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„POTRAVINOVÝ FAKTOR” 

MISE ROBOT GAME 
 

Ve hře Potravinový faktor Robot Game je úkolem tvého robota nechat projít některé známé 
potraviny jen několika kroky, kterými procházejí, než se dostanou do tvého bříška a to tak, aby se 
buď vyhnul jejich znečistění, nebo se zdroji znečištění nemusel zacházet. 

 

 
Poznámka: přečti si všechny dokumenty Výzvy FLL 2011! 
Pravidla, Nastavení hracího pole a Rozmístění a pravidelně kontroluj sekci „Questions & 
Answers“ na webových stránkách! 
Vědění je tvoje síla! 

 

 

ZHORŠENÍ ZNEČIŠTĚNÍ 
Žluté a modré koule představují pesticidy na farmě a těžké kovy ve vodě. Pokud jsou na kroužcích, 

jsou mimo hrací podložku. 

Koule, které se dotknou hrací podložky = 4 body každá. 

 

SKLIZEŇ OBILÍ 
Skliď obilí. Týmy dostávají body za jednu ze dvou možností: 

JAKÉKOLIV zrnko obilí, které se dotkne podložky = 5 bodů (další zrnka již skóre nemění) 
NEBO 
JAKÉKOLIV zrnko obilí na Základně = 9 bodů (další zrnka již skóre nemění) 

 

RYBAŘENÍ 
Chytej velké ryby, ale malou nechej na její značce na podložce. 

Velké ryby na Základně = 3 body každá, jestliže se malá rybka stále dotýká své značky. 
 

PIZZA  A  ZMRZLINA 
Pizza a zmrzlina musí být dopraveny na Základnu. 

Pizza a zmrzlina na Základně = 7 bodů každá. 
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ČERSTVÁ PRODUKCE Z FARMY 
Doruč výrobky z farmy na Základnu 

Žlutý nákladní vůz z farmy na Základně = 9 bodů. 
 

PŘEPRAVA NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (koncové postavení robota)        
Při ukončení utkání se musí robot dotýkat východního mantinelu hracího pole. 

Robot dotýkající se východního mantinelu = 9 bodů. 
 

DOBA VAŘENÍ 
Páčka se musí dostat z počáteční pozice do červeného pole. 

Bílá ručička v červeném poli = 14 bodů. 
 

TEPLOTA SKLADOVÁNÍ 
Sniž teplotu skladování. 

Ukazatel teploměru úplně zaklapnutý/dole ukazující nízkou teplotu v červeném poli = 20 
bodů (ukazatel musí být úplně dole). 
 

ODSTRANĚNÍ ŠKŮDCŮ 
Chyť krysy a převez je na Základnu. 

Krysy na tvé Základně = 15 bodů každá (pouze pro tebe). 
 

POZEMNÍ PŘEPRAVA ZMRAŽENÉHO ZBOŽÍ 
Převez zmražené zboží v mrazicím voze. Body získáš pouze za jednu z následujících možností: 
Mrazící vůz na Základně = 12 bodů 
NEBO 
Mrazící vůz s masem uvnitř, bez choroboplodných zárodků, s jakýmkoliv z jeho kol 
dotýkajícím se podložky v přístavním doku na sever od bílé čáry  = 20 bodů. 
A  
6 dodatečných bodů za každou velkou rybu uvnitř (malá ryba se musí stále dotýkat své 
značky). 
 

POTRAVINY 
Převez potraviny na stůl. Na konci utkání musí stůl vytvářet oporu pro váhu jednotlivých dílů 

potravin a květiny. 

Díl potravin = 2 body za každý, pokud je celá jeho váha na stole, a na stole není nic kromě 
dílů potravin (a případně květinového dílu). 
 

DESINFEKCE 
Desinfikuj hrací pole a vyprázdni dávkovače. 

Prázdné dávkovače = 12 bodů každý, jestliže se ŽÁDNÉ bakterie nedotýkají podložky mimo 
Základnu. 
NEBO 
Prázdné dávkovače = 7 bodů každý, jestliže se KTERÁKOLIV bakterie dotýká podložky 
mimo Základnu. 
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MYTÍ RUKOU/ODSTRANĚNÍ BAKTERIÍ 
Umyj si ruce, aby ses zbavil bakterií. 

Bakterie v nebo na umyvadle = 3 body za každou, ovšem za předpokladu, že platí 
následující: 

• Všechny byly na Základně někdy předtím, než se dostaly do umyvadla. 
• V době přesunu mezi Základnou a umyvadlem byla každá z nich tou jedinou v pohybu. 
• Veškeré vybavení použité při přesunu bakterie do umyvadla bylo: 

- plně na Základně na začátku přesunu. 
- plně mimo Základnu na konci přesunu. 
Umyvadlo je oporou váze každé bakterie, a kromě choroboplodných zárodků není oporou 
ničemu jinému. 

 

Bakterie, které se dostanou do umyvadla jakoukoliv jinou cestou, jsou týmu vráceny na Základnu 

rozhodčím. 

 

MYTÍ RUKOU/ODSTRANĚNÍ VIRŮ 
Umyj si ruce, aby ses zbavil virů. Body dostaneš jen za jednu z následujících možností: 

 
1 až 8 virových zárodků v umyvadle = pouze přesně 6 bodů 
NEBO 
9 nebo více virových zárodků v umyvadle = pouze přesně 13 bodů. 
 

DOBRÉ BAKTERIE 
Pokud tým dostane trest za dotek, rozhodčí odebere jednu žlutou bakterii. 

Žluté bakterie na Základně = pouze 6 bodů za každou. 
 


