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1. Вступ 

Нам потрібно все більше і більше енергії для нашого повсякденного життя в сучасному світі, 

оскільки багато процесів вдома чи на виробництвах електрифікуються, а нові технології, такі 

як електромобілі, змінюють споживчу поведінку людей. 

 

У той же час ми знаємо, що ми не можемо вижити в довгостроковій перспективі за 

допомогою звичних видів енергії, таких як газ або нафта. Тому використання 

відновлювальних джерел енергії стає все більш важливим. Однак відновлювані джерела 

енергії, такі як вітрова та сонячна енергія, не є повністю сталим джерелом енергії; вони 

можуть коливатися протягом дня залежно від погоди. Тому є актуальним завданням 

розумно керувати енергетичною сумішшю (енергією від різних видів джерел) в електричній 

мережі. 

 

Завдання робота Старшої ліги – забезпечити будинки відновлювальними джерелами енергії 

відповідно до їх потреб. Залежно від погодних умов одне з джерел енергії є надлишковим 

та також може використовуватися для живлення будинків. Енергія, яка в даний час не 

потрібна, повинна зберігатися в акумуляторі.  
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2. Поле сезону 

На рисунку нижче показано поле цього сезону та позначено різні ігрові області. 

 

Якщо стіл більший ніж ігрове поле, скористайтеся зоною старту/фінішу для позиціонування 

поля. Розмістіть зону старту/фінішу в один з кутів вашого ігрового столу. 

Для отримання додаткової інформації про технічні характеристики ігрового столу, 

будь ласка, перегляньте Загальні правила WRO пункт 4. 
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3.  Об’єкти поля, розташування, жеребкування  

Важливе жеребкування – погода 
 

У цій місії є один аспект, який визначається жеребкуванням і який впливає на всю місію: 

погода. Завжди є основне джерело живлення для кожного виду енергії (чотири блоки в 

кожній позиції – позначені А). Залежно від погодних умов може бути надлишок енергії сонця, 

вітру або води. Додаткові чотири блоки будуть розміщені в положенні B цього 

конкретного виду надлишкової енергії (жовтий/сонце, зелений/вітер, синій/вода). 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

На Всесвітньому фіналі WRO жеребкування погодних умов буде відбуватися перед 

кожною заліковою спробою. 

На національних змаганнях в Україні жеребкування погодних умов буде відбуватися 

одноразово в день змагань (для змагань більше одного дня – жеребкування погодних 

умов відбувається для кожного дня окремо).  
 

Сонячні блоки – A 

Чотири сонячні блоки – А завжди розташовані на полі. Блоки розміщені на жовтих 

квадратах, позначених знаком А. 

 
Чотири сонячні блоки – A 

 
Розміщення чотирьох блоків на квадратах, 

позначених знаком А 
 

Сонячні блоки – B 

Залежно від погодних умов доступні ще чотири сонячні блоки, які розміщуються на жовтих 

квадратах, позначених знаком B. 

 
Чотири сонячні блоки – В 

 
Розміщення чотирьох блоків на квадратах, 

позначених знаком B 
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Вітряні блоки – A  

 

Чотири вітряні блоки – А завжди розташовані на полі. Блоки знаходяться зверху на вітряних 

турбінах, що розміщені на сірих квадратах, позначених знаком А. 

 

 
Чотири вітряні блоки – A 

 
Розміщення чотирьох блоків зверху на 

вітряних турбінах на квадратах, 

позначених знаком А 

 

Вітряні блоки – B 

 

Залежно від погодних умов доступні ще чотири вітряні блоки, які розміщуються на зелених 

квадратах, позначених знаком B. 

 

 
Чотири вітряні блоки – B 

 

 
Розміщення чотирьох блоків на квадратах, 

позначених знаком B 
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Водні блоки – A  

 

Чотири водні блоки – А завжди розташовані на полі. Блоки розміщені всередині району ГЕС 

на синіх квадратах, позначених знаком А. 

 

 
Чотири водні блоки – A 

 
Розміщення чотирьох блоків усередині 

району ГЕС на квадратах, позначених 

знаком А 

 

Водні блоки – B 

 

Залежно від погодних умов доступні ще чотири водні блоки, які розміщуються на синіх 

квадратах, позначених знаком B. 

 

 
Чотири водні блоки – B 

 
Розміщення чотирьох блоків на квадратах, 

позначених знаком B 
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Ідентифікатор типу енергії (2x жовтих, 2x зелених, 2x синіх) 

 

Ідентифікатори типу енергії: два жовтих (сонце), два зелених (вітер) та два синіх (вода). 

Лише п’ять з них випадковим чином розміщуються в кожній заліковій спробі перед 

будинками. Вони вказують на тип енергії, який необхідний для цього будинку. 

 

 
Ідентифікатори типу енергії 

 
Розміщення двох ідентифікаторів типу 

енергії перед будинком 

 

 

Сонячна батарея (2x) 

 

Дві сонячні батареї завжди на полі. Сонячні батареї розміщені на темно-жовтому 

маркуванні всередині зони сонячного парку. 

 

 
Сонячна батарея 

 

 
Розміщення сонячної батареї на початку 

залікової спроби 
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Огорожа ГЕС 

 

ГЕС захищена огорожею. Огорожу не можна зміщувати або пошкоджувати. 

 

 
Огорожа ГЕС 

 
Розміщення огорожі ГЕС на початку місії 

 

Акумулятор 

 

Акумулятор також захищено огорожею. Огорожу не можна зміщувати або пошкоджувати. 

 

 
Огорожа акумулятора 

 
Розміщення огорожі акумулятора на 

початку місії 
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Жеребкування 
 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

На Всесвітньому фіналі WRO жеребкування погодних умов буде відбуватися перед 

кожною заліковою спробою. 

На національних змаганнях в Україні жеребкування погодних умов буде відбуватися 

одноразово в день змагань (для змагань більше одного дня – жеребкування погодних 

умов відбувається для кожного дня окремо).  

 
Положення ідентифікаторів типу енергії визначаються жеребкування перед кожною 

заліковою спробою. 

 

Приклад одного з можливих варіантів жеребкування: 

Надлишкове джерело енергії – сонце. Кольоровим знаком «X» позначено 

сонячні/вітрові/водні блоки, кольоровими колами – ідентифікатори типу енергії 

сонця/вітру/води. 
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4. Місії робота  

Для кращого розуміння місії будуть пояснюватися у кількох розділах. 

Команда самостійно вирішує в якому порядку виконувати місії. 

 

4.1. Налагодження енергозабезпечення 

Основне завдання робота – встановити відповідне енергопостачання до наявних потреб 

будинків у відповідності до наявних джерел енергії. Частково бали нараховуються за кожен 

енергетичний блок, який розміщено в червоній зоні будинку. Повні бали нараховуються за 

кожен енергетичний блок, який має відповідний колір. 

Енергопостачання будинку налагоджено, якщо для живлення будинку використовуються 

чотири енергетичні блоки. Більше чотирьох енергетичних блоків у будинку отримають 0 

балів для цього конкретного будинку. Примітка: Неважливо, які енергетичні блоки ви 

використовуєте – А або В (якщо є така можливість). 

За кожен будинок, де енергопостачання відповідає вимогам, нараховуються додаткові бали. 

Енергопостачання до будинку відповідає вимогам, якщо чотири розміщені енергетичні 

блоки відповідають ідентифікаторам типу енергії біля будинку. На один ідентифікатор типу 

енергії має бути принаймні один енергетичний блок. Крім того, можуть бути використані всі 

енергетичні блоки надлишкової енергії. 

У таблиці наведені різні приклади можливих варіантів енергопостачання будинку в 

залежності від наявного джерела надлишкової енергії (у цьому прикладі – сонце) та в 

залежності від різних ідентифікаторів типу енергії перед будинком (визначається 

жеребкуванням перед кожною заліковою спробою). Наведений у таблиці приклад 

пояснюється та проілюстровано фотографіями в розділі з поясненням оцінювання. 

Приклади можливих варіантів енергопостачання 

Надлишкова 

енергія  

Ідентифікатор 

типу енергії 

будинку 

Можливий 

варіант 

постачання 

Можливий 

варіант 

постачання 

НЕ можливий варіант 

постачання 

Сонце Жовтий (сонце) та  

Зелений (вітер)  

1 жовтий блок 

3 зелені блоки 

3 жовті блоки 

1 зелений блок 

3 жовті блоки 

1 синій блок 

(не використано вітряні 

блоки, не допускається 

використання водних 

блоків) 

Сонце Синій (вода) 4 сині блоки 2 сині блоки 

2 жовті блоки 

2 сині блоки 

2 зелені блоки 

(дозволено 

використовувати лише 

водні та сонячні блоки) 
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Сонце Зелений (вітер) та  

Синій (вода) 

1 зелений блок 

2 синіх блоки 

1 жовтий блок 

3 зелені блоки 

1 синій блок 

1 зелений блок 

1 синій блок 

1 жовтий блок 

(не достатньо енергії) 

Сонце Зелений (вітер) та  

Синій (вода) 

  4 зелені блоки 

(не використано воду) 

 

4.2. Збереження надлишкової енергії 

На полі буде розміщено чотири енергетичні блоки, які не використовуються для 

забезпечення будинків енергією. Тип блоків енергії, що залишились, буде залежати від 

погодних умов та ідентифікаторів типу енергії. 

Важливо, щоб вся наявна енергія з відновлюваних джерел була збережена, щоб її можна 

було використовувати пізніше. Тому робот повинен доставити ці блоки до акумулятору. 

Бали нараховуються за кожен енергетичний блок, який робот повністю розміщує в зоні 

акумулятору. 

4.3. Повертання сонячних батарей 

Сонячні батареї отримують максимум енергії, якщо кут та орієнтація на Сонце є 

оптимальними. Тому робот повинен повертати сонячні батареї так, щоб вони були повернуті 

до сонця. 

Бали нараховуються за кожну повернуту сонячну батарею, щоб вона потрапила повністю 

в світлішу жовту область та сонячна батарея має стояти догори в правильному 

положенні. 

4.4. Паркування робота 

Місія вважається завершеною, коли робот повертається в зону старту/фінішу, зупиняється, 

а вертикальна проекція робота повністю знаходиться в зоні старту/фінішу (кабелі можуть 

бути за межами зони старту/фінішу. (Бали зараховуються за умови, якщо здобуто будь-які 

інші бали за виконання місій (не бонусні)). 

4.5. Бонуси 

Бонусні бали будуть нараховуватися за НЕ зміщену та НЕ пошкоджену огорожу навколо 

ГЕС та за НЕ зміщені та НЕ пошкоджені вітряні турбіни.  
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5. Оцінювання 

Пояснення для підрахунку балів: 

«Повністю» – об’єкт ігрового поля торкається лише відповідної зони та нічого іншого 

(чорна лінія не входить до зони). 

 

Завдання Кожен Всього 

Налагодження енергозабезпечення (максимально 4 блоки в будинку, якщо більше 

блоків знаходиться всередині одного будинку, то бали не нараховуються) 

Енергетичний блок повністю в будинку, але не відповідає кольору 

ідентифікатора типу енергії для цього будинку або кольору 

надлишкового джерела енергії. 

2 24 

Енергетичний блок повністю в будинку 

● відповідає кольору ідентифікатора типу енергії для цього 

будинку або  

● відповідає кольору надлишкового джерела енергії 

8 96 

Правильна конфігурація енергопостачання будинку (4 енергетичні 

блоки повністю в будинку, принаймні один колір на ідентифікатор 

типу енергії і, можливо, надлишкової енергії та жодного 

енергетичного блоку неправильного кольору в будинку) 

12 36 

Збереження надлишкової енергії (максимально для 4 блоків) 

Енергетичний блок знаходиться всередині акумулятору та 
огорожа НЕ зміщена (не виходить за сіру зону) та НЕ пошкоджена 
(не відламано хоча б один елемент) 

5 20 

Повертання сонячних батарей 

Сонячна батарея повністю всередині світло-жовтої області та 
стоїть догори в правильному положенні. 

10 20 

Паркування робота 

Робот повністю зупиняється в зоні старту/фінішу. 
(Бали зараховуються за умови, якщо здобуто будь-які інші бали 
за виконання місій (не бонусні)) 

 14 

Бонуси 

Огорожа ГЕС НЕ зміщена та НЕ пошкоджена.  12 

Вітряні турбіни НЕ зміщені та НЕ пошкоджені. 3 12 

Максимальний бал  210 

  



 

WRO 2021 - Regular Category - Senior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd.                 13 

Пояснення до оцінювання 

Налагодження енергозабезпечення (максимально 4 блоки в будинку, якщо більше 

блоків знаходиться всередині одного будинку, то бали не нараховуються) 

Енергетичний блок повністю в будинку, але не відповідає кольору 

ідентифікатора типу енергії для цього будинку або кольору 

надлишкового джерела енергії. 

2 24 

Енергетичний блок повністю в будинку 

● відповідає кольору ідентифікатора типу енергії для цього 

будинку або  

● відповідає кольору надлишкового джерела енергії 

8 96 

Правильна конфігурація енергопостачання будинку (4 енергетичні 

блоки повністю в будинку, принаймні один колір на ідентифікатор 

типу енергії і, можливо, надлишкової енергії та жодного 

енергетичного блоку неправильного кольору в будинку) 

12 36 

Зверніть увагу: Наступні приклади нарахування балів для місії «Налагодження 
енергозабезпечення» базуються на сонці як надлишковому джерелу енергії. Також, 
ознайомтесь з наступними фотографіями для оцінювання положення елементів місії. 

 

Енергетичний блок 
повністю в зоні (не має 

значення лежить чи стоїть) 

 

Енергетичний блок 
частково в зоні 

 

 

Енергетичний блок 
повністю в зоні (всі 

елементи, що торкаються 
поля всередині зони) 

 

Енергетичний блок 
частково в зоні (петля 
торкається поля поза 

зоною) 
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44 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32)  

+ 12 балів за правильну конфігурацію 

 

44 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32)  

+ 12 балів за правильну конфігурацію 

 

26 балів 
1 енергетичний блок за 2 бали (2) 
3 енергетичні блоки за 8 балів (24) 

 

44 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32)  

+ 12 балів за правильну конфігурацію 

 

44 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32)  

+ 12 балів за правильну конфігурацію 

 

20 балів 
2 енергетичні блоки по 2 бали (4) 

2 енергетичні блоки по 8 балів (16) 
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44 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32)  

+ 12 балів за правильну конфігурацію 

 

44 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32)  

+ 12 балів за правильну конфігурацію 

 

24 бали 
3 енергетичні блоки по 8 балів (24) 

 

 

32 бали 
4 енергетичні блоки по 8 балів (32) 
Конфігурація не правильна адже не 

вистачає синього енергетичного блоку 

 

10 балів 
1 енергетичний блок по 2 бали (2) 
1 енергетичний блок по 8 балів (8) 

 

16 балів 
2 енергетичні блоки по 8 балів (16) 

Для правильної конфігурації необхідно 4 
енергетичні блоки 
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0 балів 
Більше 4 енергетичних блоків в будинку 

 

 

Енергетичний блок знаходиться повністю всередині акумулятору, огорожа НЕ 
зміщена (не виходить за сіру зону) та НЕ пошкоджена (не відламано хоча б один 
елемент). ➔ 5 балів кожен 

Зверніть увагу: усі енергетичні блоки можна доставити до акумулятору. 

 

10 балів (2 в зоні) 

 

5 балів (1 в зоні) 

 

20 балів (4 в зоні) 

 

20 балів (бали 
нараховуються максимум 
за 4 енергетичні блоки в 

зоні) 

 

0 балів (огорожа 
пошкоджена) 

 

0 балів (огорожа зміщена) 
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Сонячна батарея повністю всередині світло-жовтої області та стоїть догори в 
правильному положенні. ➔ 10 балів кожна 

 

10 балів (стоїть догори в 
правильному положенні) 

 

10 балів (повністю 
всередині світло-жовтої 

області) 

 

0 балів (сонячна батарея 
має стояти догори в 

правильному положенні) 

 

0 балів (повністю не 
повернута) 

  

 
Робот повністю зупиняється в зоні старту/фінішу. (Бали зараховуються за умови, 
якщо здобуто будь-які інші бали за виконання місій (не бонусні)). ➔ 14 балів 
 

 

Зараховується! 

Проекція робота повністю 
знаходиться в зоні 
старту/фінішу. 

 

Зараховується! 

Проекція робота повністю в 
зоні старту/фінішу, але 
кабелі виходять за зону. 

 

НЕ зараховується! 

Проекція робота не 
повністю знаходиться в зоні 

старту/фінішу. 
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Огорожа ГЕС НЕ зміщена та НЕ пошкоджена. ➔ 12 балів  

 

12 балів 

 

12 балів, зміщена в межах 
сірої області. 

 

0 балів, зміщена за межі 
сірої області. 

 

0 балів, пошкоджена. 

  

 

Вітряні турбіни НЕ зміщені та НЕ пошкоджені. ➔ 3 бали кожна 

 

3 бали, НЕ зміщена. 

 

3 бали, зміщена в межах 
сірої області. 

 

0 балів, зміщена за межі 
сірої області. 

 

0 балів, пошкоджено. 
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6. Місцеві, регіональні та міжнародні змагання 

Змагання WRO проходять приблизно в 90 країнах, і команди в кожній країні очікують 
завдання різного рівня складності. Місії, описані в цих правилах, будуть використані для 
міжнародних заходів WRO. Це останній етап змагань, де беруть участь команди з 
найкращими рішеннями. Ось чому правила гри складні. 
 
WRO вважає, що всі учасники повинні мати хороший досвід у змаганнях. Команди з меншим 
досвідом також повинні мати можливість отримувати бали та досягати успіху. Це формує 
впевненість в їх здатності опановувати технічні навички, що важливо для їхнього 
майбутнього вибору в подальшій освіті. 
 
У кожній країні Національні Організатори можуть спростити завдання для місцевих, 
регіональних або національних змагань.  

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

На Всесвітньому фіналі WRO жеребкування погодних умов буде відбуватися перед 

кожною заліковою спробою. 

На національних змаганнях в Україні жеребкування погодних умов буде відбуватися 

одноразово в день змагань (для змагань більше одного дня – жеребкування погодних 

умов відбувається для кожного дня окремо). 

 

Ось декілька варіантів спрощення: 
 

• Жеребкування погодних умов лише в день змагань 

• Жеребкування ідентифікаторів типу енергії лише в день змагань 

• Відсутність жеребкування ідентифікаторів типу енергії 
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7. Збирання об’єктів 
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