
Robotika beszámoló 2021. 

2020 naptári év végén kaptunk 9 db WeDo, 8 db Spike és 6 db EV3 készletet. Tanév közben az 

óraszámokon nem lehetett változtatni, ezért a sok készlet ellenére is maradt a három csoport. 

A legkisebbek a WeDo 2.0-val kezdik az ismerkedést a robotikával. Hét fő három csoportban dolgozott 

egy-egy 202 darabos készlettel, amely egy motort és két érzékelőt is tartalmaz. Angol nyelvű 

óravázlatok segítségével láthatnak egy bevezető történetet, problémafelvetést, építési és 

programozási útmutatót. A feladatokkal valós problémákat oldunk meg: úgy, mint az állatok 

kommunikációjának modellezése, műholdas kommunikációhoz antennaforgató modellezése, de 

készítettünk kémrobotot is. A gyerekek legjobban a saját készítésű járművekkel való versenyzést 

szerették. Az algoritmikus képességeinek fejlesztése mellett megismerkedtek a szíjhajtással, 

áttételekkel. Idén hozzájutottunk egy versenyasztalhoz. Ez megkönnyítette az órára való 

előkészületeket és az órai munkát is. Ebben az évben nem regisztráltunk versenyre a pandémia okozta 

kevés gyakorlati foglalkozás miatt. Amennyiben a jövőben megcélozzuk a WRO versenyeken való 

indulást, úgy egy csapatnak 2 készletre lesz szüksége a feladatok megoldásához szükséges építőelemek 

száma miatt (különösképpen a vezérlőegység és motor). Emiatt maximum 6 db 2 fős csoport indulhat 

egy tanévben. Ez a foglalkozás megfelelő alapot nyújt a Spike és az EV3-hoz.  

 



 

 



 

A negyedikesekből álló csoport életkoruknál fogva a WRO Regular verseny Elementary kategóriájában 

indulhattak. Ezt a kategóriát a Lego Spike készletre tervezték, de szeptemberi kezdéskor ez még nem 

állt rendelkezésre, ezért az EV3-mal készültünk. Két tanuló Flekenstein Eszter Molli és Oltványi Norbert 

alkották a csapatot (csapat neve: Kermitek). Előző évek tapasztalataiból döntöttem úgy, hogy egy 

készletre 2 fő az ideális létszám.  

A versenyfeladatok megérkezéséig megismerkedtek a tanulók az EV3 készlettel. Megtanulták az új 

programozási felület használatát. Utána megismerték a motorok és a szenzorok vezérlését, kiolvasását. 

Végül a versenyen is használt alapfeladatokat oldottunk meg. A legfontosabb ezek közül a 2 szenzoros 

vonalkövetés. 

 



A verseny kiírása januárban jelent meg. Az energiaforrások felelős felhasználása volt a fő téma. Olyan 

robotot kellett építeni, ami segít az otthonok modernizálásában. A robot lecseréli a régi típusú izzókat 

új, energiatakarékos izzókra. Továbbá a robot napelemet telepít a tetőre és okoseszközöket is. Ezzel 

csökkentjük a ház energiaigényét és felhasználjuk a rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokat. 

Első feladatunk a pályaelemek építése. Azután következett egy kompakt vonalkövető alaprobot 

építése, amelyre később a feladatok végrehajtásához szükséges kiegészítőket a mérethatárok 

betartásával fel tudtuk szerelni. 

A pálya szokás szerint az utolsó pillanatokban érkezett meg, ezért előtte szükség volt papírból 

kinyomtatni és összeragasztgatni. Ez egyrészt fekete-fehér volt, másrészt az összeragasztásnál elakadt 

a robot, harmadrészt a papír felülete nem azokkal az optikai tulajdonságokkal rendelkezett, mint a 

hivatalos versenypálya. Ezért a pálya bejárását csak megtervezni tudtuk, kidolgozni nem.  

Az igazi versenypálya március 8-án érkezett meg, amikor a gyerekek már nem jöhettek iskolába. Innen 

kezdve csak az algoritmizálást végezhették otthonról, azaz megpróbálták a pálya ismeretében 

meghatározni azokat a feladatokat, amit érdemes megoldani és a legoptimálisabb útvonalat 

megtalálni, ami még belefér a 2 perc menetidőbe. Amikor visszajöhettek a gyerekek, azonnal nekiálltak 

a programozásnak a kidolgozott stratégiának megfelelően. (A verseny tisztaságára tekintettel nem 

készítettem el helyettük a programot.) Természetesen kellett változtatni a roboton is, de a feladatot 

jól megosztották egymás között. Egyikük programozott, másik tanuló a beállításokkal, 

pályarendezésekkel foglalkozott, így olajozottan ment a felkészülés ezen szakasza. Az alapverseny 

maximális 95 pontjából 47 pontot céloztunk meg (2 feladattal nem foglalkoztunk az időhiány miatt). A 

villámkihívás 100 pontjának feladatai jelenleg még nem ismertek, június 23-án hirdetik ki. 



 

 

A hatodikosokból álló csoport (Huszta Kata, Vass Tímea, Császár Dominik és Varga Dániel) az FLL 

(FIRST LEGO League) verseny Challenge kategóriájára jelentkeztek (Robotic néven). Ez a csapat 

teljesen tapasztalatlan volt, ők nem jártak WeDo alapozóra. Emiatt szeptembertől a feladat kiírásáig 

az alapokat tanultuk meg (robotépítési alapok, programozási felület, szenzorok, motorok) és az 

alapfeladatokat (forgások, vonalkövetés, stb.).  

Idén nem volt Szegeden regionális döntő, ezért a budapestire jelentkeztünk. Ez egy összetett, több 

feladatból álló verseny, amely három fő elemből áll, úgy, mint Robotverseny, Innováció 

projekt, FIRST alapértékek képviselete. A pályát és a speciális Lego készletet viszonylag hamar 

megkaptuk. Ezután a pályaelemeket készítettük el. 



 
Előre tudtuk, hogy nem fogjuk mindet felhasználni, de a szabályok értelmében azoknak is a pályán 

kellett lenni a versenykör alatt. Éppen a robot építésébe kezdtünk, amikor bezárt az iskola. A 

csoportot 2 részre osztottam. Mindkét csoport kidolgozott egy lehetséges megoldást. Aztán a 

jobban működőt alkalmaztuk a versenyen. 

 

Kutatási munkát a pandémia miatt nem tudtunk végezni, ezért a robotversenyre koncentráltunk. Az 

idő itt is ellenünk dolgozott, mert május 10-én jöttek vissza a gyerekek, és aznapra kellett beküldeni 

a tesztkörökről készült videókat. Ezt ugyan nem tudtuk megtenni, de a többi csapat bírálatait 

tanulmányozva később olyan felvételeket tudtunk készíteni, ami nem tartalmazott hibákat, és ezért 

büntetőpontokat sem kaptunk. A 13 feladatból 4-et teljesítettünk: futópad, evezőgép, 

húzódzkodópad és a robottánc. Összesen 165 pontot szereztünk. 

22 csapat indult a budapesti versenyen. Összesített 13. helyezett lett a végeredmény, de a 

robotversenyen 10. helyezést értünk el. Nekünk ez volt a lényeg, mert a kutatómunkát nem tudtuk 



elvégezni. A budapesti fordulóban 4 középiskola, 3 nem iskolai csapat és csak 2 általános iskolai 

csapat előzött meg.  

Az országban a 64 indult csapatból csak 32-en kaptak magasabb pontszámot, mint a mi csapatunk. 
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