
ZADANIA ÚLOH FLL ROBOT GAME 2013 

MAJTE NA PAMÄTI  Hoci sa má každý súťažiaci dôkladne oboznámiť s podrobnosťami úloh, ktoré sú
v tomto dokumente opísané, je VEĽMI DÔLEŽITÉ, aby si všetci – a to i ostrieľaní veteráni ako aj 
nováčikovia – dôsledne preštudovali aj ostatné tri dokumenty: Rozloženie modelov na ihrisku, Pravidlá
a Otázky a odpovede. Oplatí sa to. Pozrite sa prečo:

TÍMY, KTORÉ PREŠTUDOVALI VŠETKO: TÍMY, KTORÉ TAK NEUROBILI:
- majú menej otázok - pracujú v hmle 
- majú menej práce - musia začínať odznova a strácajú čas
- zažijú na turnaji menej prekvapení - veľa sa naučia od… ...rozhodcov
- získavajú vyššie skóre - strácajú body
- lepšie sa zabavia - sú pod stresom 

BODOVANÉ ÚZEMIA

NÁKLADNÉ AUTO
Situácia na konci hry:
Auto sa dotýka ihriska v žltom bodovanom území. 
Poznámka: svetlomodré územie je súčasťou žltého územia. 
Skóre: 20

SMER EVAKUÁCIE
Situácia na konci hry:
Šípka je hore (nemusí byť celkom zvislo), na mieste drží iba trením medzi podložkou. Robot ani 
žiaden strategický robot sa nedotýka žiadnej časti robota. 
Skóre: 30
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NÁKLADNÉ LIETADLO
Situácia na konci hry:
Lietadlo je v žltom území.
Boduje sa buď iba žlté alebo iba bledomodré územie, ale nie obe naraz. 
Skóre: Žlté územie … 20 ALEBO svetlomodré územie … 30

KONÁR STROMU
Situácia na konci hry:
Východný konár stromu sa nachádza nižšie ako drôty vysokého napätia. Strom aj model vysokého 
napätia sú vzpriamené a dotýkajú sa povrchu ihriska.  
Skóre: 30

TSUNAMI
Situácia na konci hry:
Všetky tri vlny sa dotýkajú povrchu ihriska. 
Skóre: 20

SANITKA
Situácia na konci hry:
Sanitka je v žltom území. 
Všetky štyri kolesá sanitky sa dotýkajú povrchu ihriska. 
Skóre: 25

PRISTÁVACIA DRÁHA
Situácia na konci hry:
Pristávacej dráhy sa nič okrem vody a lietadla nedotýka. 
Skóre: 30

PREMIESTNENIE STAVBY
Situácia na konci hry:
Žiaden zo sivých blokov sa nenachádza v svetlozelenom území. 
Skóre: 20
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TEST MODULOV PROTI ZEMETRASENIU
Situácia na konci hry:
Západná budova tvorená svetlohnedými blokmi je nepoškodená (štyri bloky sú na sebe, stoja 
vzpriamene a kolmo na podložku a sú „dokonale“ zarovnané). 
Východná budova zo svetlohnedých blokov je nápadne poškodená. 
Ani jednej z budov sa nič okrem posuvných modulov nedotýka. 
Nič okrem posuvných modulov sa ani jednej z budov nikdy nedotklo. 
Poškodenie nastalo iba následkom pohybu posuvných modulov. 
Výnimka:  Spadnuté bloky východnej budovy sa smú dotýkať povrchu ihriska alebo západnej budovy.  
Skóre: 30

STAVBA
Situácia na konci hry:
Viacposchodová budova sa nachádza v ružovom území.
Budova je postavená len zo stavebných blokov. 
Postavená budova sa nespolieha na žiadne strategické predmety. 
Jednotlivé bloky nemusia byť zarovnané. 
V prípade, že sa v území nachádza viacero budov, počíta sa najvyššia z nich. 
Skóre: 5 za každý blok 

PREKÁŽKY
Situácia nastavá počas hry: 
Celý robot sa dostal do územia prejdením cez jeho západnú stranu. 
Úloha si vynucuje niekoľko výnimiek z pravidiel. 
Úlohu možno s cieľom zlepšenia výsledku opakovať viackrát.
Získané body za túto úlohu je možné v tej istej hre nahradiť lepším výsledkom, pričom sa započítava 
iba ten. 
Súťažiaci môžu robota pri úspešnom i neúspešnom riešení tejto úlohy preniesť na Základňu bez 
bodového postihu. Získané body sa započítavajú do výsledku aj ak robot neskôr opustí územie alebo 
ho súťažiaci rukou prenesú na Základňu. 
Skóre: tmavomodré…10  ALEBO tmavozelené…16  ALEBO  fialové…23  ALEBO  červené…31
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NADVIHNUTIE DOMU
Situácia na konci hry:
Dom je vo svojej hornej polohe. 
Skóre:  25

DÚHOVÉ KOLESO
Situácia na konci hry:
Ručička ukazuje k farbám len ako následok pohybu červenej páky.
Body za túto úlohu získavajú oba súperiace tímy, nezávisle na tom, či robot daného tímu s modelom 
pracoval alebo nie. Ak s modelom nepracoval ani jeden robot, body za túto úlohu nezíska nikto.
Skóre: počet dosiahnutých farieb …2 za každú 

RODINA
Situácia na konci hry:
V jednom z bodovaných území sa nachádzajú aspoň dvaja ľudia. 
Boduje sa iba jedna z dvoch možností. 
Skóre: 2 ľudia…33  ALEBO 3 ľudia…66

VODA
Situácia na konci hry:
V niektorom farebnom bodovanom území sa nachádza človek a fľaša s vodou. 
Počet fliaš v území výsledné skóre neovplyvňuje.  
Skóre: za každú osobu s vodou…15 

BEZPEČNOSŤ
Situácia na konci hry:
V červenom alebo žltom území sa nachádza človek. 
Body za ľudí v červenom a žltom území sa spočítavajú. 
Skóre: žlté…12 za každého  A/ALEBO  červené …18 za každého  
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ZVIERATKÁ
Situácia na konci hry:
Zvieratko sa nachádza vo farebnom bodovanom území spolu s človekom. 
Počet ľudí v území výsledné skóre neovplyvňuje. 
Skóre: za každé zvieratko, ktoré je s človekom... 15 

ZÁSOBY A NÁSTROJE
Situácia na konci hry:
Predmety sú v červenom alebo žltom území. Voda sa nepočíta. 
12 predmetov: Vysielačky, batéria, generátor, 2 nafty, nádoba, chlieb, lieky, vrch strechy, baterka, 
motorka, helma
Skóre: 3 za každý v žltom A/ALEBO 4 za každý v červenom  

BEZPEČNÉ MIESTO
Situácia na konci hry:
Robot sa na konci hry nachádza v červenom území. 
Skóre: 25

TRESTNÉ BODY
Pri každom postihu trestnými bodmi (pozri pravidlá), položí rozhodca jeden kúsok strechy na 
najzápadnejšiu značku na pristávacej dráhe, ktorá je celá voľná. Položí ho tak, aby bol zarovnaný so 
značkou, ale nemusí sa mu to podariť celkom presne.  
Po štyroch trestoch rozhodca presúva kúsky strechy z pristávacej dráhy začínajúc najzápadnejšou 
ďalej do najseverovýchodnejšieho rohu svetlomodrého územia. Robot nesmie kúsky strechy presunúť 
zo svetlomodrého územia preč. 
Skóre:  v svetlomodrom ─13 za každú  A/ ALEBO ─10 za každú mimo svetlomodrého územia 

© HANDS on TECHNOLOGY e.V.  2013   |   “Prírodné katastrofy – príprava, reakcia, obnova.” |     Zadania úloh                    5


