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ELSŐ RÉSZ – VERSENY LEÍRÁS 

1. Bevezető 

 
A modern világ mindennapi életvitele egyre több energiát igényel mind a háztartások, mind az 

ipar számára. A villamosenergia és a hozzá kapcsolódó technológiák elterjedése – mint az 

elektromos járművek – megváltoztatják az emberek fogyasztási szokásait. 

 

Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy hosszútávon az energiatermelés (gáz, olaj) 

hagyományos módjai nem fenntarthatók. A megújuló energiaforrások használata egyre 

népszerűbbé válik. Viszont egyes megújuló energiaforrások, mint a nap vagy szél, nem 

folyamatos és állandó források; az időjárás függvényében változik a hatékonyságuk. Nagy kihívás 

olyan elektromos hálózatot tervezni, ami okosan fel tudja venni az energiát több forrásból is.  

 

A senior korosztály versenypályáján a robotnak kell a házakat egy sokszínű forrásokból táplálkozó 

energia hálózatra kapcsolnia. Az időjárás változása miatt előfordul, hogy valamelyik forrás több 

energiát termel, mint amennyire igény van, de ezt is fel lehet használni a háztartások ellátására, 

ha egy akkumulátorban eltárolják.  
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2. Versenypálya 

Az alábbi képen látható a versenypálya és a különböző területek rajta.  

 

Ha az asztal nagyobb, mint a versenypálya, a minden oldalhoz képest az asztal közepére kell 
helyezni. 

A versenyasztal és a versenypálya specifikációival kapcsolatos további információkért 
olvasd el a Regular Kategória általános szabályzatának 4. pontját. A versenypálya 
nyomtatásához a PDF dokumentumot a pontos méretekkel www.wro-association.org 

oldalról töltheted le. 
  

http://www.wro-association.org/
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3. Pályaelemek, elhelyezkedésük, sorsolás 

 

Fontos sorsolási pont – az időjárás 

 

Ehhez a versenyhez az időjárás az egyetlen, amit minden forduló elején sorsolni kell. Minden 

energia típusból mindig megtalálható 4 egység az A jelű területeken, ám az időjárástól függ, hogy 

ennél több nap-, szél- vagy vízenergia is elhelyezésre kerül a pályán. További 4 energia egység 

kerülhet még elhelyezésre a B jelzésű területekre, amik többletként jelentkeznek. 

 

Napenergia egységek - A  

 

Az A területen mindig jelenlévő napenergia egységek az A jelű sárga négyzetekre kerülnek. 

 

 
4 napenergia egység - A 

 
Elhelyezkedésük az A jelű területen 

 

Napenergia egységek - B 

 

 

Az időjárástól függően (lásd fentebb) 4 további napenergia egység is felkerülhet a pályára, a B 

jelű sárga négyzetekre. 

 

 
4 napenergia egység - B 

 
Elhelyezkedésük az B jelű területen 
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Szélenergia egységek - A  

 

4 szélenergia egység mindig található az A területen. Ezek az A jelű területen lévő kis szélturbinát 

jelképező elemekre kerülnek felhelyezésre. 

 

 
4 szélenergia egység - A 

 
4 szélenergia egység kiindulási helyzete az A 

területen lévő szélturbinákon 

 

Szélenergia egység - B 

 

Az időjárástól függően (lásd fentebb) 4 további szélenergia egység is felkerülhet a pályára, a B 

jelű zöld négyzetekre. Mint látható, ezek nem egy-egy szélturbinán helyezkednek el. 

 

 
4 szélenergia egység - B 

 
Elhelyezkedésük az B jelű területen 
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Vízenergia egység - A  

 

4 vízenergia egység mindig található az A területen. Ezek az A jelű területen lévő vízerőmű 

területre kerülnek felhelyezésre. 

 

 
4 vízeneriga egység - A 

 
4 szélenergia egység kiindulási helyzete az A 

területen lévő vízerőműben 

 

Vízenergia egység - B 

 

Az időjárástól függően (lásd fentebb) 4 további vízenergia egység is felkerülhet a pályára, a B 

jelű kék négyzetekre. Mint látható, ezek nem vízerőműben helyezkednek el. 

 

 
4 vízenergia egység - B 

 
4 szélenergia egység kiindulási helyzete a B 

területen 
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Energia azonosító (2x sárga, 2x zöld, 2x kék) 

 

Két sárga (nap), két zöld (szél) és két kék (víz) energia azonosító található a pályán. Ebből öt 

kerül fel véletlenszerűen minden forduló elején a házak mellé. Ezek jelölik, hogy melyik háznak 

milyen típusú energiára van szüksége.  

 

 
Energia azonosítók 

 
Ház mellé helyezett energia azonosítók 

 

 

 

Napelem (2x) 

 

Két napelem mindig található a pályán, a napelempark előtti sötét sárga területen. 

 

 
Napelem 

 
Napelem kiindulási helyzete a versenykör 

elején 
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A vízerőmű kerítése 

 

A vízerőművet egy kerítés védi, a robot ezt nem mozdíthatja el vagy rongálhatja meg.  

 

 
Vízerőmű kerítése 

 
A vízerőmű kerítés kiindulási helyzete a 

versenykör elején 

 

Tároló akkumulátor 

 

Az energia tárolására szolgáló akkumulátort is egy kerítés védi, a robot ezt sem mozdíthatja el 

vagy rongálhatja meg. 

 

 
Tároló akkumulátor kerítése 

 
A tároló akkumulátor kerítés kiindulási 

helyzete a versenykör elején  
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Sorsolás összegzése 
 
Mint korábban írtuk, minden forduló elején újra kell sorsolni az időjárási viszonyokat. 

Továbbá az energia azonosítók helyzete is minden forduló elején sorsolásra kerül.  

 

 

Egy lehetséges sorsolás látható itt lentebb. A többlet energia forrása a nap. A színes X jelöli a 

nap-, szél- és vízenergia egységeket. A színes körök pedig a különböző energia azonosítókat.   
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4. Versenyfeladatok 

A könnyebb érthetőség kedvéért a részfeladatokat külön magyarázzuk több részben.  

A csapatok maguk dönthetnek arról, milyen sorrendben hajtják végre a részfeladatokat. 

 

4.1. Energiaellátás telepítése 

A robot fő feladata olyan energiaellátás telepítése, amilyenre az adott háznak szüksége van. Rész 

pontok kaphatók ugyan, de teljes pontszámot csak azok az energiaegységek érnek a ház piros 

területén, amik egyeznek a ház melletti energia azonosítók színeivel. 

Egy ház energia ellátásához négy egység energiára van szükség. Ennél több energia egység 

esetén az adott házon található összes egység 0 pontot ér. Az nem számít, hogy az energia az A 

vagy a B jelzésű területekről érkezik. 

Plusz pont jár azért, ha az energiaellátás teljesen lefedi a ház energia igényeit. Egyrészt mind a 

négy egység olyan színű, amilyenre a háznak szüksége van az energia azonosítók alapján. 

Másrészt mindegyik házhoz tartozó azonosító színéből található legalább egy olyan színű egység 

a házon. Ezen felül felhasználhatók még az éppen adott többlet energia egységei is. 

Az alábbi táblázat bemutat néhány példát arra, hogy a házak milyen energiaellátással 

rendelkezhetnek a különböző energia azonosító sorsolások esetén, ebben a példa fordulóban 

napenergiából áll rendelkezésre többlet. 

Példák energiaellátásra 

Többlet 

energia  

Energia 

azonosítók a ház 

mellett 

Lehetséges 

helyes ellátás 

Lehetséges 

helyes ellátás 

Helytelen ellátás 

Nap Sárga (nap) &  

Zöld (szél)  

1 sárga egység 

3 zöld egység 

3 sárga egység 

1 zöld egység 

3 sárga egység 

1 kék egység 

(nincs zöld és a 

kékre nincs 

szükség) 

Nap Kék (víz) 4 kék egység 2 kék egység 

2 sárga egység 

2 kék egység 

2 zöld egység 

Nap Zöld (szél) &  

Kék (víz) 

1 zöld egység 

2 kék egység 

1 sárga egység 

3 zöld egység 

1 kék egység 

1 zöld egység 

1 kék egység 

1 sárga egység 

(nem elegendő 

mennyiségű 

energia) 



 

WRO 2021 - Regular Category - Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 11 

Nap Zöld (szél) & Kék 

(víz) 

  4 zöld egység 

(víz egység 

hiányzik) 

 

4.2. Többlet energia tárolása 

Négy egység energia marad meg többletként, amiket nem kell felhasználni valamelyik ház 

ellátásához. Az időjárástól és a házak igényétől függ, hogy melyik energia egységek maradnak ki 

többletként. 

Fontos, hogy minden megújuló energiát tároljunk későbbre, a robotnak tehát ezeket az 

egységeket a tároló akkumulátor területére kell vinnie. 

Pontot akkor érnek, ha a tároló akkumulátorban maximum négy egység található. 

4.3. Napelemek elfordítása 

A napelemek csak akkor nyújtanak maximális teljesítményt, ha megfelelő szögben állnak a 

naphoz képest. A robotnak el kell fordítania a napelemeket a nap irányába. 

Pont jár minden napelemért, amelyik elfordítva teljesen a világos sárga területen belül található 

és álló helyzetben marad. 

4.4. Robot parkolása 

 

A versenyfeladatok akkor fejeződtek be teljesen, ha a robot visszatér a rajt / cél területre, megáll 

és a robot felülnézetből teljes terjedelmével a rajt / cél területen belül található (kábelek nem 

számítanak). 

4.5. Bónusz pontok  

Bónusz pont jár azért, ha a robot nem mozdítja el vagy rongálja meg a vízerőmű kerítését és 

egyik szélturbinát sem.   
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5. Pontozás 

Definíciók a pontozáshoz  

 

“Teljesen” azt jelenti, hogy az adott pályaelem csak a kijelölt területtel érintkezik (a fekete 

vonal nem számít bele a kijelölt területbe). 

 

Feladatok Egy Össz 

Energia ellátás telepítése (max. 4 egység házanként, több egység esetén a házban 

található minden egység 0 pontot ér) 

Energia egység teljesen a ház területén, de nem egyezik egyik 

energia azonosító vagy a többlet energia színével sem. 

2 24 

Energia egység teljesen a ház területén és egyezik valamelyik energia 

azonosító vagy a többlet energia színével. 

8 96 

Teljes helyes energia konfiguráció (az adott házban található összes 

egység teljesen a ház területén található, mindegyik energia azonosító 

színéhez legalább egy egység található a házban és nincsen köztük 

helytelen színű egység) 

12 36 

Többlet energia egységek tárolása (max. 4 után jár pont) 

Az energia egység teljesen a tároló akkumulátor kerítésén belül 
található és a kerítés nem mozdult el (a világos szürke területről) és 
nem rongálódott meg. 

5 20 

Napelemek elfordítása 

Napelem teljesen a világos sárga területen belül és a kiindulási 
helyzetével megegyezően álló helyzetben. 

10 20 

Robot parkolása 

A robot teljes terjedelmével a rajt / cél területen belül található (csak 
ha más versenyfeladatért, ami nem bónusz, is szerzett pontot). 

 14 

Bónusz pontok  

A vízerőmű kerítése nem mozdult el vagy rongálódott meg.  12 

A szélturbina nem mozdult el vagy rongálódott meg. 3 12 

Maximum Pontszám  210 
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Pontozólap 

Csapatnév: _______________________                 Forduló: ______ 

 

Feladatok Egy Össz # Össz 

Energia ellátás telepítése (max. 4 egység házanként, több egység esetén a házban 

található minden egység 0 pontot ér) 

Energia egység teljesen a ház területén, de nem egyezik 

egyik energia azonosító vagy a többlet energia színével 

sem. 

2 24   

Energia egység teljesen a ház területén és egyezik 

valamelyik energia azonosító vagy a többlet energia 

színével. 

8 96   

Teljes helyes energia konfiguráció (az adott házban 

található összes egység teljesen a ház területén található, 

mindegyik energia azonosító színéhez legalább egy 

egység található a házban és nincsen köztük helytelen 

színű egység) 

12 36   

Többlet energia egységek tárolása (max. 4 után jár pont) 

Az energia egység teljesen a tároló akkumulátor kerítésén 
belül található és a kerítés nem mozdult el (a világos 
szürke területről) és nem rongálódott meg) 

5 20   

Napelemek elfordítása 

Napelem teljesen a világos sárga területen belül és a 
kiindulási helyzetével megegyezően álló helyzetben. 

10 20   

Robot parkolása 

A robot teljes terjedelmével a rajt / cél területen belül 
található (csak ha más versenyfeladatért, ami nem 
bónusz, is szerzett pontot) 

 14   

Bónusz pontok  

A vízerőmű kerítése nem mozdult el vagy rongálódott 
meg. 

 12   

A szélturbina nem mozdult el vagy rongálódott meg. 3 12   

Összes pont  210   

Villám Kihívás  

Végső pontszám  
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Idő másodpercben  

 

 

 

 

Csapattag aláírása  Bíró aláírása 

Pontozási segédlet 

Energia ellátás telepítése (max. 4 egység házanként, több egység esetén a házban 

található minden egység 0 pontot ér) 

Energia egység teljesen a ház területén, de nem egyezik egyik 

energia azonosító vagy a többlet energia színével sem. 

2 24 

● Energia egység teljesen a ház területén és egyezik valamelyik 

energia azonosító vagy a többlet energia színével. 

8 96 

Teljes helyes energia konfiguráció (az adott házban található összes 

egység teljesen a ház területén található, mindegyik energia azonosító 

színéhez legalább egy egység található a házban és nincsen köztük 

helytelen színű egység) 

12 36 

Fontos: Az alábbi pontozási példák arra az esetre vonatkoznak, ha a napenergiából található 
többlet a pályán. 
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Energia egység teljesen a 
területen nem kell állnia) 

 

Energia egység nincs 
teljesen a területen  

 

 

Energia egység teljesen a 
területen (minden pályával 

érintkező rész a ház 
területével érintkezik) 

 

Energia egység nincs a 
területen (a hurok a területen 

kívül érintkezik a pályával) 
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44 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32)  

+ 12 pont a teljes helyes konfigurációért 

 

44 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32)  

+ 12 pont a teljes helyes konfigurációért 

 

26 pont 
1 energia egység, darabja 2 pont (2) 
3 energia egység, darabja 8 pont (24) 

 

44 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32)  

+ 12 pont a teljes helyes konfigurációért 

 

44 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32)  

+ 12 pont a teljes helyes konfigurációért 

 

20 pont 
2 energia egység, darabja 2 pont (4) 
2 energia egység, darabja 8 pont (16) 
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44 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32)  

+ 12 pont a teljes helyes konfigurációért 

 

44 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32)  

+ 12 pont a teljes helyes konfigurációért 

 

24 pont 
3 energia egység, darabja 8 pont (24) 

 

 

32 pont 
4 energia egység, darabja 8 pont (32) 

A teljes konfigurációhoz hiányzik legalább 
egy kék egység is. 

 

10 pont 
1 energia egység, darabja 2 pont (2) 
1 energia egység, darabja 8 pont (8) 

 

16 pont 
2 energia egység, darabja 8 pont (16) 

A teljes konfigurációhoz hiányzik két egység. 
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0 pont 
Négynéll több egység a házban. 

 

 

Az energia egység teljesen a tároló akkumulátor területén található és a fal nem mozdult 
el vagy rongálódott è 5 pont darabja 

Figyelem: Akár az összes többlet energia egység elhozható a tároló akkumulátor 
területére. 

 

10 pont (2 a területen) 

 

5 pont (bal oldali nincs a 
területen) 

 

20 pont (4 a területen) 

 

20 pont (max. 4 egység után 
jár pont) 

 

0 pont (kerítés 
megrongálódott) 

 

0 pont (kerítés elmozdult) 
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Napelem teljesen a világos sárga területen belül és a kiindulási helyzetével 
megegyezően álló helyzetben è 10 pont darabja 

 

10 pont 

 

10 pont 

 

0 pont (nem álló helyzetben 
van) 

 

0 pont (nincs teljesen a 
világos sárga területen) 

  

 
A robot teljes terjedelmével a rajt / cél területen belül található (csak ha más versenyfeladatért, 

ami nem bónusz, is szerzett pontot) è 14 pont 
 

 

A robot felülnézetből teljesen 
a rajt / cél területen belül 

található.  

 

A robot felülnézetből teljesen 
a rajt / cél területen belül 
található, a kábelek nem 

számítanak. 

 

0 pont, robot felülnézetből 
nincs teljesen a rajt / cél 

területen belül. 
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A vízerőmű kerítése nem mozdult el vagy rongálódott meg. è 12 pont  

 

12 pont 

 

12 pont, belül maradt a 
világosszürke területen. 

 

0 pont, kimozdult a 
világosszürke területről. 

 

0 pont, megrongálódott. 

  

 

A szélturbina nem mozdult el vagy rongálódott meg. è 3 pont darabonként 

 

3 pont. 

 

3 pont, belül maradt a 
világosszürke területen. 

 

0 pont, kimozdult a 
világosszürke területről. 

 

0 pont, megrongálódott. 
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6. Helyi, regionális és nemzetközi versenyek 
 
WRO versenyeket több mint 80 országban rendeznek és tudjuk, hogy a különböző országok 
csapatai, különböző nehézségi fokot várnak el. Az ebben a dokumentumban leírt verseny 
feladatokat a nemzetközi WRO versenyeken fogjuk használni.  
 
A WRO fontosnak tartja, hogy minden résztvevő jó élményekkel gazdagodjon a verseny során. 
Kevesebb tapasztalattal rendelkező csapatok számára is meg kell teremteni a lehetőséget, hogy 
sikeresek legyenek és pontokat szerezzenek. Ezzel épül fel bennük lassan az önbizalom ahhoz, 
hogy új technikai készségeket sajátítsanak el. 
 
Mindegyik ország saját Nemzeti Szervezője dönthet úgy, hogy a feladatokat egyszerűsíti a 
helyi, regionális vagy nemzeti versenyekre. Döntéseiket maguk hozzák meg ezzel 
kapcsolatban a helyi viszonyoknak megfelelően. Itt adunk néhány ötletet, hogyan lehet a 
feladatokat könnyíteni. 
 

 

Lehetséges könnyítések: 
 

• Az időjárás sorsolása az egész versenynapra szól 

• Az energia azonosítók sorsolása az egész versenynapra szól 

• Az energia azonosítók állandók, nincs sorsolás  
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