
Robot-opgaven



Robot-opgaver
Formålet med udfordringen er at forme jeres voksende by med mere stabile, smukke, nyttige, tilgængelige 
og bæredygtige bygninger og konstruktioner. Løs problemer fra den virkelige verden, som er repræsenteret i 
opgaverne, for at score point. I kan også score point ved at bygge nye bygninger på banen. Værdien af de nye 
enheder afhænger af deres højde og placering. 

Husk: Hver officiel dyst varer 2,5 minutter. I har muligvis ikke tid til at gennemføre alle opgaverne, så vær strate-
giske om, hvilke I vælger.

OBS: Hvis jeres robot og alt udstyr på den er indenfor 'Lille inspektionsområde' før start, giver det jer den fordel, 
at der tillægges 5 point for hver opgave, hvor I får point. Undtagelse: Opgave 14 giver ikke ekstra point, og for 
opgave 2 gives 10 point i stedet for 5.

Se reglerne 33 og 34 for definition af begreberne ”uafhængig” og ”understøttet”.

Opgave 1 FORHØJET PLADS (Point for det, der udføres)
➔ Hvis robotten kun er understøttet af broen: 20
➔ Hvis et eller flere flag er tydeligt hævet i nogen grad kun af robotten:

15 Hvert flag

I kan kun få flagpoint, hvis I får bropoint. Regel 30 tillader, og det forventes, at robotterne kollid-
erer, mens de forsøger at optjene flagpoint. Det er okay. Når det er tydeligt, at kun én robot holder 
et flag hævet, opnår kun denne robot point.

Opgave 3 INSPEKTIONSDRONE
➔ Hvis inspektionsdronen kun understøttes af
aksel 

(A) på broen: 10

Opgave 2 KRAN (Point for det, der udføres)
Hvis den blå enhed med krog er
➔  tydeligt sænket ved en hvilken som helst afstand fra

toppen: 20
➔  Uafhængig og kun understøttet af en anden blå enhed: 15

og niveau 1 er helt inde i den blå cirkel: 15
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20 point
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35 point 50 point



Opgave 4 DESIGN MÅLRETTET DYRELIV
➔  Hvis flagermusen kun understøttes af grenen

(B) på træet: 10

Opgave 5 BYGNING I TRÆ (Point for det, der udføres)
Hvis en enhed kun er understøttet af træets
➔ Store grene: 10 pr. enhed
➔  Små grene: 15 pr. enhed

Opgave 6 TRAFIKPROP
➔  Hvis trafikproppen er ophævet. Den bevægelige

del skal være uafhængig og kun understøttet af
sine hængsler som vist: 10

Opgave 7 GYNGE
➔  Hvis gyngen er sluppet løs:  20

B

Opgave 8 ELEVATOR (Scor point på den ene eller den 
anden)
Hvis elevatorens bevægelige dele er uafhængig og kun 
er understøttet af sine hængsler som vist i følgende 
position
➔ Blå vogn nedad: 15
➔  Balanceret: 20
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10 point
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20 point

15 point 20 point

15 point



Opgave 11 INNOVATIV ARKITEKTUR
Hvis der er en holddesignet prototype som er klart større end en blå bygnings- 
enhed, der kun er bygget af jeres LEGO® klodser fra ”BAG 10"
➔  Helt inde i en hvilken som helst cirkel: 15
➔  Delvist inde i en hvilken som helst cirkel: 10

Bemærk: Der vises en vilkårlig prototype. Design og byg jeres egen prototype inden dysten. I skal ikke bygge 
prototypen under dysten.
Prototypen i opgave 11 skal bygges udelukkende af klodserne i Bag 10. Den kan også indeholde 
de røde og grå elementer. Bemærk at det ikke er nødvendigt at bruge alle klodserne fra Bag 10.

Opgave 9 SIKKERHEDSFAKTOR
➔  Hvis testbygningen er uafhængig og kun er

understøttet af de blå bjælker, og nogle bjælker
som minimum er blevet slået halvvejs ud:
10 pr. udslået bjælke

Opgave 10 STÅLKONSTRUKTION
➔ Hvis stålkonstruktionen står oprejst, er

uafhængig og kun understøttet af sit eget
understel som vist: 20

Opgave 12 DESIGN OG BYG (Brug den nødvendige tid til at forstå scoring-eksemplerne)
➔  PLACERING - Hvis der er cirkler med mindst én tilsvarende farvet enhed (farveoverensstemmelse),

som er helt inde i cirklen og ligger fladt ned på måtten: 10 pr. cirkel
(Bemærk: Den blå cirkel er ikke en del af opgave 12)

➔  HØJDE - Hvis der er uafhængige stakke som minimum delvist er i cirklerne, skal du lægge alle deres
højder sammen: 5 pr. niveau
(Bemærk: En stak er en eller flere bygningsenheder, hvor niveau 1 rører fladt på måtten, og eventuelle højere niveauer er placeret 
fladt på niveauet under).

Farveoverensstemmelse = nej
Brun stak = 2 niveauer
Hvid stak = 1 niveau
15 point vist

Farveoverensstemmelse = nej
Broforbundet stak = 4 niveauer
20 point vist

Farveoverensstemmelse = rød
Rød stak = 2 niveauer
Anden stak = 4 niveauer
40 point vist

15 point



Opgave 13 OPGRADERINGER FOR BÆREDYGTIGHED  (Kun en pr stabel)
➔  Hvis en opgradering (solpaneler, taghave, isolering) er uafhængig og kun

understøttet af en stak, der som minimum er delvist indenfor en hvilken
som helst cirkel: 10 pr. Opgradering

Opgave 14  PRÆCISION  (Kun en point-sum tæller)
➔ Hvis antallet af præcisionsbrikker, der er tilbage på banen, er

6: 60 / 5: 45 / 4: 30 / 3: 20 / 2: 10 / 1: 5
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