
Номінація:«LEGO WEDO 2.0» 

 

Проблемна тема: «Інноваційні агротехнології – майбутнє України!» 

 

Завдання: доставка ящиків з яблуками з поля до складських приміщень. 

 

Умови змагань: за найбільш короткий час, сконструювати та запрограмувати робота 

для доставки вантажу з поля (квадрат білого кольору) до складського приміщення 

(прямокутник зеленого кольору) в одному з запропонованих напрямках (лінії 

жовтого, синього або червоного кольорів). Час (бали) зараховується окремо за 2 

етапи змагань: конструювання та програмування робота, та за виконання місії 

(доставки вантажу. 

 

Ігрове поле: 

1. Розмір поля 2400х1200 мм. 

2. Поле має білу основу. На полі розміщена зона старту (квадрат розміром 160х160мм 

білого кольору), 3 різнокольорові лінії – шлях робота: жовтого, синього, червоного 

кольорів шириною 20мм (кут ліній відносно центральної лінії 250 в обидві сторони). 

Відстань від старту до зони складських приміщень 1290мм. Зона складських 

приміщень – це прямокутник зеленого кольору розміром 205х1040мм . 

3. Вантаж (ящик з яблуками) розташований в зоні старту (білий квадрат). Ящик 

складається з цеглинок Лего, розмір 6,5см х 6.5 см, висота 3см . Вага _______. 

Фото дадається. 

  

Вимоги до роботу:  
1. Робот повинен бути автономним. 
2. Розмір роботу повинен бути не більше150х150х150мм. 

3. Роботи повинні бути виготовленими лише за допомогою набора LEGO Education 

WeDo  2.0.  

4. Програмування здійснюється в середі програмування LEGO WEDO 2.0. 

5. На роботі має бути контейнер для розташування ящику з яблуками. Ящик з 

роботом НЕ ЗАКРІПЛЮЄТЬСЯ між собою, а вільно розташовується на ньому. 

 

 

Правила змагань: 

1. Змагання проводяться в два етапи: конструювання та програмування робота, та 

безпосереднє виконання самої місії. 

2. Конструкторами та іншим програмним устаткуванням учасники забезпечуються 

самостійно. 

3. На конструювання та програмування роботів учасникам буде відведено окреме 

місце та одна година часу . Під час конструювання роботів учасникам заборонено 

залишати свої місця та взаємодіяти з будь-ким окрім суддів, у разі виникнення 

питань потрібно підняти руку. Після закінчення наданого часу для конструювання 

та програмування робота (одна година) організатори зупиняють час та переходять 

до наступного етапу – виконання місії. 

4. Під час конструювання та програмування роботів забороняється використання 

мережі Internet, схем, малюнків, тощо. 

5. Учасники починають конструювати за сигналом судді. 



6. Після завершення підготовки робота до змагань, команда має підняти руку та 

вигукнути «готові», після чого час для конструювання та програмування робота 

для команди фіксується та не підлягає доопрацюванню. Робот передається суддям 

у карантин разом з додатковим приладдям (ноутбук, планшет, тощо). 

Відповідальність за зарядженість роботів і пристроїв покладається на КОМАНДУ. 

7. Виконання місії розпочинається після завершення конструювання та 

програмування роботів всіма зареєстрованими командами. 

8. Етап виконання місії розпочинається командами по черзі визначеною часом 

конструювання та програмування робота. 

9. Робот розміщується у зоні Старту, встановлюється вантаж. 

10. Відлік часу починається після запуску програми на виконання місії з кольору 

індикатора зеленого кольору). 

11. Робот рухається по одній з обраних ліній без перешкод, після чого має зупинитися 

в зоні складського приміщення (прямокутник зеленого кольору), подати звуковий 

сигнал та індикатор червоного кольору. Вивантаження вантажу не потрібне.  

12. Завдання вважається виконаним коли робот з вантажем розміщується в зоні 

складського приміщення (зелений прямокутник) і засвітиться червоний індикатор. 

13. У разі невиконання зміни кольору індикатора на старті, фініші, або у разі падіння 

ящика з яблуками з робота, спроба вважається невдалою і час (бали) не 

нараховуються. 

14. За конструювання та програмування робота, та за виконання місії  команда матиме 

окремий результат часу, які будуть переведені в бали (найменший час-найбільший 

бал). 

15. Учасникам дозволяється торкатися робота тільки коли він зупинився, здійснив 

вивантаження та подав звуковий сигнал. 

16. Керівник (тренер) команди не має право втручатися в дії робота і своєї команди. 

Для організаційних питань відводиться час перед початком змагань. 

 

Суддівство та визначення переможців: 

1. Перемогу отримує та команда, яка має сумарну найбільшу кількість балів після 

виконання обох етапів. 

2. За умови однакової сумарної кількості балів за 2 етапи влаштовується додатковий 

заїзд. 

3. Підведення загальних підсумків здійснюється суддівською колегією відповідно до 

правил змагань. 

4. У разі обґрунтованої незгоди з результатами рішенням суддів, команда може в 

усному порядку оскаржити рішення. 

5. У разі падіння ящика з яблуками з робота, спроба вважається невдалою і час (бали) 

не нараховуються. 

6. Якщо робот не зміг закінчити рух через стороннє втручання,з дозволу суддівської 

колегії може бути проведена ще одна додаткова спроба. 
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