
REGULAMIN ZAWODÓW ROBOTÓW RCRE LEGO WEDO 2014 

 

Głównym celem organizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zawodów pn.: 

„RCRE Lego WEDO” jest promowanie robotyki wśród najmłodszych, jako nowoczesnej formy 

nauczania informatyki, oraz rozwijania umiejętności technicznych i konstrukcyjnych wśród młodzieży. 

W zawodach mogą brać udział drużyny maksymalnie 2 osobowe, ze szkół podstawowych, 

województwa opolskiego. Każda z drużyn będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności w licznych 

konkurencjach związanych z konstruowaniem i programowaniem klocków. 

 

Termin 

Zgłoszenia drużyn do zawodów do dnia 23.05.2014r.. Zawody odbędą się 09.06 2014 roku o godz. 

10.00. Planowane zakończenie zawodów o godz. 14.00. 

 

Miejsce 

Zawody odbędą się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ul. Głogowska 27. Komisja 

sędziowska zostanie powołana przez Dyrektora RCRE, w której skład będą wchodzić konsultanci 

i doradcy RCRE. Komisja będzie oceniać poszczególne konkurencje i prace. Od decyzji komisji 

sędziowskiej nie ma odwołań. 

 

Zgłoszenia i drużyny 

Zgłoszenia do konkursu z odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.konkursy.rcre.opolskie.pl  Termin zgłoszeń mija w dniu 23.05.2014 roku.  

 

Konkurencja z użyciem zestawów Lego Wedo tylko dla szkół podstawowych 

Drużyny mogą składać się wyłącznie z uczniów szkół podstawowych, skład drużyny max. 2 osobowy. 

Drużyny przyjeżdżają na zawody do RCRE z własnymi zestawami klocków Lego Wedo. Zadaniem 

drużyny będzie zbudowanie i zaprogramowanie zadanego przez komisję konkursową projektu.  

Programowanie klocków odbywać się będzie przy pomocy oprogramowania Scratch. 

Oceniany będzie czas budowy zadanego projektu, innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne, działanie i 

poprawne zaprogramowanie.  

W trakcie zawodów drużyna będzie musiała zbudować 3 konstrukcje. Maksymalny czas jaki drużyna 

może poświęcić na rozwiązanie pojedynczego zadania to 1h i 10 min .  

Zwycięża drużyna która uzyska największą ilość punktów za budowę wszystkich 3 projektów. 

http://www.konkursy.rcre.opolskie.pl/


Tworzone konstrukcje mogą być budowane w oparciu o zestaw klocków podstawowych i zestaw 

klocków rozszerzonych. 

 

Postanowienia końcowe 

W przypadkach nieopisanych w regulaminie głos decydujący ma komisja sędziowska. 

Jej postanowienia są ostateczne. 

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: 

Doradca Metodyczny: Tomasz Marenin 

Tel.: 604780133 email: tmarenin@rcre.opolskie.pl  

mailto:tmarenin@rcre.opolskie.pl

