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SUPERPOWEREDSM Robot Game

Witajcie w FIRST® ENERGIZESM prezentowany przez 
Qualcomm. Tegoroczne wyzwanie FIRST LEGO 
League nazywa się SUPERPOWEREDSM. Twoja 
drużyna: będzie wspólnie pracować nad różnymi 
zadaniami, aby przygotować się do niesamowitego 
wydarzenia, którym będzie turniej.

Każda z tych czterech jednakowo ważnych części 
FIRST® LEGO® League Challenge stanowi 25% 
twojego całkowitego występu podczas wydarzenia.

Tegoroczny Robot Game polega na zbieraniu dysków 
energii z różnych części maty i dystrybuowaniu ich w 
miejsca konsumpcji energii. Punkty możecie zdobyć 

za uwolnienie dysków lub przetransportowanie ich do 
wskazanych miejsc.

Wstęp

Więcej znajdziecie w Notatniku 

Inżyniera.  Będzie to Wasz 

przewodnik w tej podróży. 

Znajdziecie tam inspiracje do 

przygotowania Innowacyjnego 

projektu

Możecie wykorzystać lekcje z 
aplikacji  

LEGO® Education SPIKE™, dzięki którym nauczycie się budować i programować robota. Jest tam też misja wspierana M05  
 Smart Grid.

W
stęp



SUPERPOWEREDSM 5

Jak zacząć

1. Zbuduj modele zgodnie z 
Instrukcjami składania modeli 
misji(str. 22-23). 

2. Zdecydujcie, czy będziecie 
pracować na stole czy na 
podłodze. Instrukcje jak 
zbudować stół znajdziecie na 
stronie 24. 

3. Podążajcie za instrukcjami 
Ustawienie Maty (str. 24), 
Samoprzylepne rzepy 3M™ 
Dual Lock™ Placement (str. 
25), i Umieszczenie modeli (str. 
26-28). 

4. Nauczcie się bawić! 
Przeczytajcie Zasady (str. 16-
21), Misje (str. 7-15) i obejrzyjcie 
video sezonu.

5. Sprawdźcie co jest w 
Nowościach w tym roku 
(str. 16), przeczytajcie Złote 
zasady Robot Game (str. 6)  
i sprawdzajcie update zasad.

6. Zobaczcie co jest w podręczniku. 
Znajdziecie tam Słownik (str. 
16), Ścieżkę robota (str. 29)  
i Kartę ocen (str. 30-31).

Lewy Dom Prawy DomLewy obszar 
startowy

Prawy obszar 
startowy

Zobaczcie, gdzie są umiejscowione misje - zaznaczone są numerami.

Aby w pełni zanurzyć się w wyzwaniu FIRST® LEGO® League Challenge warto dać 
uczniom Notatnik Inżyniera, a trenerowi Podręcznik Trenera.
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Złote zasady Robot Game

Gracious Professionalism® (Łaskawy Profesjonalizm)

1. Drużyna FIRST® LEGO® League 
Challenge pracuje wspólnie nad 
zaprojektowaniem i zbudowaniem 
robota LEGO®, którego następnie 
zaprogramuje, żeby autonomicznie 
wykonał serię misji podczas  
2,5 minutowego meczu.

2. Po podjęciu decyzji, co do strategii, 
drużyna uruchamia robota z jednego 
z dwóch obszarów startowych, żeby 
samodzielnie mógł podejmować 
próby realizacji misji na macie.

3. Robot może być zaprogramowany 
tak, by wracał do dowolnego miejsca 
w którymś z dwóch domów. Drużyna 
może go modyfikować przed kolejnym 
uruchomieniem.

4. Mecz zaczynamy z sześcioma 
dyskami precyzji. Jeśli trzeba, 
można wziąć rękoma robota z maty i 

przynieść do domu, ale drużyna traci 
wtedy dyski precyzji. 

5. Podczas meczu tylko robot może 
transportować rzeczy z jednego 
domu do drugiego. Jeśli przerwiecie 
pracę robota, możecie go zabrać do 
dowolnego domu.

6. Wymagania misji muszą być 
widoczne na końcu meczu, aby 
się liczyć, chyba, że określony jest 
konkretny sposób wykonania.

7. Twoja drużyna: będzie miała trzy 
mecze, ale liczy się tylko najwyższy 
wynik. 

8. Drużyny FIRST® LEGO® League 
doświadczają Podstawowych 
Wartości poprzez Gracious 
Professionalism®. Sędziowie będą 
oceniać Łaskawy Profesjonalizm 
podczas każdego z meczy.

Łaskawy profesjonalizm® pokazywany podczas przejazdów
Sędziowie w czasie przejazdów będą oceniać drużyny 
również w obszarze Łaskawego Profesjonalizmu®.

Zdobyte w Łaskawym Profesjonaliźmie punkty będą 
dodawane do innych uzyskanych w obszarze Wartości 
Podstawowych w czasie pozostałych sesji, stając się 
częścią składową wyniku w tej kategorii.

Z założenia wszystkie drużyny zaczynają z Łaskawym 
Profesjonalizmem na poziomie Znakomity (3 punkty). 
Jeśli sędziowie zauważą coś, co pozwala zwiększyć 
ten wynik, będą tu przyznawać Wykraczający  
(4 punkty). Podobnie, jeśli zachowanie drużyny będzie 
wskazywać na braki w tym obszarze, punktacja 
zostanie ustalona na poziom Rozwijający się  
(2 punkty).

ROZWIJAJĄCY SIĘ ZNAKOMITY WYKRACZAJĄCY

2 3 4

Jeśli drużyna nie pokaże się na meczu, nie dostanie 
punktów za Łaskawy Profesjonalizm. Jednak jeśli 
pojawi się i nie weźmie udziału w meczu, ale wyjaśni 
co się stało i dlaczego nie są gotowi, nadal mogą 

dostać punkty za Łaskawy Profesjonalizm, który 
zaprezentują.
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Zagrajmy w SUPERPOWEREDSM 
Robot Game! Misje to zadania, 
które można realizować, żeby zdo-
być punkty. Przeczytajcie opisane 
poniżej misje, najlepiej całą druży-
ną stojąc przy macie.

Niektóre misje są pogrupowane w 
Podróże Energii i odnoszą się do 
strony 9 w Notatniku Inżyniera.

    Podróż białej energii - od-
nosi się do zajęć 1

 Podróż niebieskiej energii 
- odnosi się do zajęć 2

 Podróż żółtej energii 
- odnosi się do zajęć 3

 Podróż pomarańczowej 
energii - odnosi się do zajęć 
4

Sprawdź swój wynik 
korzystając z oficjalnego 
kalkulatora.

Misje

SUPERPOWEREDSM - Misje

SPRAWDZENIE SPRZĘTU

Jeśli Wasz robot i cały sprzęt mieści się całkowicie w jednym z obszarów sprzętu i nie jest wyższy nic 30,5 cm (12 
cali) podczas sprawdzenia przed meczem: 20

(Zobacz Zasady, MECZ Setup 1)

PRZYKŁADOWY WYGLĄD OPISU MISJI

Zdjęcie modelu Umiejscowienie na polu

Historia, stojąca za misją

Prosty opis misji (nie 
wykorzystywany do liczenia 
punktacji)

• Zwykły czarny tekst pod opisem misji wymienia główne wymagania: XX punktów czerwonym, pogrubionym 
krojem.

• Jeśli sędzia widzi spełnione wymagania: Liczba punktów jak opisano

Niebieski, pochylony tekst po punktorach oznacza bardzo ważne dodatkowe wymagania i pomocne wskazówki.

Czasami zdjęcia pokazują 
przykładowe rozwiązania wraz z 

punktacją.

XX punktów czerwonym, 
pogrubionym krojem.

Czasem zdjęcie ma podpis, aby 
było łatwiej zrozumieć sytuację.

XX punktów czerwonym, 
pogrubionym krojem.

Zdjęcia nie muszą pokazywać 
WSZYSTKICH możliwości 

zdobycia punktów!

XX punktów czerwonym, 
pogrubionym krojem.

Film 
Robot 
Game

Misje
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Misja 01 MODEL INNOWACYJNEGO PROJEKTU

O1
Ten model powinien reprezentować 
Wasze rozwiązanie Innowacyjnego 
projektu.

Dostarcz Wasz Innowacyjny model 
do obszaru elektrowni wodnej.

• Jeśli Wasz model jest chociaż częściowo w obszarze elektrowni wodnej: 10

Zaprojektujcie samodzielnie i przynieście jeden model Innowacyjnego Projektu na mecz. Aby się liczył, musi:
• Być zbudowany przynajmniej z dwóch klocków LEGO®.
• Przynajmniej w jednym kierunku mieć wymiar większy niż 4 „piny” LEGO.

10 10

Misja 02 PLATFORMA WIERTNICZA (OIL PLATFORM)

O2

Ropa naftowa jest nieodnawialnym 
źródłem energii, które można 
wykorzystać do zasilania pojazdów. 

Przepompuj olej, aby dyski paliwa 
załadowały się do cysterny z 
paliwem, a następnie dostarcz 
ciężarówkę z paliwem do stacji 
paliw.

• Jeśli dyski paliwa są w cysternie paliwowej: 5 KAŻDY
• Bonus: Jeżeli co najmniej jeden dysk paliwa znajduje się w cysternie paliwowej i cysterna jest co najmniej 

częściowo ponad docelową stacją paliwową: 10 dodatkowo

5 + 5 5 + 10
(1 dysk paliwa w środku)

5 + 5 + 5 + 10
(3 dyski paliwa w środku)

M
isje
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Misja 03 PRZECHOWYWANIE ENERGII (ENERGY STORAGE)

O3

Nowe technologie pomagają w 
magazynowaniu energii. Skały 
wulkaniczne można podgrzewać 
w izolowanej obudowie, aby 
magazynować energię do czasu, 
aż będzie potrzebna.

Załaduj dyski energii do pojemnika 
na energię, a następnie uwolnij 
zmagazynowany dysk energii z 
tacy pod modelem.

• Jeśli dysk energii jest całkowicie w pojemniku (maksymalnie 3) 10 za każdy
• Jeśli dysk jest całkowicie usunięty z tacy pod modelem: 5

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w pojemniku.

10 10 + 10 + 10 10 + 10 + 10 + 5
Misja 04 FARMA SOLARNA (SOLAR FARM)

O4

Energia słoneczna może 
być magazynowana przy 
użyciu nowych technologii 
koncentracji energii, a następnie 
wykorzystywana do wytwarzania 
energii elektrycznej. 

Rozpocznij dystrybucję dysków 
energii, przesuwając je z ich pozycji 
na macie.

• Jeśli dysk energii jest całkowicie usunięty z początkowego okręgu: 5 KAŻDY
• Bonus: Jeśli wszystkie trzy dyski zostały kompletnie usunięte z startowego okręgu: 5 DODATKOWO

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 5

M
is

je
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Misja 05 INTELIGENTNA SIEĆ (SMART GRID)

O5

Nowa technologia inteligentnych 
sieci wykorzystuje dane do 
dystrybucji energii elektrycznej do 
konsumenta tam, gdzie i kiedy jest 
to potrzebne. 

Podnieś pomarańczowy łącznik 
(łapa), aby połączyć inteligentną 
sieć z siecią z drugiego stołu.

• Jeśli Wasz pomarańczowy łącznik jest całkowicie podniesiony: 20
• Bonus: Jeśli łączniki obu drużyn są całkowicie podniesione: 10 dodatkowo

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać modelu.

0 20 20 + 10

Misja 06 SAMOCHÓD HYBRYDOWY (HYBRID CAR)

O6

Samochody hybrydowe 
wykorzystują kombinację źródeł 
energii i mogą ładować się lub 
tankować paliwo na stacji paliw. 

Naładuj samochód hybrydowy, 
wkładając dysk hybrydowy do 
samochodu.

• Jeśli samochód hybrydowy nie dotyka rampy: 10
• Jeśli dysk hybrydowy jest w samochodzie: 10

0 10 10 + 10

M
isje
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Misja 07 TURBINA WIATROWA (WIND TURBINE)

O7

Energia odnawialna z wiatru jest 
wykorzystywana do obracania 
łopatami turbiny i wytwarzania 
energii elektrycznej.

Uwolnij dyski energii z turbiny.

• Jeśli żaden dysk energii nie dotyka turbiny: 10 za każdy

10 10 + 10 10 + 10

Misja 08 OGLĄDANIE TELEWIZJI (WATCH TELEVISION)

O8

Używanie energii w naszych 
domach jest częścią codziennego 
życia. Przykładem może być 
oglądanie telewizji. 

Podnieś ekran telewizora i 
włóż dysk energii do pojemnika 
telewizora.

• Jeśli ekran telewizora jest całkowicie podniesiony: 10
• Jeśli dysk energii jest całkowicie w zielonym pojemniku telewizora. 10

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysku energii, który jest w zielonym pojemniku oraz modelu telewizora.

10 10 10 + 10

M
is

je
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Misja 09 ZABAWKOWY DINOZAUR (DINOSAUR TOY)

O9

Urządzenie elektroniczne, takie jak 
zabawki potrzebują energii, żeby 
działać. Akumulatory są lepszym 
wyborem niż baterie, których nie da 
się ładować.

Włóż dysk energii lub akumulator 
do dinozaura, żeby zaczął działać.

• Jeśli zabawkowy dinozaur jest całkowicie w lewym domu: 10
• Jeśli pokrywa zabawkowego dinozaura jest całkowicie zamknięta:

• I jest w nim dysk energii: 10
• Lub jest w nim akumulator: 20

10
(Pusty)

20
(Akumulator w środku):

10
(Dysk energii w środku)

Misja 10 ELEKTROWNIA (POWER PLANT)

1O

Zapotrzebowanie na energię 
jest bardzo duże, a do jego 
zaspokojenia można wykorzystać 
wiele różnych źródeł energii.

Uwolnij dyski energii z elektrowni.

• Jeśli żaden dysk energii nie dotyka elektrowni: 5 KAŻDY
• Bonus: Jeśli wszystkie trzy dyski energii nie dotykają elektrowni: 10 dodatkowo

5 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10

Zasady Robot Game  I  Misje

M
isje
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Misja 11 ZAPOROWA ELEKTROWNIA WODNA (HYDROELECTRIC DAM)

11
Woda uwalniana ze zbiornika 
obraca wirnik turbiny, generując 
energię elektryczną. 

Wyślij dysk wody ze szczytu zapory 
wodnej do wirnika turbiny, aby 
uwolnić dysk energii.

• Jeśli żaden dysk energii nie dotyka elektrowni wodnej: 20

0 0 20

Misja 12 ZBIORNIK WODNY (WATER RESERVOIR)

12
W zbiorniku gromadzona jest woda 
z rzeki nad tamą. Woda z dolnej 
części rzeki może być również 
pompowana z powrotem w celu 
napełnienia zbiornika w czasie, gdy 
jest nadmiar energii elektrycznej do 
wykorzystania.

Umieść zawieszki wody z rzeki nad 
tamą na czerwonym haku lub w 
zbiorniku.

• Jeśli zawieszka wody jest całkowicie w zbiorniku i dotyka maty: 5 KAŻDY
• Jeśli zawieszka wody jest powieszona na pojedynczym czerwonym haku: 10 za każdy

Pętla zawieszki może wystawać poza zbiornik.
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać zawieszki wody w zbiorniku ani na czerwonym haku. 

5 + 10 5 + 10 5 + 10

M
is

je
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Misja 13 POWER-TO-X (POWER-TO-X)

13
Nadwyżkę energii odnawialnej 
można wykorzystać do 
przekształcenia wody w wodór, 
który można przechowywać w 
zbiornikach do czasu, gdy będzie 
potrzebny.

Dostarcz dyski energii do obszaru 
elektrowni wodnej.

• Jeśli dysk energii jest całkowicie w obszarze elektrowni wodnej (maksymalnie 3): 5 KAŻDY

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5

Misja 14 FABRYKA ZABAWEK (TOY FACTORY)

14
Fabryki zużywają duże ilości 
energii do wytwarzania używanych 
przez nas produktów, takich jak 
zabawki.

Dostarcz dyski energii do kosza 
fabryki zabawek i uwolnij mini-
zabawkę dinozaura. 

• Jeśli dyski energii są częściowo w pojemniku z tyłu fabryki zabawek (lub w czerwonym zbiorniku)(maksymalnie 
trzy): 5 KAŻDY

• Jeśli mini-dinozaur jest wypuszczony: 10
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w fabryce.

5 + 5 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5 + 10
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Misja 15 AKUMULATORY (RECHARGEABLE BATTERY)

15
Energia może być przechowywana 
w bateriach, ale ich wytworzenie 
wymaga dużo energii. 

Dostarcz dyski energii do obszaru 
ładowania akumulatorów.

• Jeśli dysk energii jest całkowicie w obszarze ładowania akumulatorów (maksymalnie 3): 5 KAŻDY

Akumulator nie jest dyskiem energii. 
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w obszarze ładowania akumulatorów.

0 5 5 + 5 + 5

ŻETONY PRECYZJI

Mecz zaczynacie z sześcioma dyskami precyzji, które są warte 50 punktów. Sędzia je trzyma. Jeśli przerwiecie 
pracę robota poza domem, sędzia zabiera jeden żeton. Dostajecie punkty, za żetony, które zostają niezabrane 
przez sędziego. Jeśli zostało żetonów:
1: 10, 2: 15, 3: 25, 4: 35, 5: 50, 6: 50

(Zobacz Zasady, Poza domem 1 i 2)
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WAŻNE!
Wszystkie sformułowania w Robot Game oznaczają dokładnie 

i tylko to, co mówią, są dosłowne. Jeśli jakiś szczegół nie jest 

wspomniany to znaczy, że się nie liczy. 

Jeśli zaistnieje sytuacja, która sprawia, że decyzja sędziego 

jest niejasna lub trudna do sprawdzenia, dostajesz przywilej 

korzyści (benefit of doubt). W obrębie jednego źródła, tekst jest 

zawsze ważniejszy niż obrazki. (Filmy i emaile nie mają żadnego 

znaczenia podczas oceniania.

Jeśli zasady, misje lub ustawienia pola 

wymagają zmian lub wyjaśnienia, w trakcie 

sezonu zostanie wydana aktualizacja wyzwania, 

która zastąpi poprzednie materiały. Na każdym 

turnieju sędzia główny podejmuje końcową 

decyzję.

• Mamy dwa domy i tym samym 
dwa obszary startu.  

• Przy stole może być czterech 
techników, po dwóch po każdej 
stronie. 

• Zasady zostały zmodyfikowane, 
aby uwzględnić wszystkie te 
zmiany, dlatego prosimy o uważne 
zapoznanie się ze wszystkimi 
materiałami.

• Sprzęt:Wszystko, co drużyna 
przynosi na mecz. (Zobacz 
„Sprzęt„)

• Pole: Pole składa się ze ścian 
ograniczających i wszystkiego, 
co znajduje się wewnątrz. Mata, 
modele misji oraz domy są 
częściami pola. 

• Przerwanie: Gdy po 
uruchomieniu technicy wchodzą 
w interakcję z robotem lub 
czymkolwiek, co go dotyka. 

• Uruchomienie: Kiedy technicy 
aktywują robota będącego 
całkowicie w obszaru startu, aby 
poruszał się autonomicznie.

• Mecz: 2.5-minuty, podczas 
których robot rozwiązuje misje, 
aby zdobyć jak najwięcej punktów.

• Misja: Misje to zadania, które 
można realizować, żeby 
zdobyć punkty. Drużyny mogą 
rozwiązywać misje w dowolnej 
kolejności.

• Dyski Precyzji: Sześć 
czerwonych dysków, dołączone 

do zestawu konkursowego. Dyski 
są warte konkretną ilość punktów, 
ale w niektórych sytuacjach 
sędzia może je zabrać. (Zobacz 
„Poza domem„) 

• Robot: To wasz kontroler i cały 
sprzęt dołączony do niego za 
pomocą Waszych rąk, który nie 
jest przeznaczony do oddzielenia 
się, chyba, że za pomocą rąk.

• Technicy: Członkowie drużyny 
stojący przy stole i obsługujący 
robota podczas meczu.

Zasady

NOWOŚCI W TYM ROKU

Słownik

Zasady

Update 
zasad:
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PRZED MECZEM  |  SPRZĘT

Sprzęt zawiera wszystko, co drużyna 
przynosi na mecz, czyli robota, dodatki 
i akcesoria i model innowacyjnego 
projektu.  Ta sekcja mówi, z czego mogą 
być zbudowane roboty i akcesoria do 
nich.

1. Cały sprzęt musi być zbudowany z 
klocków LEGO® w oryginalnym stanie 
fabrycznym. 
Wyjątki: Sznurki i rurki LEGO mogą 
zostać skrócone.

2. Możecie używać nie-elektrycznych 
części LEGO z dowolnych zestawów. 
Nie ma ograniczenia ich ilości.

3. Dozwolona jest tylko taka elektronika 
LEGO jak opisano i pokazano tutaj. 
(LEGO Education SPIKE TM Prime jest 
pokazany, ale dozwolone są również 
LEGO Education SPIKE TM Essential, 
MINDSTORMS® EV3, MINDSTORMS 
Robot Inventor i równoważne: NXT, 
RCX).

4. Możecie również używać kabli LEGO, 
jednego dedykowanego akumulatora 
LEGO lub sześciu baterii AA i jednej 
karty SD.

5. Możecie używać dowolnego 
oprogramowania i języka 
programowania. Robot podczas 

meczu musi być autonomiczny. Żadne 
zdalne sterowanie nie jest dozwolone.

6. Jedna kartka, na której będziecie mieć 
notatki do programu jest ok i nie liczy 
się jako sprzęt.

7. Nie wolno wykorzystywać 
dodatkowych modeli misji i ich kopii.

Kontroler:
Maksymalnie jeden podczas 

każdego meczu.

Silniki:
Dowolne, maksymalnie 
cztery na jeden mecz.

Czujniki:
Tylko czujniki dotyku/

siły, koloru, utrasoniczny/
odległości i żyroskop są 
dozwolone – w dowolnej 

konfiguracji i liczbie.
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Zasady

PRZED MECZEM  |  USTAWIENIE MECZU

Podczas turniejów, mecze będą raczej roz-
grywane na stołach. Zanim mecz się zacznie, 
drużyna będzie musiała przejść przedmeczo-
wą kontrolę i umieścić cały sprzęt na miejscu.

1. Sprzęt musi zmieścić się w dwóch ob-
szarach startowych i mieścić w limicie 
wysokości 12 cali  (305 mm). Jeśli jednak 
zespół może zmieścić cały swój sprzęt 
w jednym obszarze startowym, poniżej 
limitu wysokości 12 cali. (305 mm), wtedy 
dostają 20 punktów.

2. Zespoły nie otrzymają dodatkowej prze-
strzeni na sprzęt. Nie dozwolone są stoliki 
albo tacki. Wszystko musi stać na stole 
lub być w rękach techników. Obszary po 
lewej i prawej stronie maty mogą służyć 
do przechowywania sprzętu i mierzą oko-
ło 6,75 cala (171 mm) na 45 cali (1,143 
m) (realne wymiary mogą się różnić). 
Sprzęt przechowywany na stole może 
w razie potrzeby wystawać poza lewą i 
prawą ścianę.

3. Po przejściu inspekcji będziecie mieć 
parę minut, żeby ustawić sprzęt jak po-
trzebujcie. Zaczynajcie od rozprowadze-
nia swojego sprzętu i luźnych modeli misji 
między dwoma obszarami domowymi. 
(Niektóre modele muszą być na początku 
w konkretnym domu. Zobacz „Ustawie-
nie pola„) Następnie umieśćcie robota 
w obszarze startowym, żeby był gotowy 
do uruchomienia. Pozostały czas należy 
wykorzystać na dostosowanie robota i 
sprzętu do pierwszego startu, kalibrację 
czujników przy użyciu dowolnej części 
maty oraz poproszenie sędziego o spraw-
dzenie czegokolwiek na macie. 

4. Członkowie drużyny muszą być podzie-
leni na dwie grupy, każda mus trzymać 
się swojego boku stołu (lewy i prawy). Ci 
członkowie drużyny nie mogą się zmie-
niać w trakcie meczu. Jeśli jest to możli-
we, ustalcie po dwie osoby przy każdym 
domu. Pozostali członkowie drużyny 
powinni stać w wyznaczonych przez or-
ganizatorów miejscach. Zespoły mogą ni-
gdy nie mieć więcej niż dwóch techników 
w jednym obszarze domu, ale członkowie 
zespołu mogą w dowolnym momencie 
zamienić się miejscami z technikami po 
swojej stronie.

Dom

Lewy obszar startowy

Prawy obszar startowy
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PODCZAS MECZU  |  W DOMU

Dom jest bezpiecznym miejscem drużyny.

1. Jest podzielony na dwie części. Każdy 
dom ma swój obszar startu.

2. Technicy mogą dotykać robota, 
sprzętu i modeli jak są całkowicie w 
domu.

3. Kiedy robot został uruchomiony:

• Technicy nie mogą zatrzymywać 
niczego w ruchu.

• Przed każdym startem, robot i 
wszystko co zamierza zabrać 
(poruszyć) musi zmieścić się 
całkowicie w obszarze startu.

4. Technicy nie mogą dotykać niczego 
poza ich obszarem domowym ani 
powodować przemieszczania się lub 
wysuwania niczego poza ten obszar, 
z wyjątkiem robota. 

5. Po każdym uruchomieniu technicy 
powinni pozwolić robotowi na 
powrót całkowicie do domu przed 
przerwaniem jego pracy. (Zobacz 
„Poza domem„)
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PODCZAS MECZU  |  POZA DOMEM

1. Jeśli technicy przerwą pracę robota, 
musi zostać ponownie uruchomiony. 
Jeśli robot był poza domem (nawet 
częściowo) w momencie przerwania, 
drużyna traci dysk precyzji. 

Zobacz co się dzieje z robotem, gdy 
przerwiecie jego pracę:

• Jeśli robot był częściowo poza 
domem: Zabierz robota do domu, z 
którego ruszał.

• Jeśli robot był całkowicie poza 
domem: Zabierz go do dowolnego 
dom.

Oto, co dzieje się z dowolnym sprzę-
tem lub modelami misji, które miały 
kontakt z robotem, gdy została jego 
praca przerwana poza domem (nawet 
częściowo):

• Jeśli obiekt był z robotem w cza-
sie uruchomienia: Zatrzymujecie 
go. Zabieracie z robotem.

• Jeśli obiekt został zebrany prze 
robota po uruchomieniu: Oddaj-
cie sędziemu, będzie u niego do 
końca meczu.

Wyjątek: Jeśli zespół nie planuje 
ponownego startu, może zatrzymać 
robota w miejscu bez utraty żetonu 
precyzji. Robot i wszystko, z czym się 
styka, powinno pozostać w miejscu, w 
którym zostało przerwane.

2. Jeśli element sprzętu lub model misji 
zostanie upuszczony lub pozosta-
wiony poza domem, poczekaj, aż się 
zatrzyma:

• Jeśli jest całkowicie poza do-
mem: Zostaje gdzie jest, chyba, że 
robot to zmieni.

• Jeśli jest częściowo w domu: 
Zostaje gdzie jest, chyba, że robot 
to zmieni. Alternatywnie, w dowol-
nym momencie, technicy mogą go 
usunąć ręcznie. Jeśli tym obiektem 
jest model misji - oddajcie sędzie-
mu go, będzie u niego do końca 
meczu. Jeśli tym obiektem jest 
sprzęt, możecie zabrać go do tego 
domu, w którym jest częściowo, ale 
tracicie żeton precyzji.

3. Nie możecie odczepiać rzepów Dual 
Lock, rozkładać modli albo odczepiać 
od nich elementów. Drużyny również 
nie mogą przerwać pracy swojego 
robota w taki sposób, aby zdobywał 
dzięki temu punkty. Zdobyte w ten 
sposób punkty nie będą się liczyć.

4. Robot nie może ingerować w pole 
przeciwne lub robota, chyba, że jest to 
cel misji. Punkty za misje, które druży-
na przeciwna próbowała wykonać, ale 
nie udało im się to przez Wasze lub 
Waszego Robota nielegalne działanie 
są jej przyznawane automatycznie.

Zasady



SPRAWDZENIE SPRZĘTU

Jeśli Wasz robot i cały sprzęt mieści się całkowicie w jednym z obszarów sprzętu i nie jest 

wyższy nic 30,5 cm (12 cali) 

20

MISJA 05 Inteligentna sieć (SMART GRID)

Jeśli Wasz pomarańczowy łącznik jest całkowicie podniesiony:
20

Bonus: Jeśli łączniki obu drużyn są całkowicie podniesione:
10 dodatkowo

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać modelu.

MISJA 08 Oglądanie telewizji (WATCH TELEVISION)

Jeśli ekran telewizora jest całkowicie podniesiony:
10

Jeśli dysk energii jest całkowicie w zielonym pojemniku telewizora. 10

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysku energii, który jest w zielonym pojemniku 

oraz modelu telewizora.

MISJA 01 INNOWACYJNY PROJEKT (INNOVATION PROJECT MODEL)

Jeśli Wasz model jest chociaż częściowo w obszarze elektrowni wodnej: 10

Zaprojektujcie samodzielnie i przynieście jeden model Innowacyjnego Projektu na mecz. Aby się liczył, 

musi:
• Być zbudowany przynajmniej z dwóch klocków LEGO®.

• Przynajmniej w jednym kierunku mieć wymiar większy niż 4 „piny” LEGO.

MISJA 02 Platforma wiertnicza (OIL PLATFORM)

Jeśli dyski paliwa są w cysternie paliwowej:
5 KAŻDY

Bonus: Jeżeli co najmniej jeden dysk paliwa znajduje się w cysternie paliwowej i cysterna 

jest co najmniej częściowo ponad docelową stacją paliwową:
10 dodatkowo

MISJA 06 Samochód hybrydowy (HYBRID CAR)

Jeśli samochód hybrydowy nie dotyka rampy:
10

Jeśli dysk hybrydowy jest w samochodzie:
10

MISJA 03 Przechowywanie energii (ENERGY STORAGE)

Jeśli dysk energii jest całkowicie w pojemniku (maksymalnie 3)
10 za 
każdy

Jeśli dysk jest całkowicie usunięty z tacy pod modelem:
5

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w pojemniku.

MISJA 07 Turbina wiatrowa (WIND TURBINE)

Jeśli żaden dysk energii nie dotyka turbiny:

10 za 
każdy

MISJA 04 Farma solarna (SOLAR FARM)

Jeśli dysk energii jest całkowicie usunięty z początkowego okręgu: 5 KAŻDY

Bonus: Jeśli wszystkie trzy dyski zostały kompletnie usunięte z startowego okręgu: 5 DODATKOWO

WYNIK

Nr 
drużyny:

Mecz: Sędzia: Stół:

NAZWA DRUŻYNY:

Łaskawy profesjonalizm® pokazywany podczas przejazdów

ROZWIJAJĄCY SIĘ ZNAKOMITY WYKRACZAJĄCY

2
3

4

REZULTAT KOŃCOWY

Rezultat końcowy to suma wszystkich punktów z kolumny „wynik”.

MISJA 09 Zabawkowy dinozaur (DINOSAUR TOY)

Jeśli zabawkowy dinozaur jest całkowicie w lewym domu:
10

Jeśli pokrywa zabawkowego dinozaura jest całkowicie zamknięta:

• I jest w nim dysk energii:

• Lub jest w nim akumulator:

10
20

MISJA 10 Elektrownia (POWER PLANT)

Jeśli żaden dysk energii nie dotyka elektrowni:
5 KAŻDY

Bonus: Jeśli wszystkie trzy dyski energii nie dotykają elektrowni:
10 dodatkowo

MISJA 11 Zaporowa elektrownia wodna (HYDROELECTRIC DAM)

Jeśli żaden dysk energii nie dotyka elektrowni wodnej:
20

MISJA 13 Power-to-X (POWER-TO-X)

Jeśli dysk energii jest całkowicie w obszarze elektrowni wodnej (maksymalnie

 trzy):

5 KAŻDY

MISJA 12 Zbiornik wodny (WATER RESERVOIR)

Jeśli zawieszka wody jest całkowicie w zbiorniku i dotyka maty:
5 KAŻDY

Jeśli zawieszka wody jest powieszona na pojedynczym czerwonym haku:
10 za 
każdy

Pętla zawieszki może wystawać poza zbiornik. 

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać zawieszki wody w zbiorniku ani na czerwonym haku. 

MISJA 14 Fabryka zabawek (TOY FACTORY)

Jeśli dyski energii są częściowo w pojemniku z tyłu fabryki zabawek (lub w czerwonym 

zbiorniku)(maksymalnie trzy):

5 KAŻDY

Jeśli mini-dinozaur jest wypuszczony:
10

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w fabryce.

MISJA 15 Akumulatory (RECHARGEABLE BATTERY)

Jeśli dysk energii jest całkowicie w obszarze ładowania akumulatorów (maksymalnie 

trzy):

5 KAŻDY

Akumulator nie jest dyskiem energii.

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w obszarze ładowania 

akumulatorów.

ŻETONY PRECYZJI

Mecz zaczynacie z sześcioma dyskami precyzji, które są warte 50 punktów. Sędzia je trzyma. Jeśli 

przerwiecie pracę robota poza domem, sędzia zabiera jeden żeton. Dostajecie punkty, za żetony, które 

zostają niezabrane przez sędziego. Jeśli zostało żetonów:  

 1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50
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Zobacz na stronach 30-31 karty 
ocen.

PO MECZU  |  PUNKTACJA

1. Po 2,5 minuty mecz się kończy. Tech-
nicy muszą zatrzymać robota i nie 
mogą dotykać niczego więcej. Wedy 
zaczyna się punktowanie.

2. Wymagania misji muszą być widocz-
ne na końcu meczu, aby się liczyć, 
chyba, że określony jest konkretny 
sposób wykonania.

3. Gdy wymagane jest, aby coś zna-
lazło się „całkowicie w” obszarze, 
linie i przestrzeń powietrzna nad tym 
obszarem liczą się jako „w”, chyba że 
zaznaczono inaczej.

4. Jeśli drużyna nie może uruchomić 
swojego robota, nadal może zdobyć 
punkty Gracious Professionalism® za 
wyjaśnienie sytuacji lub obecność na 
meczu.

5. Sędzia uzupełnia wyniki meczu razem 
z drużyną. Jeśli wszyscy się zgadzają 
z wynikami - wtedy są zatwierdzane w 
systemie. Jeśli trzeba, sędzia główny 
podejmuje ostateczną decyzję. Tylko 
najlepszy wynik z trzech meczy liczy 
się do punktacji ogólnej. Jeśli trzeba, 
remisy są rozwiązywane poprzez 
użycie drugiego lub trzeciego najlep-
szego wyniku meczu.

Za
sa

dy
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Modele misji
Do zbudowania 
modeli misji (modele) 
wykorzystaj klocki  
z zestawu Challenge 
i instrukcji składania. 
Robot wchodzi  

w interakcje z modelami 
misji na macie, aby 
zdobyć punkty. Modele 
misji są budowane na 
zajęciach 1-4 opisanych 
w Notatniku Inżyniera.

Czas zacząć bu-dować! Bawcie się dobrze i budujcie z dużą uważnością.

Uwaga: Bardzo ważne 

jest zbudowanie 
modeli dokładnie jak w 

instrukcji. Ćwiczenie  z źle 

zbudowanymi modelami 

może spowodować 
problemy z rozwiązaniem 

misji na turnieju. Wspólnie 

zbudujcie modele  
i sprawdzajcie po sobie, czy 

są zbudowane poprawnie.

Instrukcje składania modeli
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Modele misji - wskazówki do składania

Numer worka Zawartość worka Numer misji 

  Podróż białej energii (Budowane podczas zajęć 1)

7 Model Turbina wiatrowa (WIND TURBINE) 07

4 Model Przechowywanie energii (ENERGY STORAGE) 03

8 Model Oglądanie telewizji (WATCH TELEVISION) 08

  Podróż niebieskiej energii (Budowane podczas zajęć 2)

12 Model Zbiornik wodny (WATER RESERVOIR) i trzy zawieszki 
wody 12

11 Model Zaporowa elektrownia wodna (HYDROELECTRIC 
DAM) 11

13 Model Fabryka zabawek (TOY FACTORY) 14

  Podróż żółtej energii (Budowane podczas zajęć 3)

2 Model Platforma wiertnicza (OIL PLATFORM) 02

3 Model Cysterna z paliwem 02

6 Model Samochód hybrydowy (HYBRID CAR) i model rampy 06

  Podróż pomarańczowej energii (Budowane podczas zajęć 4)

10 Model Elektrownia (POWER PLANT) 10

5 Model Inteligentna sieć (SMART GRID) 05

9 Model Zabawkowy dinozaur (DINOSAUR TOY) 09

  Różne 

1 12 dysków energii, 3 dyski paliwa, 1 dysk wody, 1 dysk 
hybrydowy, 1 akumulator.

Różne misje

14 Klocki do modelu Innowacyjnego Projektu 01

15 Klocki do spersonalizowanej ściany 03

16 Dyski precyzji Nie dotyczy

16 Wpinki trenera i sezonu Nie dotyczy
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Przygotowanie pola

Przygotow
anie pola

Ustawienie maty

1. Sprawdź, czy powierzchnia stołu jest 
gładka. Wygładź ją i dokładnie odkurz.

2. Na odkurzonym stole rozwiń matę  
i połóż jak pokazano obok. Nigdy nie 
składaj i nie zginaj zrolowanej maty.

3. Dosuń matę do południowej stołu  
i wyśrodkuj względem wschodniej 
oraz zachodniej. Nie powinno być 
żadnych przerw z wyjątkiem jednej 
przy górnej ścianie około 1/4 cala  (6 

mm) Jeśli rozmiar stołu i położenie 
maty są poprawne, obszar po lewej  
i prawej stornie od maty ma wymiary  
X = 6,75 cala na Y = 45 cala  
(171 mm na 1143 mm).

4. Opcjonalnie – aby mata dobrze się 
trzymała – możesz przykleić ją czarną 
taśmą, ale tylko jej wschodnie i za-
chodnie, czarne brzegi.

Ćwiczenie bez oficjalnego stołu lub 
bez ścian jest OK, ale pamiętajcie, 
że na konkursie będziecie poruszać 
się po oficjalnym stole w ustawieniu 
turniejowym. 
Bierzcie to pod 
uwagę podczas 
przygotowań 
i pamiętaj, aby 
po obu stronach 
maty zaznaczyć 
przestrzeń 
potrzebną na domy. 

UWAGA: Podczas konkursu 

miejcie na uwadze, że 

wolontariusze bardzo się 

starają, aby mata wyglądała 

dobrze, ale powinniście 

być przygotowani na 

rzadkie niedoskonałości 

jak zmienne światło lub 

delikatne nierówności maty.

Ustawienie turniejowe
Ustawienie do 
przygotowań

Góra

Dół

P
ra

w
a

Le
w

a

Y

X X

Instrukcje budowania stołu
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SAMOPRZYLEPNE RZEPY 3M™ DUAL LOCK™  UMIESZCZENIE

W zestawie turniejowym znajdziecie arkusze kwadratowych rzepów Dual 
Lock, służących do montowania modeli na macie. Rzepy Dual Lock są 
ważną częścią przygotowania pola. Możecie napotkać na problemy z roz-
wiązaniem misji, jeśli modele nie będą dobrze przymocowane. 

MOCOWANIE MODELI – Kwadraty z X na macie pokazują, gdzie przyklejać rzepy Dual Lock. Należy zrobić to 
bardzo dokładnie, tak jak na ilustracjach. Kiedy dociskacie model do maty, naciskajcie na jego dolną, solidną 
część podstawy, bo dociskanie od góry może spowodować uszkodzenie modelu. Żeby odczepić model o maty, 
unoście go delikatnie od podstawy, żeby rozłączyć rzepy Dual Lock.

Krok 1: Zacznijcie od przyklejenia 
rzepów do maty

Krok 2: Następnie należy na nich 
umieścić kolejne rzepy klejem „do 
góry”

Krok 3: Ustawcie model w odpo-
wiednim miejscu i dociśnijcie

DYSKI

Dyski od lewej do prawej: 
• Energii (12 szt.)
• Paliwa (3 szt.) 
• Hybrydowy (1 szt.)
• Akumulator (1 szt.) 
• Wody (1 szt.)
• Zawieszka wody (3 szt.)

Zobacz misje

02-04 i 06-15 .

KLOCKI DO MODELU 
INNOWACYJNEGO PROJEKTU

Klocki LEGO z torebki 14 
służą do zbudowania modelu 
Innowacyjnego projektu.

Zobacz misje

01

KLOCKI DO ŚCANY

Klocki z torebki 15 
możecie wykorzystać do 
spersonalizowania ściany 
podczas zajęć 3.

Zobacz misje

03



26 Zasady Robot Game  I  Ustawienie pola

Umieszczenie modeli

Ustaw
ienie pola

DOM

W dowolnym 
miejscu połóżcie 
innowacyjny 
model (jeśli go 
potrzebujecie).

Umieśćcie zabaw-
kowego dinozaura 
w prawym domu.

Zobacz misje

01 i 09 .

PRZECHOWYWANIE ENERGII

Taca

Dysk 
energii

Umieść dysk ener-
gii na tacy i we-
pchnij całkowicie, 
jak pokazano.

Personalizowana 
ściana

Drużyny mogą 
przynieść i wy-
korzystać swoją 
spersonalizowaną 
ścianę podczas 
meczy Robot 
Game. Jeśli nie 
mają - będzie tam 
pusta, biała ściana.
Zobacz misje

03

PLATFORMA WIERTNICZA (OIL PLATFORM)

Cysterna 
paliwowa

Zasobnik
3x Dysk 
paliwa

Podnieś suwak, 
wepchnij ciężarów-
kę z paliwem na 
miejsce,  
a następnie opuść 
suwak na cysternę 
z paliwem. Załaduj 
trzy dyski paliwa do 
zasobnika.

Ślizg Zobacz misje

02

FARMA SOLARNA (SOLAR FARM)

3x Dyski 
energii

Umieść trzy dyski 
energii tak jak 
pokazano.

Zobacz misje

04

INTELIGENTNA SIEĆ (SMART GRID)

Pomarańczowy 
łącznik

Czerwony 
aktywator

Popchnij czerwony 
aktywator całkowi-
cie do środka.

Zobacz misje

05
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SAMOCHÓD HYBRYDOWY (HYBRID CAR)

Dysk 
hybrydowy

Samochód 
hybrydowy

Rampa

Umieść dysk hy-
brydowy i samo-
chód hybrydowy 
jak pokazano, aby 
tylne koła samo-
chodu spoczywały 
tuż za rampą.

Zobacz misje

06

OGLĄDANIE TELEWIZJI (WATCH TELEVISION)

Telewizor

Dysk 
energii

Umieść dysk 
energii pod tele-
wizorem. Opuść 
telewizor i pocią-
gnij czerwoną 
kanapę całkowicie 
na zewnątrz.

Czerwona 
Sofa Zobacz misje

08

TURBINA WIATROWA (WIND TURBINE)

Czerwony
aktywator

3x Dyski 
energii

Pociągnij czerwo-
ną ramkę całkowi-
cie na zewnątrz. 
Umieść trzy dyski 
energii w zasobni-
ku, tak jak poka-
zano.

Zasobnik

Zobacz misje

07

ELEKTROWNIA (POWER PLANT)

3x Dyski 
energii

Umieść trzy dyski 
energii tak jak 
pokazano i opuść 
czerwoną belkę.

Czerwona 
belka

Zobacz misje

10
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Umieszczenie modeli

ZAPOROWA ELEKTROWNIA WODNA (HYDROELECTRIC DAM)

Czarne 
ramię

Dysk 
energii

Umieść dysk 
energii przed naj-
większym czarnym 
ramieniem na kole 
turbiny w dolnej 
części modelu. 
Załaduj dysk wody 
do zasobnika.

Zasobnik

Dysk 
wody Zobacz misje

11

FABRYKA ZABAWEK (TOY FACTORY)

Podnieś czarną 
dźwignię do góry i 
popchnij zabawkę 
dinozaura tak, aby 
spoczywała za 
czarną dźwignią.

Dźwignia

Mini Dinozaur

Zobacz misje

14

ZBIORNIK WODNY (WATER RESERVOIR)

3x Zawieszka 
wody

Dysk 
wody

Umieść ramę 
zbiornika na wodę 
i trzy zawieszki 
wody, jak poka-
zano na rysunku 
(pętle zawieszek 
wody powinny być 
wyrównane z linia-
mi na macie).

Zobacz misje

12

AKUMULATORY (RECHARGEABLE BATTERY)

Akumulator

Umieść akumulator 
jak pokazano.

Zobacz misje

15

DYSKI PRECYZJI

Oddajcie sędzie-
mu, będą u niego 
do końca meczu.
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Ścieżka 
robota

Narysujcie, którędy 
podczas meczu będzie 
przemieszczał się 
robot.

Możesz użyć kolorów, 
aby wskazać poje-
dynczy wyjazd z bazy, 
który wykona robot i do 
którego obszaru startu 
powróci.

Zdecydujcie, w którym 
domu będzie leżał 
sprzęt.



SPRAWDZENIE SPRZĘTU
Jeśli Wasz robot i cały sprzęt mieści się całkowicie w jednym z obszarów sprzętu i nie jest 
wyższy nic 30,5 cm (12 cali) 20

MISJA 05 Inteligentna sieć (SMART GRID)
Jeśli Wasz pomarańczowy łącznik jest całkowicie podniesiony: 20
Bonus: Jeśli łączniki obu drużyn są całkowicie podniesione: 10 dodatkowo

Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać modelu.

MISJA 08 Oglądanie telewizji (WATCH TELEVISION)
Jeśli ekran telewizora jest całkowicie podniesiony: 10
Jeśli dysk energii jest całkowicie w zielonym pojemniku telewizora. 10
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysku energii, który jest w zielonym pojemniku 
oraz modelu telewizora.

MISJA 01 INNOWACYJNY PROJEKT (INNOVATION PROJECT MODEL)
Jeśli Wasz model jest chociaż częściowo w obszarze elektrowni wodnej: 10
Zaprojektujcie samodzielnie i przynieście jeden model Innowacyjnego Projektu na mecz. Aby się liczył, 
musi:

• Być zbudowany przynajmniej z dwóch klocków LEGO®.
• Przynajmniej w jednym kierunku mieć wymiar większy niż 4 „piny” LEGO.

MISJA 02 Platforma wiertnicza (OIL PLATFORM)
Jeśli dyski paliwa są w cysternie paliwowej: 5 KAŻDY
Bonus: Jeżeli co najmniej jeden dysk paliwa znajduje się w cysternie paliwowej i cysterna 
jest co najmniej częściowo ponad docelową stacją paliwową: 10 dodatkowo

MISJA 06 Samochód hybrydowy (HYBRID CAR)
Jeśli samochód hybrydowy nie dotyka rampy: 10
Jeśli dysk hybrydowy jest w samochodzie: 10

MISJA 03 Przechowywanie energii (ENERGY STORAGE)

Jeśli dysk energii jest całkowicie w pojemniku (maksymalnie 3) 10 za 
każdy

Jeśli dysk jest całkowicie usunięty z tacy pod modelem: 5
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w pojemniku.

MISJA 07 Turbina wiatrowa (WIND TURBINE)

Jeśli żaden dysk energii nie dotyka turbiny: 10 za 
każdy

MISJA 04 Farma solarna (SOLAR FARM)
Jeśli dysk energii jest całkowicie usunięty z początkowego okręgu: 5 KAŻDY
Bonus: Jeśli wszystkie trzy dyski zostały kompletnie usunięte z startowego okręgu: 5 DODATKOWO

WYNIK

Nr 
drużyny:

Mecz: Sędzia: Stół:

NAZWA DRUŻYNY:

3O Zasady Robot Game  IKarta punktacji



Łaskawy profesjonalizm® pokazywany podczas przejazdów

ROZWIJAJĄCY SIĘ ZNAKOMITY WYKRACZAJĄCY

2 3 4

REZULTAT KOŃCOWY
Rezultat końcowy to suma wszystkich punktów z kolumny „wynik”.

MISJA 09 Zabawkowy dinozaur (DINOSAUR TOY)
Jeśli zabawkowy dinozaur jest całkowicie w lewym domu: 10
Jeśli pokrywa zabawkowego dinozaura jest całkowicie zamknięta:

• I jest w nim dysk energii:
• Lub jest w nim akumulator:

10
20

MISJA 10 Elektrownia (POWER PLANT)
Jeśli żaden dysk energii nie dotyka elektrowni: 5 KAŻDY
Bonus: Jeśli wszystkie trzy dyski energii nie dotykają elektrowni: 10 dodatkowo

MISJA 11 Zaporowa elektrownia wodna (HYDROELECTRIC DAM)
Jeśli żaden dysk energii nie dotyka elektrowni wodnej: 20

MISJA 13 Power-to-X (POWER-TO-X)
Jeśli dysk energii jest całkowicie w obszarze elektrowni wodnej (maksymalnie
 trzy): 5 KAŻDY

MISJA 12 Zbiornik wodny (WATER RESERVOIR)
Jeśli zawieszka wody jest całkowicie w zbiorniku i dotyka maty: 5 KAŻDY

Jeśli zawieszka wody jest powieszona na pojedynczym czerwonym haku: 10 za 
każdy

Pętla zawieszki może wystawać poza zbiornik. 
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać zawieszki wody w zbiorniku ani na czerwonym haku. 

MISJA 14 Fabryka zabawek (TOY FACTORY)
Jeśli dyski energii są częściowo w pojemniku z tyłu fabryki zabawek (lub w czerwonym 
zbiorniku)(maksymalnie trzy): 5 KAŻDY

Jeśli mini-dinozaur jest wypuszczony: 10
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w fabryce.

MISJA 15 Akumulatory (RECHARGEABLE BATTERY)
Jeśli dysk energii jest całkowicie w obszarze ładowania akumulatorów (maksymalnie 
trzy): 5 KAŻDY

Akumulator nie jest dyskiem energii.
Na koniec meczu sprzęt nie może dotykać dysków energii, które są w obszarze ładowania 
akumulatorów.

ŻETONY PRECYZJI
Mecz zaczynacie z sześcioma dyskami precyzji, które są warte 50 punktów. Sędzia je trzyma. Jeśli 
przerwiecie pracę robota poza domem, sędzia zabiera jeden żeton. Dostajecie punkty, za żetony, które 
zostają niezabrane przez sędziego. Jeśli zostało żetonów:  
 1: 10,  2: 15,  3: 25,  4: 35,  5: 50,  6: 50
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