
Номінація: «LEGO WEDO 2.0» 

 

Проблемна тема: «Будівництво міста» 

Для кожного українця його рідне місто будь-то Запоріжжя, Київ, Полтава або 

інше місто – є самим найдорожчим, тому що він тут народився, ходив до дитячого 

садочка, навчався у школі, інституті тощо. Кожен має відчувати себе частинкою 

свого міста і повинен бути небайдужим до його розвитку. Саме молоде покоління, ті 

хто зараз сидить за партами, буде визначати долю свого міста в майбутньому. І ми, 

молоде покоління, не повинні бути осторонь цього процесу. Ми повинні активно 

долучатися до нього: обговорювати проблеми, вносити пропозиції, щоб його рідне 

місто розквітало. 

Отже, долучаємося до програми президента «Велике будівництво», яка 

передбачає будівництво в нашій країні сучасних шкіл, дитячих садочків, 

позашкільних закладів, спортивних закладів або інших соціальних об’єктів.  

Майбутнє за молодим поколінням! 

 

Завдання: Побудуй своє місто!Головним завданням учасників Турніру номінації 

WEDO 2.0. є створення робота з набору WEDO 2.0, який повинен транспортувати 

окремі об’єкти міста: ШКОЛА, МАГАЗИН, ЦЕНТР РОЗВАГ безпосередньо в саму 

Зону МІСТА. Головним інструментом на будівництві є робот. Окрім цього на шляху 

робота будуть траплятися певні перешкоди, з якими він має впоратися. 

 

Умови змагань: Учасники приходять на змагання з конструйованим та 

запрограмованим роботом. Учасники змагань самостійно вирішують, як вони будуть 

виконувати завдання і транспортувати об’єкти. Час для проходження однієї місії: 

120сек. 

 

Ігрове поле: 

1. Розмір поля 2400х1200 мм. 

2. Поле має основу зеленого кольору.  

На полі розміщено: 

- зона Старту/Фінішу (прямокутник 300Х350мм білого кольору); 

- зона зупинки (прямокутник жовтого кольору 300х350мм з обрізаними кутами). 

В цій зоні учасник може торкатися робота; 

- зони з об’єктами (прямокутники  білого кольору 300х350мм): Школа, Магазин, 

Розважальний центр; 

- зона МІСТО (прямокутник блакитного кольору розміром приблизно 

800х350мм); 

- дорога сірого кольору шириною 300мм з розміткою чорного кольору 

посередині дороги. 

 

Об’єкти поля: 

- Школа (куб з лего цеглинок синього кольору) мал. 1 

- Магазин (куб з лего-цеглинок червоного кольору) мал.2 

- Розважальний центр (куб з різнокольорових лего-цеглинок) мал.3 

- Міст, виготовлений з цеглинок LEGO (висота 31цеглинок внутрішня довжина 

та висота 30см) мал.. 4 

Фото додаються. 



1. Вимоги до робота:  

1.1. Робот повинен бути сконструйований з використанням деталей базового 

набору LEGO education WeDo 2.0. Допускається будь-яка кількість 

смартхабів, двигунів та датчиків. 

1.2. Габаритні розміри робота повинні бути в межах 250х250х250мм. 

1.3. Роботом можна керувати за допомогою програми, дистанційно або з 

використанням обох методів. Роботом можна керувати будь-яким сумісним 

пристроєм (планшет, ноутбук) чи пультом дистанційного керування, 

створеним з елементів WEDO 2.0. Допускається використання будь-якого 

сумісного програмного забезпечення. 

1.4. Заборонено використання неоригінальних чи модифікованих деталей LEGO. 

 

2. Правила змагань: 

2.1. Порядковий номер участі у змаганнях для команд визначається номером 

реєстрації у Google-формі на Турнір (команди будуть заздалегідь 

попереджені).  

2.2. Команди самостійно забезпечують конструктори та інші програмні 

устаткування. Відповідальність за зарядженість роботів і пристроїв 

покладається на КОМАНДУ-учасника. 

2.3. На виконання проходження місії надається 120 сек, та дві спроби. Друга 

спроба надається після проходження всіма учасниками першої спроби. 

Вирішальною вважається спроба, в якій набрано найбільшу кількість балів. 

2.4. На змагання учасники приїздять з уже сконструйованими та 

запрограмованими роботами. Перевірка робота у відповідності до вимог 

робота, описаних в цих правилах, здійснюється суддями безпосередньо 

перед початком виконання місії кожної команди.  

2.5. Безпосереднє виконання місії. Робот починає та завершує свій рух із Зони 

Старт/Фініш. Відлік часу починається з готовності команди та оголошення 

суддею команди СТАРТ. Головна задача робота: рухатися по дорозі сірого 

кольору максимально не з’їжджаючи з неї та перенести всі об’єкти: 

ШКОЛА, МАГАЗИН, ЦЕНТР РОЗВАГ до Зони: МІСТО (зелений 

прямокутник). Якщо робот з’їхав з дороги всіма колесами, спроба 

вважається використаною та час зупиняється і бали нараховуються до 

моменту з’їзду з дороги. На полі розміщено червоні маркери, на які робот 

не має права заїжджати. За кожен заїзд віднімаються бали. Перед заїздом до 

Зони МІСТО розташовано ворота з лего цеглинок, через які робот має 

доставити всі три об’єкти. Бали нараховуються лише за ОДИН переїзд 

роботом з об’єктом в ОДНУ сторону до зони МІСТА. Після доставки всіх 

об’єктів до Міста, робот має повернутися до Зони Старт/Фініш, подати 

звуковий сигнал: «Гучні Оплески» та учасник вигукує «СТОП». Після чого 

час зупиняється. Підраховуються отримані бали та час, округлений до 

десятих, які судді вносять у протокол. Час є вирішальним лише при 

отриманні командами-учасниками однакової кількості балів за 

проходження однієї місії. 

2.6. Під час виконання місії торкатися робота та об’єктів, що розташовані на 

полі заборонено. Робота можна торкатися лише у Зонах Зупинки та 

СТАРТ/ФІНІШ  (під час зупинки , час не зупиняється.). 

2.7. По завершенні місії та підрахунку балів учасники не мають права торкатися 



робота та об’єктів поля без дозволу судді. 

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

команди. Для організаційних питань відводиться час перед початком 

змагань. 

 

3. Підрахунок балів: 

3.1.Максимальна сума балів за виконання завдання: 90 балів 

Назва місії Бали за один 

об’єкт 

Загальна кількість 

балів 

Об’єкт повністю знаходиться у Зоні Місто +20 +60 

Об’єкт частково знаходиться у Зоні МІСТО +10 +30 

Об’єкт знаходиться на початковому місці 

або загублений на полі 

0 0 

Робот з об’єктом проїхав ворота в сторону 

Зони МІСТО, не пошкодивши їх 

+5 за один 

проїзд в одну 

сторону 

+15 

До завершення часу (120сек) робот 

повернувся в зону Старт/Фініш подав 

сигнал «Гучні оплески», учасник вигукнув 

«СТОП» 

+15 +15 

Робот зрушив ворота перед Зоною МІСТО  -5 за кожне 

торкання 

 

Учасники торкаються робота в заборонених 

місцях (заборонені місця – це всі місця на 

полі, окрім зони Зупинки та Старт-Фініш) 

-5 за кожне 

торкання 

 

Робот наїхав на червоний маркер -5 за кожен 

наїзд 

 

Робот всіма колесами з’їхав з дороги сірого 

кольору 

Час 

зупиняється, 

спроба 

завершена 

 

 

4. Суддівство та визначення переможців: 

4.1. Перемогу отримує та команда, яка має найбільшу кількість балів за одну 

спробу. 

4.2. За умови однакової сумарної кількості балів декількох команд-учасників, 

перемогу отримує та команда, яка виконала завдання за найменший час 

проходження місії. 

4.3. Підведення загальних підсумків здійснюється суддівською колегією 

відповідно до правил змагань. 

4.4. Головний суддя змагань залишає за собою право остаточного вирішення 

спірних ситуацій, нарахування загальних балів, а також визначення 

переможців. 

4.5. У разі обґрунтованої незгоди з результатами рішенням суддів, команда 

може в усному порядку оскаржити рішення. 

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

суддівської колегії може бути проведена ще одна додаткова спроба.  



Мал. 1 

 
Мал. 2 

 
Мал. 3 

 
Мал.4 



  



Протокол 

змагань команд у номінації «WEDO 2.0» 

 

Команди-учасники 

 
Маневри робота 

          

 
Критерії 
оцінюванн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 спроба Час/бали           

Об’єкт повністю знаходиться у Зоні Місто +20           

Об’єкт частково знаходиться у Зоні МІСТО +10           

Об’єкт знаходиться на початковому місці або 

загублений на полі 

0           

Робот з об’єктом проїхав ворота в ОДНУ 

сторону Зони МІСТО, не пошкодивши їх 

+5 за один 

проїзд в 

одну 

сторону 

          

До завершення часу (120сек) робот повернувся 

в зону Старт/Фініш подав сигнал «Гучні 

оплески», учасник вигукнув «СТОП» 

+15           

Робот зрушив ворота перед Зоною МІСТО  -5 за кожне 

торкання 
          

Учасники торкаються робота в заборонених 

місцях (заборонені місця – це всі місця на 

полі, окрім зони Зупинки та Старт-Фініш) 

-5 за 

кожне 
торкання 

          

Робот наїхав на червоний маркер -5 за кожен 

наїзд 
          

Робот всіма колесами з’їхав з дороги сірого 

кольору (Час зупиняється, спроба завершена) 

           

Всього за 1 спробу ∑ балів           

Всього за 2 спробу ∑ балів           

Краща спроба бали           

Рейтинг місце           


