie dobrze jak Robot Game!

3 ROBOT
• Robot może być zbudowany tylko z LEGO.

• Robot może mieć 1 kostkę EV3 lub Spike Prime.

• Robot może mieć maksymalnie 4 silniki.

• Robot może wykorzystywać maksymalnie 4 czujniki.

• Robot może być zaprogramowany z użyciem dowolnego oprogramowania dostępnego na EV3 lub Spike Prime.

PAMIĘTAJCIE - Jadąc na zawody musicie być przygotowani na pewne, trudne do wyeliminowania niedoskona-
łości, jak nierówności maty oraz różne natężenia światła.

4 MISJE
Celem Robot Game Mistrzostw SGA jest rozwiązywanie problemów związanych z naszą naturą pojawiających się
na całym świecie.
Podczas pracy na macie, z całą pewnością znajdziecie wiele nawiązań do Polski.
Ile z nich jesteś w stanie znaleźć?
A o ilu problemach związanych z naturą wiedziałeś wcześniej?

Mamy nadzieję, że uda Wam się rozwiązać jak najwięcej postawionych przed Wami wyzwań, zdobyć punkty i
oczywiście świetnie się bawić!

Pamiętajcie: Każdy mecz Robot Game trwa 2 minuty i 30 sekund. Może to być zbyt mało czasu, aby rozwiązać
wszystkie Misje! Opracowanie dobrej strategii podczas wyboru zadań i kolejności ich wykonywania stanowi część
problemu z jakim się zmierzycie.
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Elementy znajdujące się w bazie na początku meczu:
• 1 Most

• 5 Falochronów

• 1 Filtr na komin

• 1 Apteczka

4.1 Smok Smog
Zanieczyszczenie powietrza to poważny problem dzisiejszego świata. Obrońcy byli bezsilni wobec straszliwej bestii,
która zaatakowała jedno z miast i urządziła sobie w nim legowisko! Pomóż mieszkańcom z zagrożeniem, jakie
reprezentuje sobą Smok Smog. Waszym zadaniem jest przeniesienie elementu gry reprezentującego smoka do miejsca
na planszy, w którym znajduje się woda.

Ustawienie startowe

Na starcie smok znajduje się nad miastem.

Punktacja

Jeśli po zakończonym meczu, figurka smoka dotyka tylko Wody. 25 pkt.
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4.2 Komin
Z kominów przemysłowych często wydobywa się dym, który zanieczyszcza naszą planetę. Załóż filtr na komin, aby
pomóc naszej planecie.

Ustawienie startowe

Na starcie meczu filtr znajduje się w bazie.

Punktacja

Jeśli filtr jest założony na komin 25 pkt.

4.3 Kotek
Chore zwierzątka to bardzo przykry widok, drużyny Spice Gears Academy zrobią wszystko, aby uratować kotka przed
dalszym cierpieniem. Zadanie polega na przetransportowaniu elementu gry reprezentującego Kotka do urzędującego
na mapie weterynarza.

Ustawienie startowe

Kotek znajduje się w wyznaczonym miejscu - lesie.
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Punktacja

Jeśli Kotek stoi i przynajmniej częściowo znajduje się w polu oznaczającym klinikę weterynaryjną. 25 pkt.
Jeśli Kotek leży i przynajmniej częściowo znajduje się w polu oznaczającym klinikę weterynaryjną. 15 pkt.

4.4 Apteczka
Zadanie polega na dostarczeniu dodatkowych lekarstw dla Kotka.

Ustawienie startowe

Na starcie Apteczka znajduje się w bazie.

Punktacja

Jeśli drużyna zdobyła punkty za misję z Kotkiem, oraz Apteczka co najmniej częściowo znajduje się w polu ozna-
czającym klinikę weterynaryjną. 15 pkt.

4.5 Most
Budownictwo przyjazne przyrodzie oraz bezpieczne dla ludzi to bardzo ważny aspekt codziennego życia, z którym
muszą poradzić sobie inżynierowie oraz architekci. Pomóż im zbudować most.

Ustawienie startowe

Most znajduje się w bazie.

Punktacja

Jeśli Most jest wspierany tylko i wyłącznie przez filary 25 pkt.
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4.6 Wiatraki
Czy wiedziałeś, że odnawialne źródła energii pochodzą z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł? Wykorzystują one
energię wiatru, promieniowanie słoneczne, energię geotermalną, prądy morskie, spadki rzek oraz energię pozyskiwaną
z biomasy. Postaw do działania wiatraki, które będą generować energie elektryczną.

Ustawienie startowe

Wiatraki leżą płasko na macie.

Punktacja

Za każdy podniesiony wiatrak w pełni podniesiony oraz nie dotykający robotów lub klocków zostawionych przez
drużynę. 25 pkt.

4.7 Ptak
Młody Ptak próbuje wznieść się ponad ziemię, możemy mu pomóc! Celem misji jest umieszczenie elementu gry
reprezentującego Ptaka na innym elemencie, tak aby nie dotykał maty.

Ustawienie startowe

Element gry reprezentujący Ptaka znajduje się w wyznaczonym miejscu w lesie.
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Punktacja

Jeśli element gry reprezentujący Ptaka utrzymuje się tylko i wyłącznie na dziobie na dowolnym innym modelu misji
wydrukowanym na drukarce 3D w misji za którą drużyna zdobyła jakiekolwiek punkty oraz ptak jest poza bazą. 50
pkt.

4.8 Kaczka
Mała Kaczka zabłądziła w poszukiwaniu wody. Pomóż jej odnaleźć wodę na macie.

Ustawienie startowe

Element gry reprezentujący Kaczkę znajduje się w wyznaczonym miejscu na macie.

Punktacja

Jeśli element gry reprezentujący Kaczkę całkowicie znajduje się na morzu za linią przy ujściu rzeki. 20 pkt.

4.9 Wydmy
Czy wiedziałeś, że pas wydm w Słowińskim Parku Narodowym to największy pas ruchomych wydm w Europie.
Czy wasz robot da radę się przez nie przedostać?
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4.9.1 Ustawienie startowe

Wydmy znajdują się w wyznaczonych miejscach oraz są skierowane tak jak na zdjęciu:

Punktacja

Robot przejechał dotykając kołami obydwu wydm 20 pkt.

4.10 Falochron
Falochron to konstrukcja służąca do ochrony przed działaniem fal. Broni on wybrzeża oraz pobliskich budowli przed
niszczycielskim działaniem fal. Waszym zadaniem jest dostarczenie Falochronów na wybrzeże.

Ustawienie startowe

Na starcie 5 Falochronów znajduje się w bazie.
Dwa Falochrony znajdują się w kole przy ujściu rzeki (nazywanej deltą rzeki). Jeśli pod koniec meczu Falochrony
nadal będą na swoim miejscu otrzymacie za nie punkty.

Punktacja

Za każdy okrąg, w którym znajduje się przynajmniej częściowo jeden Falochron 10 pkt.
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4.11 Zapora wodna
Zapory wodne służą nam do regulacji wysokości wody na rzece. Zapory wodne mogą uchronić ludzi mieszających w
pobliżu przed powodzią. Dodatkowo, zgromadzona za zaporą woda może napędzać turbiny do wytwarzania energii
elektrycznej w elektrowniach wodnych. W naszym zbiorniku powoli kończy się miejsce na wodę, Waszym zadaniem
jest otworzenie zapory wodnej.

Czy wiedziałeś, że największa w Polsce zapora wodna znajduje się na Jeziorze Solińskim i ma 81,8 metrów wy-
sokości oraz 664 metrów długości?

Ustawienie startowe

Zapora jest zamknięta, a jej Drzwiczki skierowane są ku sobie.

Punktacja

Jeśli pod koniec meczu Drzwiczki zapory wodnej otwarte są przynajmniej 45 stopni w stronę morza. 30 pkt.

4.12 Śmieci
W każdym zakątku naszej planety ludzie borykają się z problem dziko porzuconych odpadami. Waszym zadaniem
będzie zebranie i segregacja śmieci znajdujących się na macie.

Ustawienie startowe

Śmieci odpowiedniego typu rozmieszczamy w wyznaczone miejsca na planszy. Jest 3 rodzai śmieci (koło, trójkąt,
kwadrat) po trzy śmieci każdego rodzaju. Łącznie na planszy znajduje się 9 śmieci. Wszystkie uchwyty śmieci
skierowane są w tę samą stronę, tak jak na zdjęciu poniżej.
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Punktacja

Jeśli po zakończonym meczu model jest w całości oraz:

• śmieć znajduje się w bazie. 5 pkt. za każdy śmieć

• śmieć znajduje się w koszu tego samego typu. 15 pkt. za każdy śmieć

• w koszu danego typu znajduje się 3 śmieci tego typu. 20 pkt. za każdy wypełniony kosz

• wszystkie śmieci (9) są w koszach oraz są posortowane. Bonus 20 pkt.

• śmieć znajduje się w koszu innego typu. 0 pkt. za każdy śmieć

4.13 Pożar lasu
Lasy to płuca naszej planety. To właśnie one zamieniają dwutlenek węgla na tlen, którym oddychamy.
Waszym zadaniem jest zbudowanie wozu straży pożarnej oraz dostarczenie jej do obszaru w którym jest pożar.

Ustawienie startowe

Przed zawodami zbudujcie swój model wozu strażackiego, robota gaśniczego, samolotu lub urządzenia, które mo-
głoby ugasić las. Wasz model musi spełniać następujące wymagania:

• Być większy od modelu Kaczki

• Posiadać w sobie czerwony klocek LEGO.

• Model wozu strażackiego nie może być Robotem drużyny.

Punktacja

Jeśli wasz model jest niezależny i częściowo dostarczony do obszaru pożaru. 15 pkt.
Jeśli wasz model jest niezależny i całkowicie dostarczony do obszaru pożaru. 25 pkt.

4.14 Precyzja
Jeśli Dyski Precyzji zostały na macie to:

Ilość dysków precyzji
po zakończonym meczu Punkty dla drużyny

6 60
5 45
4 30
3 20
2 10
1 5
0 0
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5 ZASADY ROBOT GAME

5.1 Definicje
Oto, co należy wiedzieć i czego oczekiwać oraz jak przygotować się do meczu.

1. ROBOT – To kostka EV3 lub Spike Prime i cały Sprzęt dołączony do niego.

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

3. MECZ – Kiedy dwie Drużyny wykonują zadania Robot Game na dwóch stołach. Wasz Robot może startować
wiele razy z obszaru startu i próbować rozwiązać tyle Misji, ile jest możliwe w trakcie 2 minut i 30 sekund.

4. OBSZAR STARTU – Jest to wewnętrzny obszar maty w kształcie ćwiartki koła oraz czarne linie, które go
otaczają.

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

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

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

8. TRANSPORT ŁADUNEK – Kiedy coś jest celowo lub 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 czego-
kolwiek, co go transportowało, transport jest zakończony i obiekt nie jest już ładunkiem.

9. WODA - Obszar na macie koloru niebieskiego oraz poza linią brzegową.

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

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

2. Możecie bezpiecznie dotykać Robota podczas przygotowania do uruchomienia lub gdy jest całkowicie w Bazie.

3. Cienka linia wokół obszaru liczy się jako część obszaru (np. kół).

4. 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.
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5.3 Przed meczem
1. 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.

2. Podczas turnieju koło Obszaru Startu powinien znajdować się stolik, na którym możecie umieścić cały wasz
Sprzęt oraz Elementy Gry Maty znajdujące się w bazie na początku meczu.

3. Pokażcie sędziemu, że cały wasz Sprzęt ma maksymalnie 30,5 cm wysokości podczas startu.

4. 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.

5.4 Podczas meczu
1. PROCEDURA URUCHOMIENIA Robot musi być całkowicie w Obszarze Startu i być nie wyższy niż 30,5

cm.
Kiedy sędzia widzi, że nic na Polu się nie porusza ani nie jest dotykane, zaczyna odliczanie do pierwszego
uruchomienia.

2. Nie dotykajcie niczego, co jest częścią Pola i nie jest całkowicie w Bazie.

• Wyjątek: uruchomienie.

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

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

4. Nie rozkładajcie Modeli Misji na części.

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

• Całkowicie w Bazie: Nie ma starty punktów precyzji.

• Nie całkowicie w Bazie: Tracicie Dysk Precyzji

6. PRZERWANIE Z ŁADUNKIEM – Jeśli przerwiecie pracę Robota kiedy coś transportuje. Gdzie był ładunek
w czasie przerwania?:

• Całkowicie w Obszarze Startu: Zatrzymujecie ją.

• Nie całkowicie w Obszarze startu: Sędzia ją zabiera.

7. UTRATA KONTAKTU Z ŁADUNKIEM – Jeśli Robot, którego pracy nie przerwaliście, straci ładunek, to
musi on (ładunek) pozostać tam, gdzie został zgubiony.

• Całkowicie w Obszarze Startu: Zatrzymujecie ją.

• Nie całkowicie w Obszarze startu: Sędzia ją zabiera.

8. INTERFERENCJA – Nie możecie negatywnie wpływać na przeciwną Drużynę. Punkty za Misje, które Dru-
żyna przeciwna próbowała wykonać, ale nie udało im się to przez Wasze działanie są jej przyznawane.

9. ZNISZCZENIE POLA – Jeśli Robot odczepi lub zepsuje Modele Misji i Misje nie są punktowane.
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5.5 Koniec meczu
1. W momencie gdy mecz się kończy, wszystko zostaje dokładnie tak jak jest, a praca robota zostaje przerwana.

2. Robota nie zabieracie do momentu, aż sędziowie na to pozwolą.

3. Zmiany na macie po końcu meczu nie są punktowane.

5.6 Punktacja
1. Tylko końcowe (na koniec meczu) warunki na Polu są punktowane chyba, że w opisie misji jest zapisane

inaczej.

2. Sędziowie rozmawiają i sprawdzają z Wami Misję po Misji.

3. Jeśli Drużyna i sędziowie zgadzają się, jeden z członków Drużyny podpisuje punktację i to jest koniec meczu.

4. Jeśli Drużyna i sędziowie się nie zgadzają, końcową decyzję podejmuje Sędzia Główny.

5. Tylko najlepszy wynik z meczy (trzy rundy), które się odbędą, liczy się do punktacji głównej.

6. Przełamanie remisu rozwiązuje się wykorzystując drugi, a następnie trzeci najlepszy wynik. Jeśli to nie roz-
wiązuje problemu, sędziowie decydują co zrobić.

6 Przykładowe pytania sędziów

6.1 Innowacyjny projekt
Odkrycie:

1. Jaki problem wybrała Wasza Drużyna?

2. Z jakich źródeł korzystaliście?

3. Zaadaptowaliście istniejące rozwiązanie czy wymyśliliście coś zupełnie nowego?

4. Czy konsultowaliście Wasz projekt z ekspertami?

Innowacje:

1. Co oryginalnego i innowacyjnego jest w Waszym projekcie?

2. Czy udoskonaliliście czyjeś rozwiązanie?

3. Jak odkryliście i rozwijaliście swoje rozwiązanie?

4. Jak oceniliście swoje rozwiązanie i wprowadzaliście ulepszenia?

Komunikacja:

1. Jak Wasze rozwiązanie pomoże innym?

2. Komu przedstawiliście swoje rozwiązanie?

3. Jak Wasze rozwiązanie pomoże światu?

4. Jak wyglądało wasze przygotowanie prezentacji?
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6.2 Projekt Robota
Odkrycie:

1. Jak przetestowaliście konstrukcję Waszego Robota?

2. Opiszcie swoje programy. Czy działają za każdym razem?

3. Jak oceniliście Waszą konstrukcję?

4. Jakich zaawansowanych struktur programistycznych użyliście?

Innowacje:

1. Czy Wasz Robot jest Waszą oryginalną konstrukcją czy wykorzystaliście istniejący projekt?

2. Czy Wasz program jest oryginalny czy modyfikowaliście już istniejący?

3. Jaką macie strategię na rozwiązywanie Misji?

4. Co jest innowacyjnego w Waszej konstrukcji?

Komunikacja:

1. Jak współpracowaliście przy budowaniu Robota?

2. Jak współpracowaliście przy testowaniu Robota?

3. Jakie napisaliście programy?

4. Jak działaliście jako zespół, aby wybrać strategię?

6.3 Podstawowe wartości
Odkrycie:

1. Jaka była rola każdego z członków Drużyny w czasie Wyzwania?

2. Jak odkrywaliście i używaliście Podstawowych Wartości?

3. Jak używaliście Podstawowych Wartości poza konkursem?

Innowacje:

1. Jak wykorzystaliście Podstawowe Wartości do pokonania wyzwań?

2. Jak niezależny był Wasz zespół?

3. Jak dużo korzystaliście z pomocy trenera?

4. Jaka jest Wasza Drużyna?

Komunikacja:

1. Jak okazywaliście szacunek i wartości wspólnoty w Waszym zespole i poza nim?

2. Jak nauczyliście i pokazaliście współpracę i uczciwość w Waszym zespole i poza nim?
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7 Pytania i odpowiedzi QA
Każdy z was może zadać pytanie oraz znaleźć odpowiedzi do zadanych pytań dotyczących zasad Mistrzostw SGA
na stronie:

http://bit.ly/sga2020QnA

Powodzenia!
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