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Робототехника, бағдарламалау және инновациялық 

технологиялардың «RoboLand 2021» VI фестивалінің 

Ережесіне Қосымша 

 

БАСҚАРЫЛАТЫН РОБОТТАР ЛАБИРИНТІ 

Қатысушылардың жасы: 8-10 жас. 

Командада: 2 адам. 

Роботтар: бағдарламаланған команда құрастырған, пультпен алыстан басқарылатын 

роботтар. 

Қолданылатын жабдық: WeDo 2.0 LEGO Educatoin және RoboKit RoboRobo. 

Бағдарламалау тілі: команданың қалауына сай, шектеусіз. 

Жарысты өткізу тәртібі: жеребеге сай кезекпен. 

 

Ойын мақсаты: 

1. Алыстан басқаратын пульті бар роботты құру және бағдарламалау. 

2. Роботтың лабиринт бойынша Бастау нүктесінен Мәре нүктесіне дейін жету. 

3. Лабиринт аумағындағы артефактарды Мәре аумағына жеткізу. 

 

 

1. Ойын алаңы 

1.1. Сипаттама 

1.1.1. Ойын алаңы модульді принцип бойынша плиталардан құралған, олар роботтың 

шексіз жүруі үшін алаң құруда пайдаланылуы мүмкін. 

1.1.2. Алаң 300*300мм өлшемді плиталардан тұрады. Лабиринт қабырғасының биіктігі – 

300мм көп емес. Траекторияның соңғы нұсқасы жарыс басталғанға дейін белгісіз болады. 

Плиткалар қатты негіздің үстінен қойылады.  

1.1.3. Алаңдағы плиткалардың максималды саны - 20 дана. 

1.1.4. Бастау аумағы жасыл түспен белгіленген. Мәре аумағы қызыл түсті.  

1.1.5. Алаң үстінің түсі ақ немесе ақ түске жақын түс. Үстіңгі қабат тегіс болады немесе 

қиыршықты 3мм дейін.  

 

1.2. Артефактар 

1.2.1 LEGO кубигынан жиналған дене. Өлшемі 4 х 4 модуль. Биіктігі – 4 кубик. (сурет. 1) 

 

Сурет 1. Артефакт 



Робототехника, бағдарламалау және инновациялық технологиялардың  

«RoboLand 2021» VI фестивалі 
 

1.2.2 Жеткендегі артефакт саны -  3 данадан көп емес.  

 

 

2. Роботтар 

2.1 Құрылым 

2.1.1. Роботты құру үшін мына құрылымдар қолданылуы мүмкін WeDo 2.0 LEGO 

Educatoin және RoboKit RoboRobo. Тапсырмадан өту үшін қолданылатын жиын санына 

шектеу жоқ. Яғни команда WeDo 2.0 LEGO Educatoin және RoboKit RoboRobo 2-3 

жиынды  қолдана алады. 

2.1.2. Робот габаритына да шектеу жоқ. Робот салмағы шексіз. Жарыс күні құрылған 

күйде болуы керек.  

2.1.3. Лабиринт бойынша қозғалып жүрген роботтан басқа қатысушыларға алыстан 

басқаратын пульт құрастыру керек. Басқару пультін қатысушылар жарыс күні жинап, 

бағдарламалайды. WeDo 2.0 басқару пульті ретінде ноутбук қолданыла алады.  

2.1.4. Ноутбукты төреші дайын бағдарламалық кодтың бар-жоғына тексереді.  

2.1.5. Роботтар ойын алаңынан зақым келтірмеулері керек.  

 

 

2.2  Басқару 

2.2.1 Роботтар бағдарламаланған басқару пульті арқылы қозғалуы тиіс.  

2.2.2 Робот пен пульт арасындағы байланыстырғыш құрал сымсыз болуы керек.  

 

2.3  Инспекция 

2.3.1 Команда міндеті өнер көрсету алдында роботты тексеру. 

2.3.2 Жарыс басталмас бұрын роботтардың талаптарға сайылығы тексеріліп, уақытша 

тыйымға қойылады.  

2.3.3 Команда қатысушыларынан роботтың қалай жұмыс істейтіні сұралуы мүмкін. 

2.3.4 Барлық командалар жарыс басталғанша өз бағдалама кодтарын ұсынулары тиіс. 

 

2.4 Бұзушылықтар 

2.4.1  Инспекция кезінде анықталған барлық бұзушылықтар роботқа олар 

дұрысталмағанша жарысқа қатысуға тыйым салады.  

2.4.2 Олқылықтар уақтылы түзетіліп, команда турнир жұмысын кешіктірмеуі тиіс. 

2.4.3 Тіпті жөнделген соң да робот талаптарға сай келмесе, ол мүмкіндіктен шектеледі, 

алайда турнирден шығарылмайды.  

2.4.4 Жаттықтырушының немесе басқа да ересек адамның қатысуы мүмкін емес. 
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3. Жарыс 

3.1. Жарыс аумағы 

3.1.1. Негізгі ойын алаңы маңындағы кеңістік Жарыс аумағы деп белгіленеді 

3.1.2. Командалар өз қатысушылары арасынан капитанды таңдайды, ол роботпен 

жарысқа қатысады. Жарыс аумағына тек капитан ғана кіре алады.  

3.1.3. Төреші рұқсат етсе капитан роботты ауыстырып, оны ұстай алады. 

3.1.4. Команданың басқа қатысушылары мен көрермендер ойын алаңынан 150 см 

қашықтықта болуылары керек. 

3.1.5. Ешкім ойын алаңына немесе роботқа ойын кезінде жақындамауы керек. 

3.2. Бастау 

3.2.1.  Мүмкіндік жарыс кестесіне сай басталады. Өнер көрсетудің нөмірі командаға 

алдын ала хабарланады. 

3.2.2. Төреші капитаннан бастауға бәрі дайын ба деп сұрайды, тиісті жауап алынған соң 

таймер қосылады. 

3.2.3. Роботқа бір мүмкіндікке максимум 3 минут беріледі.  

3.2.4. Команда бастауға дайын болғанда төрешіге белгі береді. Бастау үшін робот төреші 

көрсеткендей бастау кезеңіне орналастырылады. Осы сәттен бастап артық әрекеттерке 

тыйым салынады.  

 

3.3. Ойын процессі 

3.3.1. Роботтың бастау аумағы жасыл түсті плиткада. 

3.3.2. Лабиринтпен өту кезінде робот 2 миссияны орындауы керек. 

3.3.3. Егер робот тапсырманы орындау кезінде бөлшектерінен айырылып қалса, олардың 

барлығы мүмкіндік біткенше ойын алаңында жатуы тиіс. Команда мүшелері, төреші 

оларды алаңнан алмауы керек. 

3.3.4. I миссия – құрылған және бағдарламаланған басқару пульті бар робот Бастау 

аумағынан қызыл түспен белгіленген Мәре аумағына дейін жетуі керек.  

3.3.5. Лабиринтпен жүру жолын команда өзі таңдайды. 

3.3.6. Робот барлық денесімен Мәре аумағында болса мүмкіндік аяқталды деп есептеледі. 

3.3.7. I миссияны өту үшін  әрқайсысына 3 минуттан 2 мүмкіндік беріледі.  

3.3.8. Сәтті өткен миссия үшін балл беріледі. Сонымен қатар уақыттың аздығыда есепке 

алынады. Яғни ең сәтті мүмкіндік ескеріледі. 

3.3.9. II миссия кезінде төреші алаңға 3 артефактіні қояды. 

3.3.10. Роботтың міндеті Мәре аумағына максималды артефакті жеткізу. 

3.3.11. Жеткізілген артефакт толығымен Мәре аумағында болуы керек. Олай болмаса 

нәтиже есепке алынбайды. 

3.3.12. Роботка мүмкіндік уақыты біткенше басқа артефакттарды алаңға әкелу үшін Мәре 

аумағынан шығуға рұқсат етіледі.  

3.3.13. Роботқа артефакттарды лабиринт қабырғасынан лақтыруға тыйым салынады.  

3.3.14. Роботқа аз уақыт ішінде бастау нүктесінен мәре нүктесіне жету қажет. 

3.3.15. II миссияны орындауға әрқайсысы 5 минуттан 2 мүмкіндік беріледі.  
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3.3.16. Әрбір жеткізілген артефакт үшін балл беріледі. Сонымен қатар уақыттың аз 

жұмсалуы да есепке алынады.  

 

3.4. Баллдарды есептеу. 

3.4.1. Бастау аумағынан Мәре аумағына сәтті жету үшін – 100 балл. 

3.4.2. 2 суретте лабиринттің болжамдық үлгісі көрсетілген. Егер робот Мәреге жете 

алмаса, онда баллдар роботтың алаңдағы орналасуына пропорционалды түрде есептеледі. 

1 қатар – 10 балл 

2 қатар – 30 балл 

3 қатар – 50 балл 

4 қатар – 70 балл 

5 қатар – 90 балл 

     

1 қатар 

    

2 қатар 

    

3 қатар 

    

4 қатар 

    

5 қатар 

    

 2 сурет. Лабиринт сызбасы  

 

3.4.3. Әрбір сәтті жеткізілген Артефакт үшін команда 70 балл алады. 

3.4.4. Егер Артефакт мәре аумағында толығымен болмаса 50 балл беріледі. 

3.4.5. Алғашқы орналасу ұяшығынан шығарылған Артефакт үшін – 10 балл. 

3.4.6. Жеңімпазды анықтауда баллдар мен екі миссия үшін уақыт бірге есептеледі. Ең аз 

уақыт ішінде максималды балл жинаған команда жеңімпаз атанады. 


