
Zespół uczniów naszej szkoły w składzie 

Oliwier Niedźwiadek, Marcin Czembrowski, 

Tymoteusz Bem i Franek Świerczewski zajął 

I miejsce w „I Sycowskim Turnieju 

Kodowania”. 

 

2 czerwca 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie 

odbył się I Sycowski Turniej Kodowania pod patronatem Prezydenta Wrocławia 

Jacka Sutryka, Burmistrza Miasta i Gminy Syców pana Dariusza Maniaka oraz 

Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska. 

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu przedmiotów 

informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego 

oraz obszaru aglomeracji wrocławskiej. Turniej wpisany jest na listę konkursów 

kuratoryjnych, a jego zwycięzcy otrzymują punkty rekrutacyjne do szkół średnich. 

Relacje uczestników konkursu: 

Tymoteusz Bem: 

Najprościej mówiąc, mBoty to urządzenia służące do 

wykonywania określonych czynności przez maszynę na 

polecenie człowieka. Mogą mieć postać aplikacji, która po 

uprzednim ustawieniu będzie kierowała robotem tak, aby 

dotarł do wyznaczonego miejsca wykonując kolejne 

polecenia zapisane w kodzie. Nasza drużyna miała za zadanie doprowadzić mBota, 

który posiadał gąsienice i przednie koło z jednego punktu na macie do drugiego. 

Mieliśmy do dyspozycji komputer, matę, na której robot będzie wykonywał polecenia 

oraz samego robota. Dobrze, że mieliśmy okazję wypróbować swój program zanim 

przedstawimy go komisji, ponieważ jak się okazało podczas prób znajdowaliśmy wiele 

niedopatrzeń lub błędów. Naszym zadaniem było zaprogramowanie robota tak, aby 

dojechał z punktu A do punktu B w jak najkrótszym czasie omijając żółte linie, na które 

nie mógł najechać. Każdy taki błąd skutkował odjęciem kilku punktów z naszego konta. 

Każdy zaczynał mając 200 punktów, z każdym błędem liczba ta się zmniejszała. 

Wyjazd za matę kosztował aż 30 punktów. Liczył się również dojazd do mety, który 

udał się tylko nam. Wszystkie inne drużyny miały problem z pokonaniem trasy i 



ostatecznie wyjeżdżały poza matę, a tam kończyło się ich zadanie. Ostatecznie 

skończyliśmy na pierwszym miejscu uzyskując ok. 160 pkt. Niestety nasz bot wyjechał 

za matę, lecz udało się mu dojechać do mety. 

 

Olivier Niedźwiadek: 

Z początku po ogłoszeniu zasad przez prowadzącego zaczęliśmy sprawdzać 

możliwości i funkcje mBota. Następnie po przeanalizowaniu najkrótszej trasy wspólnie 

uznaliśmy, iż najlepsze w tej sytuacji będzie wykorzystanie najprostszej funkcji ruchu. 

Niestety rozwiązanie to miało dwa znaczące minusy, niedokładność skrętu (ze 

względu na tylko 3 powierzchnie czepne) oraz długi kod. Na nasze szczęście pomimo 

tych problemów udało nam się stworzyć kod przeprowadzający robota przez labirynt 

do mety w miarę sprawnie i w krótkim czasie. Co prawda mBot podczas ostatecznego 

przejazdu okazał się trochę problematyczny, lecz mimo to udało nam się osiągnąć 

pierwsze miejsce ze znaczną dominacją punktową nad drugim miejscem. 

 

 

 

 


