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Εισαγωγή 
 

Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, που 

εκπέμπεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι μεταφορές, οι βιομηχανικές διεργασίες 

και η παραγωγή ενέργειας επιδρούν στη θερμοκρασία του πλανήτη μας. Η δοκιμασία-πρόκληση 

είναι να κατασκευάσετε ένα ρομπότ που μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να απαλλαγεί από τον 

άνθρακα. Για να γίνει αυτό εφικτό, το ρομπότ πρέπει να εγκαταστήσει ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, όπως ηλιακούς πίνακες (panels) και να φυτέψει δέντρα προκειμένου να αντισταθμίσει 

τις εκπομπές από τις βιομηχανικές διεργασίες της εταιρείας. 
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1.  Περιγραφή δοκιμασίας 
 

Η αποστολή του ρομπότ είναι να κάνει μηδενικό το αποτύπωμα άνθρακα μιας εταιρείας δηλαδή 

την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπει η εταιρεία από τη βιομηχανική της 

δραστηριότητα. Το ρομπότ πρέπει να εγκαταστήσει ηλιακούς πίνακες (panels) και να φυτέψει το 

σωστό είδος δέντρων σε διαφορετικές περιοχές φύτευσης, ώστε να αντισταθμίσει τις εκπομπές 

άνθρακα της εταιρείας. 

 

 
 

Στην Περιοχή Αποθήκευσης (Storage Area) υπάρχουν δύο ηλιακοί πίνακες και 4 δέντρα. 

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δέντρων: πράσινα, κόκκινα και κίτρινα. 

 

 
 

H Περιοχή Επιδρώντων Κύβων (Impacting Cubes Area) περιλαμβάνει τις βιομηχανικές διεργασίες 

της εταιρείας. Στην περιοχή αυτή είναι τοποθετημένοι 6 Κύβοι Διεργασιών που αντιπροσωπεύουν 

τις βιομηχανικές διεργασίες της εταιρείας. Υπάρχουν 4 είδη Κύβων Διεργασιών: 
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Ο άσπρος κύβος αντιπροσωπεύει μια διεργασία χωρίς εκπομπές. Ένας έγχρωμος κύβος (κόκκινος, 

πράσινος ή κίτρινος) αντιπροσωπεύει μια βιομηχανική διεργασία που εκπέμπει διοξείδιο του 

άνθρακα. Οι 6 Κύβοι Διεργασιών είναι τοποθετημένοι στα 6 μαύρα τετράγωνα της Περιοχής 

Επιδρώντων Κύβων – Impacting Cubes Area (δες το σχήμα παρακάτω). 

 

 
 

Υπάρχουν τρεις γραμμές (μπλε, λευκή και κόκκινη) που διαχωρίζουν την πορτοκαλί Περιοχή των 

Επιδρώντων Κύβων (Impacting Cubes Area) από τη λευκή περιοχή της πίστας. Αυτές οι έγχρωμες 

γραμμές διαιρούν τους Κύβους Διεργασιών σε τρεις ομάδες των δύο κύβων. Στο παραπάνω 

σχήμα ο πράσινος και ο κίτρινος κύβος που είναι κοντά στη μπλε γραμμή ανήκουν στη Μπλε 

Ομάδα Κύβων, ο κίτρινος και ο λευκός κύβος που είναι κοντά στη λευκή γραμμή ανήκουν στη 

Λευκή Ομάδα Κύβων, ενώ ο λευκός και ο κόκκινος κύβος δίπλα στην κόκκινη γραμμή ανήκουν 

στην Κόκκινη Ομάδα Κύβων. 

 

Το ρομπότ θα ξεκινήσει από την Περιοχή Εκκίνησης (Start Area), το πράσινο τετράγωνο δίπλα 

στην Περιοχή Αποθήκευσης (Storage Area). 

 

Μία αποστολή του ρομπότ είναι να εγκαταστήσει τους δύο ηλιακούς πίνακες (panels) στην 

Περιοχή Εγκατάστασης Ηλιακών Πινάκων (Solar Panel Installation Area) που είναι το κίτρινο 

τετράγωνο. 

 

Η δεύτερη αποστολή του ρομπότ είναι να φέρει τα 4 δέντρα από την Περιοχή Αποθήκευσης 

(Storage Area) στις τρεις πράσινες Περιοχές Φύτευσης (Planting Areas). Κάθε πράσινη Περιοχή 

Φύτευσης περιβάλλεται από τοίχο διαφορετικού χρώματος (κόκκινο, λευκό και μπλε). Οι θέσεις 

των Περιοχών Φύτευσης δείχνονται με τους αριθμούς 1, 2 και 3 στο παρακάτω σχήμα: 

 

  



 
WRO 2017 – Κατηγορία Regular – Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2017 World Robot Olympiad Association Ltd. 6 
Μετάφραση: Νταβέας Θεμιστοκλής, καθηγητής Πληροφορικής του 2

ου
 Γυμνασίου Καλαμάτας 

 

 
 

Το χρώμα των δέντρων που πρόκειται να φυτευτούν σε κάθε Περιοχή Φύτευσης καθορίζεται από 

τα χρώματα των Κύβων Διεργασιών και τη θέση τους στην Περιοχή Επιδρώντων Κύβων 

Διεργασιών (Impacting Process Cube Area). Η εκπομπή άνθρακα από έναν έγχρωμο Κύβο 

Διεργασιών πρέπει να αντισταθμιστεί από τη φύτευση ενός δέντρου αντίστοιχου χρώματος στην 

περιοχή φύτευσης: 

 Αν ο κύβος ανήκει στη Μπλε Ομάδα, το δέντρο πρέπει να φυτευτεί στη μπλε Περιοχή 

Φύτευσης. 

 Αν ο κύβος ανήκει στη Λευκή Ομάδα, το δέντρο πρέπει να φυτευτεί στη λευκή Περιοχή 

Φύτευσης. 

 Αν ο κύβος ανήκει στην Κόκκινη Ομάδα, το δέντρο πρέπει να φυτευτεί στην Κόκκινη 

Περιοχή Φύτευσης. 

 

Η τρίτη αποστολή του ρομπότ είναι να μεταφέρει τους έγχρωμους Κύβους Διεργασιών στην 

Περιοχή Τερματισμού (Finish Area) και να τερματίσει εντελώς μέσα σε αυτή την περιοχή. 

 

Τα επόμενα σχήματα απεικονίζουν τρεις τρόπους για να κερδίσετε πόντους. Το Σχήμα 1 δείχνει 

την αρχική θέση των Δέντρων, των Ηλιακών Πινάκων (panels) και των Κύβων Διεργασιών. Το 

Σχήμα 2 δείχνει την τελική τους θέση, ώστε να κερδίσετε πόντους με τρεις τρόπους. 
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Σχήμα 1 

 

 

 
Σχήμα 2 

 

Συνολικός χρόνος που έχετε για τη δοκιμασία είναι 2 λεπτά. 
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2.  Κανόνες δοκιμασίας 
 

1. Κάθε προσπάθεια ξεκινάει με 4 δέντρα και 2 ηλιακούς πίνακες στην Περιοχή Αποθήκευσης. 

Οι ηλιακοί πίνακες τοποθετούνται στα 2 μαύρα τετράγωνα έτσι ώστε η πάνω μεγαλύτερη 

πλευρά του ηλιακού πίνακα να είναι παράλληλη προς τη μικρότερη πλευρά του τραπεζιού. 

Τα δέντρα τοποθετούνται στα 4 πράσινα τετράγωνα με τέτοιο τρόπο ώστε τα χαμηλότερα 

κλαδιά τους να είναι παράλληλα προς τη μικρότερη πλευρά του τραπεζιού. 

 

 
 

2. Πριν από κάθε γύρο, τα χρώματα και οι θέσεις των 4 δέντρων στην Περιοχή Αποθήκευσης 

καθορίζονται με τυχαίο τρόπο. Η τυχαία επιλογή και τοποθέτηση πρέπει να γίνει ως 

ακολούθως: 

 Τοποθετήστε 3 πράσινα, 3 κόκκινα και 3 κίτρινα δέντρα σε ένα αδιαφανές κουτί. 

 Ανακατέψτε με το χέρι τα δέντρα. 

 Διαλέξτε 4 δέντρα από το κουτί, ένα-ένα, και τοποθετήστε τα στα πράσινα τετράγωνα 

στην Περιοχή Αποθήκευσης με τη σειρά που δείχνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
 

Τα επιλεγμένα χρώματα και η τοποθέτηση των 4 δέντρων είναι σταθερά για τη διάρκεια ενός 

γύρου.  



 
WRO 2017 – Κατηγορία Regular – Junior 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2017 World Robot Olympiad Association Ltd. 9 
Μετάφραση: Νταβέας Θεμιστοκλής, καθηγητής Πληροφορικής του 2

ου
 Γυμνασίου Καλαμάτας 

 

3. Πριν από κάθε γύρο, τα χρώματα και οι θέσεις των 6 Κύβων Διεργασιών στην Περιοχή 

Επιδρώντων Κύβων (Impacting Cubes Area) καθορίζονται ως εξής: 

 Τοποθετήστε 2 λευκούς και 4 έγχρωμους κύβους (το ίδιο πλήθος και τα ίδια χρώματα με 

τα τυχαία επιλεγμένα δέντρα) σε ένα αδιαφανές κουτί. 

 Ανακατέψτε με το χέρι τους κύβους. 

 Διαλέξτε 6 κύβους από το κουτί, έναν-έναν, και τοποθετήστε τους στα μαύρα τετράγωνα 

στην Περιοχή Επιδρώντων Κύβων (Impacting Cubes Area) με τη σειρά που δείχνεται 

παρακάτω: 

 

 
Τα επιλεγμένα χρώματα και η τοποθέτηση των 6 κύβων είναι σταθερά για τη διάρκεια ενός 

γύρου. 

 

4. Κάθε ηλιακός πίνακας πρέπει να μετακινηθεί από την Περιοχή Αποθήκευσης στην Περιοχή 

Εγκατάστασης Ηλιακών Πινάκων. Ένας ηλιακός πίνακας τοποθετείται σωστά αν δεν είναι 

κατεστραμμένος(*), αν είναι όρθιος, με τη βάση του να ακουμπά στην πίστα και εντελώς 

μέσα στην πορτοκαλί Περιοχή Εγκατάστασης Ηλιακών Πινάκων. Δείτε παραδείγματα 

κανονικής και μη κανονικής τοποθέτησης στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
 

(*) Ορισμός του κατεστραμμένου: Ένα αντικείμενο είναι κατεστραμμένο αν τουλάχιστον ένα 

τουβλάκι του είναι εντελώς απομονωμένο από τη θέση στην οποία είχε συνδεθεί κατά την 

αρχική κατασκευή. 
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5. Κάθε δέντρο από την Περιοχή Αποθήκευσης πρέπει να μετακινηθεί σε μία από τις τρεις 

Περιοχές Φύτευσης. Το χρώμα των δέντρων που θα φυτευτούν σε κάθε Περιοχή Φύτευσης 

εξαρτάται από τα χρώματα των Κύβων Διεργασιών και τη θέση τους στην Περιοχή 

Επιδρώντων Κύβων (Impacting Cubes Area). Η εκπομπή από έναν έγχρωμο Κύβο Διεργασιών 

πρέπει να αντισταθμιστεί από τη φύτευση ενός δέντρου με χρώμα περιοχής φύτευσης ίδιο 

με το χρώμα της ομάδας: 

 Αν ο Κύβος Διεργασίας ανήκει στη Μπλε Ομάδα, το δέντρο πρέπει να φυτευτεί στη μπλε 

Περιοχή Φύτευσης. 

 Αν ο Κύβος Διεργασίας ανήκει στη Λευκή Ομάδα, το δέντρο πρέπει να φυτευτεί στη λευκή 

Περιοχή Φύτευσης. 

 Αν ο Κύβος Διεργασίας ανήκει στην Κόκκινη Ομάδα, το δέντρο πρέπει να φυτευτεί στην 

Κόκκινη Περιοχή Φύτευσης. 

 

Ένα δέντρο έχει φυτευτεί σωστά αν δεν είναι κατεστραμμένο και είναι όρθιο, με ολόκληρη τη 

βάση του μέσα στην πράσινη Περιοχή Φύτευσης να ακουμπά την πίστα, όπως δείχνει το 

ακόλουθο σχήμα: 

 

 
 

 

6. Αν σε μία περιοχή έχουν φυτευτεί περισσότερα δέντρα από αυτά που πρέπει, δε θα δοθούν 

καθόλου πόντοι για τα επιπλέον δέντρα. 
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7. Οι 4 έγχρωμοι Κύβοι Διεργασιών πρέπει να μετακινηθούν στην Περιοχή Τερματισμού (Finish 

Area). Ένας έγχρωμος Κύβος Διεργασιών είναι σωστά τοποθετημένος στην Περιοχή 

Τερματισμού αν δεν είναι κατεστραμμένος και η προβολή του βρίσκεται εντελώς μέσα στο 

κόκκινο τετράγωνο της Περιοχής Τερματισμού χωρίς να ακουμπά τις περιβάλλουσες μαύρες 

γραμμές. Δείτε τις παρακάτω εικόνες για αποσαφήνιση: 

 

 
Μόνο 3 κύβοι είναι μέσα στο 

κόκκινο τετράγωνο. Ένας κίτρινος 
κύβος είναι έξω. 75 Πόντοι. 

 Όλοι οι κύβοι βρίσκονται μέσα 
στο κόκκινο τετράγωνο.  100 

Πόντοι. 
 

 
Κανένας κύβος δεν είναι μέσα. 0 Πόντοι. 
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8. Οι δύο λευκοί Κύβοι Διεργασιών πρέπει να παραμείνουν στις αρχικές τους θέσεις. Δηλαδή: 

α)  ένα μέρος του λευκού κύβου πρέπει να ακουμπά το μαύρο τετράγωνο όπου ήταν αρχικά 

τοποθετημένος,  β)  ……………………………….. και γ) οι κύβοι δεν είναι κατεστραμμένοι. 

… That is, some part of a white cube must touch the black square where it was initially placed, 

only one white cube can be touching a black square, and the cubes are undamaged. 

 

 
 

9. Οι έγχρωμοι τοίχοι LEGO που περιβάλλουν κάθε περιοχή φύτευσης δεν πρέπει να 

καταστραφούν ή να μετακινηθούν από την αρχική τους θέση (όλα τα μέρη πρέπει να 

ακουμπούν την πίστα στην καφέ περιοχή που περιβάλλει την περιοχή φύτευσης). Θα δοθεί 

ποινή για κάθε κατεστραμμένο / μετακινημένο τοίχο, εφόσον αυτό δεν οδηγεί σε αρνητική 

βαθμολογία. 

 

10. Η δοκιμασία ολοκληρώνεται όταν το ρομπότ σταματά και ολόκληρη η προβολή του βρίσκεται 

μέσα στην Περιοχή Τερματισμού (τα καλώδια επιτρέπεται να είναι έξω από την περιοχή 

τερματισμού). 
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3.  Βαθμολογία 
 

α. Η αξιολόγηση γίνεται όταν ολοκληρωθεί η δοκιμασία ή όταν ξεπεραστεί το χρονικό όριο των 

2 λεπτών. 

β. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 430 πόντοι. 

γ. Πόντοι από ποινές αφαιρούνται εφόσον δεν οδηγούν σε αρνητική βαθμολογία. 

δ. Αν κάποιες ομάδες έχουν την ίδια βαθμολογία, η κατάταξη καθορίζεται από τον γρηγορότερο 

χρόνο που καταγράφηκε. 

 

Πίνακας Βαθμολογίας: 

 

Διεργασίες 
Πόντοι για το 

καθένα 
Σύνολο 

Δέντρο που φυτεύτηκε σωστά στη σωστή περιοχή φύτευσης. 50 200 

Δέντρο που φυτεύτηκε σωστά σε λάθος περιοχή φύτευσης. 10 40 

Σωστά εγκατεστημένος Ηλιακός Πίνακας. 50 100 

Έγχρωμος Επιδρών Κύβος στην Περιοχή Τερματισμού. 25 100 

Λευκός Επιδρών Κύβος Διεργασίας που παραμένει στην αρχική 
του θέση (παίρνει αυτούς τους πόντους μόνο αν ένας 
τουλάχιστον έγχρωμος Επιδρών Κύβος βρίσκεται στην Περιοχή 
Τερματισμού). 

5 10 

Το ρομπότ τερματίζει κανονικά στην Περιοχή Τερματισμού 
(παίρνει αυτούς τους πόντους μόνο αν έχουν κερδηθεί και άλλοι 
πόντοι). 

 20 

Καταστροφή ή μετακίνηση τοίχου έξω από τον χώρο 
τοποθέτησής του. 

-5 -20 

Μέγιστη Βαθμολογία  430 

 

 

 

 

4.  Προδιαγραφές Τραπεζιού 
 

α. Οι εσωτερικές διαστάσεις του τραπεζιού είναι 2362 mm x 1143 mm. 

β. Οι εξωτερικές διαστάσεις του τραπεζιού είναι 2438 mm x 1219 mm. 

γ. Το κύριο χρώμα της επιφάνειας του τραπεζιού είναι λευκό. 

δ. Το ύψος των ορίων είναι 70  20 mm. 
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5.  Προδιαγραφές Πίστας Δοκιμασίας 
 

1. Όλες οι λευκές γραμμές είναι 20  1 mm. 

2. Όλες οι διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν  5 mm. 

3. Αν το τραπέζι είναι μεγαλύτερο από την πίστα δοκιμασίας, η ακμή βάσης και η αριστερή 

ακμή της πίστας δοκιμασίας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με δύο πλευρές του τραπεζιού. 

 

 
 

 

Χρωματικοί προσδιορισμοί 
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6.  Προδιαγραφές Αντικειμένων Δοκιμασίας 
 

Υπάρχουν 9 δέντρα: 

 

1) 3 κόκκινα δέντρα με 4 μαύρα 2x4 LEGO τουβλάκια, 7 κόκκινα 2x4 LEGO τουβλάκια και 6 

κόκκινα 1x6 LEGO τουβλάκια. 

2) 3 πράσινα δέντρα με 4 μαύρα 2x4 LEGO τουβλάκια, 7 πράσινα 2x4 LEGO τουβλάκια και 6 

πράσινα 1x6 LEGO τουβλάκια. 

3) 3 κίτρινα δέντρα με 4 μαύρα 2x4 LEGO τουβλάκια, 7 κίτρινα 2x4 LEGO τουβλάκια και 6 

κίτρινα 1x6 LEGO τουβλάκια. 

 

 
 

Υπάρχουν 2 Ηλιακοί Πίνακες: 

 

Κάθε Ηλιακός Πίνακας έχει 6 μαύρα 2x4 LEGO τουβλάκια, 2 κίτρινα 2x4 LEGO τουβλάκια, 8 

κίτρινα 1x6 LEGO τουβλάκια και 2 γκρι 2x2 LEGO τουβλάκια. 
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Υπάρχουν 3 κόκκινοι, 3 κίτρινοι, 3 πράσινοι και 2 λευκοί Κύβοι Διεργασιών (4 2x4 LEGO 

τουβλάκια από κάθε χρώμα): 

 

1) 2 κύβοι με 4 λευκά 2x4 LEGO τουβλάκια. 

2) 3 κύβοι με 4 κίτρινα 2x4 LEGO τουβλάκια. 

3) 3 κύβοι με 4 πράσινα 2x4 LEGO τουβλάκια. 

4) 3 κύβοι με 4 κόκκινα 2x4 LEGO τουβλάκια. 

 

 
 

 

Υπάρχουν 4 τοίχοι: 

 

1) 1 κόκκινος τοίχος με 40 κόκκινα 1x6 LEGO τουβλάκια και 12 μαύρα 1x6 LEGO τουβλάκια 

στο μικρό κάτω μέρος. 

2) 1 λευκός τοίχος με 40 λευκά 1x6 LEGO τουβλάκια και 12 μαύρα 1x6 LEGO τουβλάκια στο 

μικρό κάτω μέρος. 

3) 1 μπλε τοίχος με 40 μπλε 1x6 LEGO τουβλάκια και 12 μαύρα 1x6 LEGO τουβλάκια στο 

μικρό κάτω μέρος. 

4) 1 πράσινος τοίχος με 40 κόκκινα 1x6 LEGO τουβλάκια και 12 μαύρα 1x6 LEGO τουβλάκια 

στο μικρό κάτω μέρος. 
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