
 3102 הפיס באשכולות רובוסטאר לתחרות מחוון
 

 דקות 01 - ובקיאות ידע –' א חלק

 

   דקות 23 - בתוכנה אתגר שאלות –' ב חלק

  

 .המשימה להתחלת שוב חוזרת ,מהמשימות יותר או אחת לבצע הצליחה שלא קבוצה זה בחלק *

 .להצלחה חזרות שלוש עד לבצע ניתן  

 ניקוד תשובה משימה שאלה מספר

1 
 מנועים, תוכנה, חיישנים, בקר, גיר הרובוט חלקי זיהוי

   פריט לכל נקודה 1
 נקודות 3 - כ"סה

2 
 בקר מהו

 בתוכו שמכיל – אלקטרוני רכיב
. פלט קלט ויחידות זיכרון, מעבד

 את שמעביר" שוטר"כ משמש
 ומבצע מהחיישנים המידע

 .התוכנה דרישות פי על תהליכים

   פריט לכל נקודה 1
 נקודות 2 - כ"סה

 לקלט דוגמאות הבאת 3
 ופלט

, נורות כפלט; חיישנים כקלט
 וכדומה רמקול, מנועים

 נקודות 4

 חיישנים סוגי פירוט 4
 ותפקידם

 חיישן, מרחק חיישן, אור חיישן
 מגע

   פריט לכל נקודה 1
 נקודות 4 - כ"סה

5 
 התוכנה תפקיד פירוט

 פקודות של מאורגן אוסף
 מסוים יישום המשרתות

 נקודות 3

 לולאה מהי הסבר 6
 שלה והשימוש

 דוגמה; עצמה על החוזרת פעולה
 מצב את" קוראת" - לשימוש

 .החיישנים
 נקודות 4

7 
 לולאות סוגי פירוט

 ידוע חזרות מספר - FOR לולאת
 אין WHILE -  לולאת, מראש
 ויכולה, החזרות מספר את יודעים
 .סופית אין לולאה להיות

 נקודות 3

 נקודות 21   כ"סה

 ניקוד תשובה משימה מספר שאלה

1 
תכנית שתגרום לרובוט  כתיבת

ס"מ  40לנוע קדימה למרחק 
 .ולהיעצר

 נקודות 4 אי ביצוע /ביצוע 

2 
תכנית שתגרום לרובוט  כתיבת

ס"מ  30לנוע אחורה למרחק 
 .ולהיעצר

 ודותנק 4 אי ביצוע /ביצוע 

3 

תכנית שתורה לרובוט לנוע  כתיבת
וכאשר חיישן המרחק של  קדימה,

הרובוט  ,הרובוט מגלה מפגע
ואז  ,יעקוף אותו מימין או משמאל

 .הרובוט יעצור

 ודותנק 01 אי ביצוע /ביצוע 

תכנית שתורה לרובוט לנוע  כתיבת 4
 .לאורך קו צבע מפותל

 ודותנק 01 אי ביצוע /ביצוע 

5 
מרחק בין של באופן אקראי  קביעה

 ;שני פסים )קו התחלה וקו סיום(
הרובוט נע  מקו ההתחלה עד קו 

 .הסיום ועוצר

 ודותנק 6 אי ביצוע /ביצוע 
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   דקות 03 - בלבד אחת משימה בוחרים ,"הירוקה העיר" משימה –' ג חלק

 

 

 :תעודה לקבל זכאית תהיה נקודות 01 עד שצברה קבוצה

 .הרובוט משימות את בהצלחה ה/וביצע רובוסטאר בתחרות ה/השתתף

 

 

 :תעודה לקבל זכאית תהיה נקודות 01 עד שצברה קבוצה

 את רבה בהצלחה ה/ביצע, בתכנים והבנה ידע תה/וגילה רובוסטאר בתחרות ה/השתתף

 .תוכנהב אתגר במשימת תה/והתנסה הרובוט משימות

 

 

 :תעודה לקבל זכאית תהיה נקודות יותר או 011 שצברה קבוצה

 .תוכנהב ואתגר הרובוט משימות כל את בהצטיינות ה/וביצע רובוסטאר בתחרות ה/השתתף

 

 ניקוד תשובה משימה שאלה מספר

1 
 ודותנק 50 ביצוע אי / ביצוע רוח טורבינת הפעלת

2 
 ודותנק 50 ביצוע אי / ביצוע הסולרי הפנל מיקום

3 
 ודותנק 50 ביצוע אי / ביצוע הפרחים ממוכרת התחמקות

4 
 ודותנק 50 ביצוע אי / ביצוע האשפה מיון


