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Εισαγωγή 

 Ένας τρόπος για να αυξηθεί η ποσότητα τροφίμων που διατίθενται παγκοσμίως για τους καταναλωτές 

είναι να βελτιωθεί ο τρόπος διανομής των τροφίμων από τους παραγωγούς στους πελάτες.  

Αυτό σημαίνει ότι ο πρωταρχικός στόχος της διανομής τροφίμων είναι να διασφαλιστεί ότι οι 

καταναλωτές παίρνουν τα είδη των τροφίμων που ζητούν από τους παραγωγούς. Ο δευτερεύων στόχος 

είναι να διασφαλιστεί ότι χάνεται όσο το δυνατόν λιγότερη τροφή κατά τη μεταφορά. 

Το Λυκειακό Challenge είναι να δημιουργήσετε ένα ρομπότ που μπορεί να φέρνει διάφορα είδη 

τροφίμων στους σωστούς προορισμούς από τα κατάλληλα πλοία και (ένα ρομπότ που μπορεί επίσης) 

να εξοπλίζει τα πλοία με ελεγκτές θερμοκρασίας οι οποίοι διατηρούν τα διάφορα είδη φθαρτών 

τροφίμων στα πλοία στην επιθυμητή περιοχή θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
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1. Περιγραφή Παιχνιδιού 

 

 

 

Το Λυκειακό Challenge είναι να δημιουργήσετε ένα ρομπότ που μπορεί να φέρνει διάφορα είδη 

τροφίμων από τα δοχεία τροφίμων στα κατάλληλα πλοία στο λιμάνι και να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα 

μεταφέρονται με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. 

Υπάρχουν τέσσερα είδη τροφίμων που αντιπροσωπεύονται από τέσσερα χρωματιστά τούβλα LEGO: 

 

                

        Μπλε Τρόφιμο            Πράσινο Τρόφιμο                Κόκκινο Τρόφιμο                    Κίτρινο Τρόφιμο 

  

Περιοχή Θάλασσας 

Εργοστασιακή 

Περιοχή 

Περιοχή Λιμανιού 

Περιοχή  

Εκκίνησης & 

Τερματισμού 

Περιοχή Δοχείων  

Τροφίμων 
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Υπάρχουν τέσσερα δοχεία τροφίμων: 

Μπλε Δοχείο   Πράσινο Δοχείο   Κόκκινο Δοχείο   Κίτρινο Δοχείο 

Τα τούβλα τροφίμων τοποθετούνται στην κορυφή των τεσσάρων δοχείων στην περιοχή των δοχείων 

τροφίμων: Το Μπλε Τρόφιμο τοποθετείται στην κορυφή του Μπλε Δοχείου πάνω στο μαύρο πλακάκι, 

το Πράσινο Τρόφιμο στο Πράσινο Δοχείο κ.ο.κ. 

Υπάρχουν τέσσερα πλοία στην περιοχή του λιμανιού. 

 

           Μπλε Πλοίο   Πράσινο Πλοίο   Κόκκινο Πλοίο     Κίτρινο Πλοίο 

Τα διάφορα είδη τροφίμων πρέπει να μεταφερθούν στα πλοία: Το Μπλε Τρόφιμο  στο Μπλε Πλοίο, το 

Πράσινο Τρόφιμο στο Πράσινο Πλοίο κλπ. 
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Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί ελεγκτές θερμοκρασίας: 

    

         Μπλε Ελεγκτής            Πράσινος Ελεγκτής          Κόκκινος  Ελεγκτής             Κίτρινος Ελεγκτής 

 

Οι ελεγκτές θερμοκρασίας πρέπει να τοποθετούνται πάνω στα πλοία: Ο Μπλε Ελεγκτής πάνω στο Μπλε 

Πλοίο, κ.ο.κ. 

Επιπλέον, το ρομπότ πρέπει να μεταφέρει τα πλοία στη θάλασσα και να φέρνει τα χρησιμοποιημένα 

δοχεία τροφίμων στην Εργοστασιακή Περιοχή για καθαρισμό και συντήρηση: Το Μπλε Δοχείο πρέπει 

να τοποθετηθεί στο μπλε τετράγωνο κ.ο.κ. 

Μόνο αντικείμενα τριών χρωμάτων χρησιμοποιούνται σε ένα γύρο. Τόσο το Δοχείο Τροφίμων 

(συμπεριλαμβανομένου του τούβλου τροφίμου) όσο και ο Ελεγκτής θερμοκρασίας ενός χρώματος δεν 

θα χρησιμοποιηθούν στο γύρο (βλ. Κανόνες παιχνιδιού 2 για πληροφορίες τυχαιοποίησης). 

Το ρομπότ πρέπει να ξεκινήσει μέσα από την Περιοχή Εκκίνησης & Τερματισμού. Μετά την αποστολή, 

το ρομπότ πρέπει να επιστρέψει στην Περιοχή Εκκίνησης & Τερματισμού. 
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2. Κανόνες Παιχνιδιού 

1. Πριν από κάθε γύρο, τα 4 Δοχεία Τροφίμων τοποθετούνται τυχαία στα 4 γκρι τετράγωνα στην 

Περιοχή Δοχείων Τροφίμων. 

Η τυχαία τοποθέτηση των Δοχείων Τροφίμων μπορεί να επιτευχθεί ως εξής: 

α. Οι θέσεις για την τοποθέτηση των Δοχείων Τροφίμων αριθμούνται από 1 έως 4 όπως στο 

σχήμα 2.1 

    σχήμα 2.1 

 

β. Τοποθετήστε τα τέσσερα χρωματιστά τούβλα τροφίμων (1 κόκκινο 2x2 LEGO τούβλο, 1 μπλε 

2x2 LEGO τούβλο, 1 πράσινο 2x2 LEGO τούβλο και 1 κίτρινο 2x2 LEGO τούβλο) σε ένα 

αδιαφανές κουτί. 

γ. Ανακινήστε το κουτί για να αναμίξετε τα 4 τούβλα τροφίμων. 

δ. Αφαιρέστε τα τούβλα τροφίμων ένα προς ένα από το κουτί και τοποθετήστε ένα Δοχείο 

Τροφίμων του αντίστοιχου χρώματος με το χρώμα του τροφίμου στα γκρι τετράγωνα 

ξεκινώντας από το τετράγωνο με τον αριθμό 1, στη συνέχεια τοποθετήστε το τούβλο τροφίμου 

στο επάνω μέρος του Δοχείου Τροφίμων. 

 

 

 

 

1 
2
3

  1 

4

  1 

3

  1 
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2. Πριν από κάθε γύρο, 3 από τα 4 Πλοία τοποθετούνται τυχαία στα λευκά τετράγωνα στην περιοχή του 

λιμανιού όπως φαίνεται στο σχήμα 2.2 

Η τυχαία τοποθέτηση των 3 Πλοίων μπορεί να επιτευχθεί ως εξής: 

α. Οι θέσεις των Πλοίων αριθμούνται από 1 έως 6 όπως στο σχήμα 2.2 

     σχήμα 2.2 

 

β. Τοποθετήστε 1 κόκκινη κάρτα, 1 μπλε κάρτα, 1 πράσινη κάρτα, και 1 κίτρινη κάρτα σε ένα 

αδιαφανές κουτί. 

γ. Ανακινήστε το κουτί για να αναμίξετε τις 4 κάρτες. 

δ. Βγάλτε 1 κάρτα από το κουτί. Αυτό είναι το χρώμα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε 

αυτόν τον γύρο. Τόσο το Δοχείο Τροφίμων (συμπεριλαμβανομένου του τούβλου τροφίμου) 

όσο και ο ελεγκτής θερμοκρασίας του χρώματος αυτού αφαιρούνται από την πίστα. 

ε. Στη συνέχεια τοποθετήστε 3 λευκές κάρτες στο κουτί μαζί με τις 3 χρωματιστές κάρτες που 

έχουν απομείνει. 

στ. Ανακινήστε το κουτί για να αναμίξετε τις 6 κάρτες. 

ζ. Βγάλτε μια-μια τις κάρτες από το κουτί. Αν τραβήξετε μια έγχρωμη κάρτα, βάλτε το πλοίο του 

αντίστοιχου χρώματος σε ένα λευκό τετράγωνο, ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Εάν τραβηχτεί 

μια λευκή κάρτα, δεν θα τοποθετήσουμε πλοίο στο λευκό τετράγωνο. 

  

1 

2 

4 

3 

5 

6 
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3. Το ρομπότ πρέπει να μεταφέρει κάθε τούβλο τροφίμου από ένα Δοχείο Τροφίμων εντελώς μέσα στο 

πλοίο του αντίστοιχου χρώματος. Το τρόφιμο μπορεί να τοποθετηθεί με οποιοδήποτε προσανατολισμό 

μέσα στο πλοίο. Δείτε το παρακάτω σχήμα για παραδείγματα σωστής και λανθασμένης τοποθέτησης. 
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4. Το ρομπότ πρέπει να μεταφέρει κάθε ελεγκτή θερμοκρασίας και να τον τοποθετήσει στην κορυφή 

του πλοίου του αντίστοιχου χρώματος. Ο ελεγκτής πρέπει να τοποθετηθεί σε όρθια θέση (προεξοχές 

προς τα πάνω) και να μην είναι κατεστραμμένος. Δείτε το παρακάτω σχήμα για παραδείγματα σωστής 

και λανθασμένης τοποθέτησης. 
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5. Το ρομπότ πρέπει να μετακινήσει κάθε Δοχείο Τροφίμων έτσι ώστε να είναι εντελώς μέσα στο 

τετράγωνο που ταιριάζει με το χρώμα του στην Εργοστασιακή Περιοχή. Τα Δοχεία Τροφίμων μπορούν 

να τοποθετηθούν με οποιοδήποτε προσανατολισμό, αλλά δεν πρέπει να υποστούν βλάβη. 
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6. Το ρομπότ πρέπει να μετακινήσει κάθε πλοίο ώστε να βρίσκεται εντελώς μέσα στην Περιοχή 

Θάλασσας. Το πλοίο δεν πρέπει να υποστεί βλάβη. 

                

                                                                                           

                 

                                                                                         

7. Πριν από την έναρξη της αποστολής το ρομπότ πρέπει να βρίσκεται εντελώς μέσα στην Περιοχή 

Εκκίνησης & Τερματισμού (η πράσινη γραμμή γύρω από την περιοχή δεν περιλαμβάνεται). Η αποστολή 

ολοκληρώνεται όταν το ρομπότ επιστρέψει στην Περιοχή Εκκίνησης & Τερματισμού, σταματήσει και το 

πλαίσιο του ρομπότ βρίσκεται εντελώς μέσα στην περιοχή (συμπεριλαμβανόμενης  και της πράσινης 

γραμμής). Τα καλώδια επιτρέπεται να βρίσκονται εκτός της περιοχής. 
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3. Βαθμολογία  

Μέγιστη βαθμολογία = 190 βαθμοί 

Πίνακας Βαθμολογίας: 

Εργασίες Βαθμοί ανά 
τεμάχιο 

Σύνολο 

Τούβλο Τρόφιμο απομακρύνθηκε από το αντίστοιχο Δοχείο 
Τροφίμων, δεν αγγίζει πια το Δοχείο, και βρίσκεται κάπου αλλού 
μέσα στην πίστα. 

5 

 

15 

Τούβλο Τρόφιμο εντελώς μέσα σε Πλοίο που ταιριάζει με το χρώμα 
του Τούβλου Τροφίμου. 

15 45 

Τούβλο Τρόφιμο εντελώς μέσα σε Πλοίο, αλλά το χρώμα δεν 
ταιριάζει. 

5 15 

Ελεγκτής Θερμοκρασίας άθικτος και τοποθετημένος εντελώς πάνω 
σε Πλοίο που ταιριάζει με το χρώμα του Ελεγκτή. 

20 60 

Ελεγκτής Θερμοκρασίας άθικτος και τοποθετημένος εντελώς πάνω 
σε Πλοίο, αλλά το χρώμα δεν ταιριάζει. 

5 15 

Πλοίο άθικτο και εντελώς μέσα στην Περιοχή Θάλασσας 10 30 

Δοχείο Τροφίμων εντελώς μέσα σε τετράγωνο της Εργοστασιακής 
Περιοχής που ταιριάζει με το χρώμα του Δοχείου. 

10 30 

Δοχείο Τροφίμων εντελώς μέσα σε τετράγωνο της Εργοστασιακής 
Περιοχής, αλλά το χρώμα δεν ταιριάζει. 

5 15 

Ρομπότ πλήρως σταματημένο εντελώς μέσα στην περιοχή 
Εκκίνησης & Τερματισμού (οι βαθμοί αυτοί απονέμονται μόνο αν 
έχουν απονεμηθεί και άλλοι πόντοι). 

 10 

Μέγιστη Βαθμολογία 

 

 190 
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4. Προδιαγραφές Τραπεζιού  

α. Οι εσωτερικές διαστάσεις του τραπεζιού της πίστας είναι 2362 χιλ. x 1143 χιλ. 

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

γ. Το πρωτεύον χρώμα της επιφάνειάς της πίστας είναι λευκό. 

δ. Ύψος των περιμετρικών τοίχων: 70 ± 20 χιλ. 

5. Προδιαγραφές Πίστας 

 

α. Όλες οι μαύρες γραμμές είναι 20 χιλ. ± 1 χιλ. 

β. Οι διαστάσεις μπορούν να διαφέρουν μέχρι ± 5 χιλ. 

γ. Εάν το τραπέζι είναι μεγαλύτερο από την πίστα, βάλτε την περιοχή εκκίνησης στον τοίχο και 

κεντράρετε την πίστα με τις άλλες πλευρές. 

δ. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε την πίστα με ματ φινίρισμα και ματ χρώματα για να μην 

υπάρχουν αντανακλάσεις. 
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Προδιαγραφές χρωμάτων 

 

6. Προδιαγραφές Αντικειμένων Πίστας 

Απαιτούνται 4 Δοχεία Τροφίμων: 1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 κίτρινο και 1 μπλε.  

Κάθε Δοχείο Τροφίμων έχει είκοσι τέσσερα τούβλα LEGO 1x6 και δύο μαύρες πλάκες LEGO 1x2. 

Επιπλέον, χρειάζεστε ένα τούβλο 2x2 LEGO σε κάθε χρώμα (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε). Αυτά τα 

τούβλα τοποθετούνται στην κορυφή του Δοχείου Τροφίμων. 
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Απαιτούνται 4 Ελεγκτές Θερμοκρασίας: 1 κόκκινος, 1 πράσινος, 1 κίτρινος και 1 μπλε. 

Κάθε Ελεγκτής Θερμοκρασίας έχει είκοσι δύο τούβλα LEGO 2x4, ένα τούβλο LEGO 2x2, ένα τούβλο 

LEGO 2x2 με ακίδες και οπή για άξονα και ένα σωλήνα Technic με ραβδώσεις. 

 

 

Χρειάζονται 4 πλοία: 1 κόκκινο, 1 πράσινο, 1 κίτρινο και 1 μπλε.  

Κάθε πλοίο έχει δεκαέξι τούβλα LEGO 1x6 και είκοσι τέσσερα τούβλα LEGO 2x4. 
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