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Witamy
Was w sezonie Mistrzostw Spice Gears Academy 2022 o nazwie PolskaNova.
Podczas pracy korzystajcie z Podstawowych Wartości i procesu projektowania
inżynierskiego. Pamiętajcie, aby podczas tego sezonu dobrze się bawić, zdobywać
nowe zdolności oraz pracować wspólnie. Pamiętajcie, aby zapisać, czego się
uczycie, i zastanowić się, jak współpracujecie, aby osiągnąć swoje cele. Przygotujcie
się do zaprezentowania swojej pracy nad robotem, Projektem Badawczym i
Podstawowymi Wartościami. Pamiętajcie, że to, czego się nauczyliście, jest dużo
ważniejsze od tego, co wygracie.
Gotowi?!
No to lecimy!

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.

Twoja drużyna:
● Wykorzysta Współpracę i Odkrycie, aby zgłębić temat wyzwania.
● Wprowadzi Innowacje, dzięki nowym pomysłom na temat robota i projektu.
● Pokaże, jak Wasze rozwiązania mają Wpływ i są Włączające dla wszystkich!
● Świętuje, dobrze Bawiąc się we wszystkim, co robi!
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Projekt Badawczy
Projekt badawczy to jeden z podstawowych elementów każdego turnieju FLL. Polega
on na zidentyfikowaniu oraz znalezieniu innowacyjnego rozwiązania problemu
związanego z tematyką w danym roku

Waszym zadaniem podczas Projektu Badawczego jest:
● Zidentyfikowanie problemu związanymi z transportem kosmicznym.
● Zaprojektowanie rozwiązania na znaleziony problem.
● Podzielenie się swoim rozwiązaniem z innymi, a następnie zaprezentowanie

go.

Przykładowymi zagadnieniami związanymi z projektem badawczym może być:

● badanie planet,
● turystyka kosmiczna,
● promy i pojazdy kosmicznych,
● budowa rakiet,
● człowiek w przestrzeni

kosmicznej,
● międzynarodowa stacja

kosmiczna,
● logistyka transportu

kosmicznego,

● transport ładunków na bliższe i
dalsze orbity pozaziemskie,

● lotniska kosmiczne (na ziemi i
lądowiska na innych planetach),

● astronomia,
● systemy sterowania,
● geofizyka kosmiczna,
● łączność satelitarna,
● satelity komunikacyjne i ich

wykorzystywanie,
● kosmiczne śmieci.

3



Mistrzostwa SGA - FLL Challenge
2022: PolskaNova -  Zasady wersja 1.0

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

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

Robot Game
Podczas pracy na macie, z całą pewnością znajdziecie wiele nawiązań naszej
tematyki. O ilu problemach związanych z tym tematem wiedziałeś wcześniej? Mamy
nadzieję, że uda Wam się rozwiązać jak najwięcej postawionych przed Wami
wyzwań, zdobyć punkty i oczywiście świetnie się bawić! Podczas zawodów Twój
zespół będzie rozgrywał 2,5-minutowe mecze, aby zdobyć jak najwięcej punktów.

● Robot może być zbudowany tylko z LEGO.
● Robot może mieć 1 kostkę EV3 lub Spike Prime.
● Robot może mieć maksymalnie 4 silniki z zestawu EV3 lub Spike Prime.
● Robot może wykorzystywać maksymalnie 4 czujniki z zestawu EV3 lub Spike

Prime.
● 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, niedoskonałości jak nierówności maty oraz różne natężenia
światła.

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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Misje
Misje to zadania, które można realizować, żeby zdobyć punkty. Zasady są proste, ale
jest ich wiele. Żeby wszystko dobrze zrozumieć, przeczytajcie przynajmniej DWA razy
zasady, jednocześnie patrząc na matę.

Elementy znajdujące się w bazie na początku meczu
● 3 małe satelity (pomarańczowe)
● 2 duże satelity (niebieskie)
● Skrzynka z narzędziami
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Misja 1 - Centrum badawcze
W Centrach badawczych rozwijana jest najnowsza
technologia kosmiczna. To w nich powstały
między innymi silniki rakietowe (Laboratorium
Napędu Odrzutowego JPL, Kalifornia, USA),
Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba lub Łazik
Marsjański Perseverance. Waszym zadaniem jest
dostarczyć Łazik Marsjański do Centrum
Badawczego.

Ustawienie startowe
Na starcie Łazik Marsjański znajduje się w terenie testowym, zaznaczonym na
macie.

Punktacja
● Jeśli po zakończonym meczu, Łazik Marsjański nie jest uszkodzony i dotyka

tylko białego pola lub elementów w modelu Centrum Badawczego. 30 pkt.
● Jeśli po zakończonym meczu, Łazik Marsjański nie jest uszkodzony i dotyka

częściowo białego pola lub elementów w modelu Centrum Badawczego.
20 pkt.

Pozycja startowa 30 pkt 20 pkt 0 pkt

* Jeśli drużyna ma wszystkie elementy Łazika całkowicie w Bazie, może go naprawić.
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Misja 2 - Narzędzia
Aby praca w Centrum Badawczym mogła przebiegać sprawnie naukowcom
potrzebny będzie zestaw narzędzi. Waszym zadaniem jest dostarczenie go do
Centrum Badawczego.

Ustawienie startowe
Na starcie meczu Zestaw Narzędzi się w bazie.

Punktacja
● Jeśli po zakończonym meczu, Zestaw Narzędzi dotyka tylko białego pola w

Centrum Badawczym lub Łazika. 20 pkt.
● Jeśli po zakończonym meczu, Zestaw Narzędzi dotyka częściowo białego

pola w Centrum Badawczym lub Łazika. 10 pkt.

20 pkt 10 pkt
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Misja 3 - Stacja satelitarna
Wystrzelenie satelity lub misji na inną planetę to duże wyzwanie, ale aby misja była
udana, wystrzelony obiekt musi w sposób efektywny i bez zakłóceń komunikować
się z Ziemią. Do tego służą rozmieszczone na całej naszej planecie Stacje
satelitarne. Waszym zadaniem jest ustawienie jej w odpowiednim kierunku.

Ustawienie startowe
Stacja satelitarna ustawiona jest w pozycji startowej zaznaczonej na macie.

Punktacja
Jeśli wskaźnik Stacji satelitarnej wskazuje na kolor:

● zielony - 30 pkt.
● niebieski - 20 pkt.
● czerwony - 0 pkt.
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Misja 4 - Zawory
Zadanie polega na zakręceniu zaworów, aby oszczędzać energię.

Ustawienie startowe
Zawory są maksymalnie okręcone.

Punktacja
● Za każdy dokręcony maksymalnie zawór. 30 pkt.

30 pkt + 30 pkt = 60 pkt
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Misja 5 - Panel Słoneczny
Zadanie polega na skierowaniu panelu słonecznego w nasłonecznioną stronę.

Ustawienie startowe
Panel słoneczny dotyka ścianki konstrukcji (patrz zdjęcie).

Punktacja
● Jeśli po zakończonym meczu Panel Słoneczny skierowany jest maksymalnie

w drugą stronę. 20 pkt.
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Misja 6 - Winda kosmiczna
Zadanie polega na dostarczeniu ładunku na daną wysokość poprzez zwolnienie
blokady.

Ustawienie startowe
Ładunek jest zaczepiony na dole windy
(patrz zdjęcie).

Punktacja
● Jeśli ładunek zostanie zwolniony i

uniesie się. 25 pkt.
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Misja 7 - Platforma startowa
Zadanie polega na przygotowaniu rakiety do startu poprzez przestawienie dźwigni.
Zadaniami będą uniesienie rakiety, podłączenie paliwa do rakiety oraz uniesieniu
platformy dla astronautów.

Ustawienie startowe
Dźwignie ustawione są w następującej konfiguracji (patrz zdjęcie).

Punktacja
Jeśli

● rakieta uniosła się całkowicie. 60 pkt.
● do uniesionej rakiety zostało podłączone paliwo. +30 pkt.
● do uniesionej rakiety została podniesiona platforma dla astronautów. +30 pkt.

UWAGA! Jeśli przewód paliwowy zostanie podłączony przed uniesieniem rakiety,
uniesienie rakiety nie będzie zaliczone.

UWAGA! Wasza drużyna będzie musiała wybrać osobę techniczną, która będzie
odpowiedzialna za pompowanie pneumatyki, podczas zawodów (musi być to inna
osoba, niż te, które są odpowiedzialne za start robota). Pompowanie będzie
możliwe tylko jeśli robot będzie znajdować się poza strefą startu rakiety,
oznaczonego linią koloru niebieskiego.
W momencie pompowania, gdy robot znajduje się w strefie startu rakietowego
drużyna traci punkt precyzji za każdą sekundę kiedy osoba techniczna trzyma rękę
nad stołem.
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Misja 8 - Innowacyjny projekt
Zadanie polega na zbudowaniu symbolicznego modelu waszego projektu
badawczego i dostarczeniu go na platformę dla astronautów. Model możecie
zbudować przed zawodami i przynieść go na mecz, musi być on większy od Małej
Satelity.

Ustawienie startowe
Na starcie meczu model waszego Innowacyjnego Projektu znajduje się w bazie.

Punktacja
● Jeśli wasz Innowacyjny Projekt dotyka Platformę dla Astronautów. 25 pkt.
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Misja 9 - Satelity
Zadanie polega na wystrzeleniu satelitów na niską orbitę
okołoziemską.

Ustawienie startowe
Satelity znajdują się w bazie.

Punktacja
Satelity muszą zostać wystrzelone z Ziemi, sprzed linii koloru
purpurowego.

● Za każdą małą satelitę znajdującą się na orbicie. 15 pkt.
● Za każdą dużą satelitę znajdującą się na orbicie. 20 pkt.

UWAGA! Jeśli robot dotknie wystrzeloną satelitę z przed linii, zostaje ona uznana
za straconą i drużyna nie otrzymuje za nią punktów.
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Misja 10 - Teleportacja
Zadanie polega na zakończeniu meczu w jednym z 3 wyznaczonych miejsc.

Punktacja
● Jeśli robot drużyny będzie nieruchomy i całkowicie w jednym z 3 obszarów w

momencie końca meczów. 30 pkt.
● Jeśli robot drużyny przeciwnej będzie w tym samym obszarze na swojej

macie. +30 pkt.
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Misja 11 - Okrywanie życia
Nawet najmniejsze bakterie znalezione na innej planecie są wielkim odkryciem.
Waszym zadaniem jest ustawienie mikroskopu na kolorze zielonym.

Ustawienie startowe
Dźwignia mikroskopu jest maksymalnie wyciągnięta.

Punktacja
● Mikroskop w większości pokazuje kolor zielony. 30 pkt.
● Mikroskop w większości pokazuje kolor biały. 10 pkt.
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Misja 12 - Precyzja
Aby praca w Centrum Badawczym mogła przebiegać sprawnie naukowcom
potrzebny będzie zestaw narzędzi. Waszym zadaniem jest dostarczenie go do
Centrum Badawczego.

Ustawienie startowe
Na starcie drużyna posiada 6 dysków precyzji.

Punktacja

Ilość dysków precyzji po zakończonym meczu Punkty dla drużyny

6 60

5 50

4 40

3 30

2 20

1 10

0 0
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Zasady Robot Game
1. Definicje

Oto co należy wiedzieć i czego oczekiwać oraz jak przygotować się do meczu.
1.1. ROBOT - To kostka EV3 lub Spike Prime i cały Sprzęt dołączony do niej.
1.2. SPRZĘT - To wszystko, co przyniesiecie ze sobą na mecz, aby

rozwiązać misję, w tym Robot.
1.3. 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.

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

1.5. URUCHOMIENIE – Za każdym razem, kiedy zakończcie
przygotowywanie Robota i rozpoczyna on ruch.

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

1.7. 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 z Pola po
jednym Dysku Precyzji za każde przewinienie.

1.8. TRANSPORT & ŁADUNEK – Kiedy coś jest celowo lub strategicznie
1.8.1. zabrane ze swojego miejsca i/lub
1.8.2. przeniesione do nowego miejsca i/lub
1.8.3. pozostawione w nowym miejscu,

to znaczy, że jest „transportowane” i jest nazwane „ładunkiem”. Kiedy
obiekt wyraźnie już nie dotyka czegokolwiek, co go transportowało,
transport jest zakończony i obiekt nie jest już ładunkiem.

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.
2.1. Zdalne sterowanie i/lub wymiana danych z Robotem (włącznie z

Bluetooth) w czasie konkursu jest niedozwolona.
2.2. Możecie bezpiecznie dotykać Robota podczas przygotowania do

uruchomienia lub gdy jest całkowicie w Bazie.
2.3. Cienka linia wokół obszaru liczy się jako część obszaru.
2.4. 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, czyli rozwiązaniem wątpliwej sytuacji na korzyść
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drużyny. Pamiętajcie, aby nie polegać na tym podczas tworzenia
strategii.

3. Przed meczem
3.1. 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. Sami również możecie
sprawdzić, czy modele misji są poprawnie przymocowane.

3.2. Podczas turnieju koło Obszaru Startu powinien znajdować się stolik lub
inny obszar z przeznaczeniem na odłożenie sprzętu, na którym
możecie umieścić cały wasz Sprzęt oraz Elementy Gry Maty znajdujące
się w bazie na początku meczu.

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

3.4. Wybierzcie dwóch technicznych do obsługi Robota. Tylko dwóch
technicznych naraz 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 trakcie meczu.

3.5. Przed meczem Sędzia Główny pyta sędziów oraz drużyny czy są
gotowe do startu meczu. Następnie odlicza “3, 2, 1, SGA”

4. Podczas meczu
4.1. PROCEDURA URUCHOMIENIA

4.1.1. Robot musi być całkowicie w Obszarze Startu i nie może być
wyższy niż 30,5 cm.

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

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

4.2.1. Wyjątek: Jeśli część Sprzętu przypadkowo odpadnie od Robota,
możecie to natychmiast zabrać z każdego miejsca, TYLKO po
wcześniejszym zgłoszeniu tego sędziego.

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

4.4. Nie rozkładajcie Modeli Misji na części.
4.5. 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
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4.6. 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.

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

Gdzie był ładunek w czasie przerwania?:
○ Całkowicie w Obszarze Startu: Zatrzymujecie ją.
○ Nie całkowicie w Obszarze startu: Sędzia ją zabiera.

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

4.9. ZNISZCZENIE POLA – Jeśli Robot odczepi lub zepsuje Modele Misji i
Misje nie są punktowane.

4.10. POMPOWANIE PNEUMATYKI – Jedna osoba (Techniczny) wyznaczona
przez drużynę może pompować pneumatykę w Platformie Startowej.

4.10.1. Pompowanie dozwolone jest tylko jeśli robot znajduje się poza
strefą Platformy Startowej wyznaczonej kolorem niebieskim.

4.10.2. W momencie, gdy Techniczny z premedytacją wykona misję (np.
przestawi dźwignię w Platformie Startowej), drużyna może
zostać zdyskwalifikowana z turnieju za niesportowe
zachowanie.

4.10.3. Techniczny może dotykać tylko Pompy Pneumatycznej.
5. Koniec meczu

5.1. Koniec meczu następuje po 150 s od oficjalnego startu.
5.2. W momencie gdy mecz się kończy, wszystko zostaje dokładnie tak, jak

jest, a praca robota zostaje przerwana.
5.3. Robot pozostaje na macie do momentu, aż sędzia nie wyrazi zgodny na

jego zabranie.
5.4. Zmiany na macie po zakończeniu meczu nie są brane pod uwagę w

punktacji.
6. Punktacja

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

6.2. Sędziowie rozmawiają i sprawdzają z drużyną Misję po Misji.
6.3. Jeżeli Drużyna i sędziowie, zgadzają się co do wyniku meczu, jeden z

członków Drużyny oraz jeden z sędziów, podpisuję punktację,
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zatwierdzają tym samym wynik. Dopiero po podpisaniu wyniku mecz
uznaje się za zakończony.

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

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

6.6. W zależności od wielkości turnieju określona drużyn z najlepszym
wynikiem Robot Game dostaje się do Drabinki finałowej, w którym
mecze rozgrywane są w formacie BO3 (Best of 3). Zwycięzcą Robot
Game zostaje drużyna wygrywającą w finale. Organizator może
zdecydować, aby finał odbył się w formacie BO5.

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

7. Podczas sezonu zasady mogą ulec lekkim zmianom, dlatego pamiętajcie, aby
śledzić najnowszą wersję.
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Przykładowe pytania sędziów

Podstawowych wartości:
● Jaką napotkaliście największą trudność w tym sezonie? W jaki sposób udało

się wam ją przezwyciężyć?
● Z czego jesteście najbardziej dumni w tym sezonie?
● W jaki sposób wasz Instruktor pomagał wam w tym sezonie?
● Jak rozwiązywaliście konflikty w drużynie?

Innowacyjny projekt

IDENTYFIKACJA
● Opiszcie jednym zdaniem wybrany przez was problem.
● Jakie było najbardziej pomocne źródło wiedzy, z którego korzystaliście podczas
pracy nad wybranym przez was problemem? Czego się dzięki niemu nauczyliście?
(PW: Odkrycia)

PROJEKT
● Czy mieliście dużo pomysłów na rozwiązanie wybranego przez was problemu?
● Co było najbardziej innowacyjne w wybranym przez was rozwiązaniu? (PW:
Innowacja)
● Jak podzieliliście się zadaniami podczas pracy nad Projektem? (PW: Szacunek)

KREACJA / WYKONANIE
● Jakie kroki podjęliście, aby rozwiązać wybrany przez was problem?
● Czy próbowaliście wyjaśnić i podzielić się swoim rozwiązaniem z innymi?

ITERACJA
● Czy podzieliliście się z kimś swoim Projektem? Jeśli tak, to jaka była ich reakcja?
● Czy wprowadziliście do Projektu jakieś zmiany po konsultacji z innymi? Jeśli tak, to
jakie i dlaczego?

KOMUNIKACJA
● Dlaczego zdecydowaliście się na taki sposób prezentacji Projektu? Z czego
jesteście najbardziej dumni, jeśli chodzi o waszą prezentację? Co było w niej
najbardziej kreatywne?
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● W jaki sposób opracowane przez was rozwiązanie problemu mogłoby pomóc
innym, czy miałoby wpływ na waszą społeczność? (PW: Wpływ)

Projekt Robota

IDENTYFIKACJA
● Które misje zdecydowaliście się wykonać? Dlaczego akurat te?
● W jaki sposób dzieliliście zadania podczas sezonu budowy? Czy każda osoba
miała szansę, by rozwijać umiejętności projektowania, budowania i kodowania?
(Zauważ, że to pytanie dotyczy również podstawowej wartości ODKRYCIE)

PROJEKT
● W jaki sposób organizowaliście proces budowy robota i jego programowanie?
Dlaczego akurat tak?
● Opiszcie najbardziej innowacyjny mechanizm waszego robota i kod. (PW:
Innowacja)

KREACJA / WYKONANIE
● Opowiedzcie, w jaki sposób wasz robot używa mechanizmów i czujników do
wykonywania misji.
● Opiszcie wybrane przez was elementy kodu. W jaki sposób wpływają one na
działanie robota?

ITERACJA
● W jaki sposób sprawdzaliście to, że wasz robot jest w stanie niezawodnie
zdobywać punkty podczas misji?
● Jak zmieniał się wasz robot w trakcie sezonu budowy?

KOMUNIKACJA
● Opiszcie etapy powstawania waszego robota. Jak przebiegała jego budowa i
programowanie?
● W jaki sposób angażowały się różne osoby w proces budowy i kodowania robota?
Czy udało wam się zaangażować wszystkie osoby? Czy każdy miał szansę na
spróbowanie sił w budowaniu i programowaniu? (PW: Szacunek )
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