
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Treści z „Kompendium Odysei Umysłu” chronione są prawem autorskim. Wolno rozsyłać je wyłącznie członkom drużyn(y) oraz trenerom reprezentującym 
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Problem 4  —  Grupy wiekowe: I, II, III & IV 

BALSIOSZKA-MATRIOSZKA  

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsze matrioszki powstały w Rosji pod koniec XIX wieku, a szeroka publiczność poznała ja na Wystawie Światowej  
w Paryżu w 1900 roku. Od tamtego czasu laleczki wkładane jedna w drugą zdobyły ogromną popularność, która nie słabnie 
do dziś. Wiele dzieci się nimi bawi, niejeden dorosły – kolekcjonuje. Mają potencjał satyryczny, bo można na nich umieścić 
karykatury znanych postaci – i edukacyjny, gdyż znakomicie nadają się do wyjaśnienia takich matematycznych pojęć jak 
skala i podobieństwo. Tradycyjnie robione są z drewna, zupełnie jak struktury z balsy – zatem z pewnością mogą skłonić 
młodych odysejowych konstruktorów do nowych, zaskakujących odkryć. 

Jeżeli macie w sobie modelarskie zacięcie, jeśli w głowach kleją wam się czasem solidne pomysły, jeżeli do wymyślenia 
ciekawej historii wystarczy wam maciupeńka inspiracja, to… dźwignijcie temat, pomęczcie się troszkę – i stwórzcie własną 
Balsioszkę-Matrioszkę! 

 

Zespół ma za zadanie zaprojektować i wykonać – wyłącznie z drewna balsa oraz opcjonalnie kleju – strukturę, w której  
– jak w lalce-matrioszce – znajdować się będą jej coraz to mniejsze repliki: im więcej, tym lepiej. Podczas konkursowego 
występu zawodnicy najpierw zewnętrzną konstrukcję „otworzą” i powyjmują jej kolejne kopie jedną z drugiej, a następnie 
pustą „zamkną” i poddadzą próbie podtrzymania jak największego ciężaru. Za udźwig budowli można otrzymać tak samo 
dużo punktów, jak za autorskie przedstawienie, którego fabuła twórczo nawiąże do wątku przechowywania. Akcja spektaklu 
zgrana będzie z sukcesywnym wydobywaniem kolejnych miniaturek struktury, a wiodącą rolę odegra pewna Maciupeńka 
Postać, której wyobrażenie wyciągnięte zostanie z ostatniej, najdrobniejszej repliki. 

Nacisk twórczy należy położyć na pomysłowość i efektowność prezentacji; na jakość występu; na to,  
jak projekt struktury uwzględnia wymóg utrzymania przez nią wewnątrz jej replik; na to, jak konstrukcję daje się 
rozmontować i zmontować; na odegranie Maciupeńkiej Postaci przez jednego z członków drużyny oraz na to, jak w fabułę 
spektaklu wplecione zostanie obciążanie struktury i temat przechowywania. 

Sedno Zadania polega na zbudowaniu z drewna balsa – i ewentualnie kleju – Balsioszki-Matrioszki, mieszczącej 
w sobie jedną, dwie albo trzy repliki samej siebie – włożone malejąco jedna w drugą. Konstrukcja wpleciona będzie  
w przedstawienie nawiązujące fabularnie do motywu przechowywania. W trakcie spektaklu Balsioszka-Matrioszka zostanie 
rozmontowana na dwie części, jej poszczególne miniaturki zostaną wyjęte po kolei, od największej do najmniejszej –  
zaś z ostatniej z nich wyłoni się wyobrażenie oryginalnej Maciupeńkiej Postaci, w którą na scenie wcieli się jeden z członków 
zespołu. Wówczas dwie części opróżnionej struktury uczestnicy ponownie zmontują w jedną całość, którą przetestują  
pod kątem nośności – nakładając na nią sportowe odważniki o jak największej wadze łącznej. 



 

1. Reguły ramowe: Trenerzy i zawodnicy powinni uważnie przeczytać „Przewodnik Odysei Umysłu 2021-2022”. 
Spisano w nim aktualizowane co roku zasady, które obowiązują we wszystkich Problemach Długoterminowych –  
a także załączono blankiety formularzy wymaganych na każdym konkursie. Niniejszego zadania nie da się poprawnie 
rozwiązać bez lektury 5. rozdziału „Przewodnika”! 

2. Uściślenia Problemu: W „Przewodniku Odysei Umysłu” objaśniono, w jakich okolicznościach do początkowej 
treści Problemów Długoterminowych mogą być w trakcie roku szkolnego wydawane dodatkowe uściślenia. Uczestnicy 
mogą do 15 lutego przez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.odyseja.org zgłaszać zapytania o poufne 
uściślenia drużynowe. Organizatorzy mogą na bieżąco, zależnie od potrzeb, zamieszczać na stronie www.odyseja.org 
publiczne uściślenia powszechne. Ponieważ te ostatnie są wiążące dla wszystkich, we własnym interesie warto 
regularnie zaglądać na wspomnianą witrynę internetową przed każdym etapem zawodów. 

3. Limit czasu na konkursowy występ wynosi 8 minut. Drużyna powinna w nich zmieścić USTAWIANIE REKWIZYTÓW  
i przedstawienie całego rozwiązania zadania wraz z elementami Stylu. Na zawodach Sędzia Czasu uruchomi zegar, 
wypowiedziawszy zwrot „Czas start!” – a zatrzyma albo wtedy, gdy zespół sam zasygnalizuje, że spektakl dobiegł końca, 
albo po upływie ósmej minuty, przerywając trwającą prezentację słowami „Koniec czasu!”. 

4. Limit kosztów w przypadku tego zadania wynosi 450 PLN (125 USD). Zsumowana wartość wszystkich materiałów 
wykorzystanych przez drużynę w rozwiązaniu przedstawianym na ocenę nie może przekroczyć takiej kwoty. Intencję 
ograniczenia kosztów i dokładne reguły ich podliczania zapisano w „Przewodniku Odysei Umysłu”. 

5. Zespół przygotuje i zaprezentuje kreatywny, autorski spektakl, w którym pojawi(ą) się: 

a. jedna Balsioszka-Matrioszka – czyli struktura, w skład której wchodzić może wyłącznie drewno balsa 
oraz – opcjonalnie – spajający jego kawałki klej; 

b. wewnątrz Balsioszki-Matrioszki – repliki struktury, OSADZONE MALEJĄCO JEDNA W DRUGIEJ; 

c. jakaś Maciupeńka Postać umieszczona w środku najmniejszej repliki; 

d. członek drużyny odgrywający rolę Maciupeńkiej Postaci w spektaklu; 

e. fabuła przedstawienia, która w jakiś sposób twórczo nawiąże do wątku przechowywania; 

f. pięć elementów składających się na Styl rozwiązania – w tym dwa swobodnie wybrane przez samych zawodników. 

6. Balsioszka-Matrioszka: 

a. w chwili rozpoczęcia występu musi zawierać pomieszczone w swym wnętrzu jedną, dwie albo trzy repliki siebie samej 
– OSADZONE MALEJĄCO JEDNA W DRUGIEJ – i jedną Maciupeńką Postać. Jeżeli Balsioszka-Matrioszka będzie obracana 
na boki i do góry nogami, nie może się rozpaść, a zawarte w niej miniaturki nie mogą z siebie powypadać. 

b. zarówno ona, jak i jej repliki, muszą być wykonane jedynie z balsy – i ewentualnie kleju, którego można użyć tylko 
do bezpośredniego połączenia ze sobą poszczególnych kawałków drewna. 

c. w przypadku drużyn z I grupy wiekowej – nie może ważyć więcej niż 18 gramów, a w przypadku drużyn z II, III i IV 
grupy wiekowej – nie więcej niż 15 gramów. Limit wagi nie obejmuje Maciupeńkiej Postaci ani replik struktury. 

d. musi mierzyć przynajmniej 20.32cm (8 cali) wysokości wtedy, gdy stoi na Podstawie Testera i podtrzymuje Tablicę 
Bezpieczeństwa (zob. Rysunek B) oraz pierwszy leżący na niej odważnik. Nie może posiadać żadnych elementów, 
które pozwalałyby jej osiągnąć wymagane minimum wysokości, ale nie pomagałyby w dźwiganiu obciążenia. 

e. musi zostać zaprojektowana i zbudowana wyłącznie przez członków drużyny – bez żadnej Pomocy z Zewnątrz (por. B20).  

f. może być formowana przy użyciu dowolnych narzędzi i/lub przyrządów (np. kątowników, ścisków itp.), ale zespół 
musi takowe usunąć, zanim okaże konstrukcję Sędziemu Struktury do oficjalnej kontroli przed występem (por. C1). 

g. w chwili rozpoczęcia prezentacji musi stanowić jedną ZMONTOWANĄ całość, którą – w celu wyjęcia replik(i) ze środka – 
trzeba rozmontować na dwie oddzielne części. Nie muszą one być jednakowej wielkości ani kształtu. 



 

h. po rozpoczęciu występu musi najpierw zostać przez drużynę rozłożona na dwie części, następnie – po wyjęciu z niej 
replik(i) wraz z Maciupeńką Postacią (por. B11) – zostać na powrót ZMONTOWANA w całość taką samą jak wcześniej,  
po czym zostać umieszczona w oficjalnym Testerze i poddana próbie udźwignięcia jak największego ciężaru. 

i. po wyjęciu z niej replik(i) – musi na całej swej wysokości posiadać pustą przestrzeń, zdolną swobodnie pomieścić 
wewnątrz walec o średnicy przynajmniej 5.1cm (2 cali). Przez przestrzeń tę, wtedy, gdy struktura jest obciążana, 
przebiegać musi Rura Bezpieczeństwa wystająca ze środka Podstawy Testera. Konstrukcję musi być można łatwo 
nasunąć na rurę od góry – toteż wspomniany prześwit powinien być wyraźnie szerszy niż 5.1cm (zob. Rysunek A). 
Szerokość otworu w strukturze zostanie przed występem drużyny skontrolowana przez Sędziego Struktury. 

7. Drewno balsa: 

a. musi być DOSTĘPNYMI W SPRZEDAŻY, produkowanymi seryjnie kawałkami (listwami) o przekroju kwadratu (por. B7b). 
Nie wolno zastosować ani żadnej innej odmiany drewna, ani balsy w żadnej innej formie. Listwy użyte do budowy 
konkursowej Balsioszki-Matrioszki i jej replik są wyłączone z limitu kosztów, natomiast wartość drewna ewentualnie 
wykorzystanego do innych celów trzeba uwzględnić na Formularzu Kosztów Rozwiązania. Balsę można nabyć  
we własnym zakresie albo poprzez fundację Odyssey of the Mind Polska – przy czym wszystkie kawałki pochodzące 
z zestawów kupionych za pośrednictwem fundacji w bieżącym roku szkolnym zostaną, za okazaniem faktury 
zakupu Sędziemu Struktury, uznane za spełniające wyjściowe wymogi wielkościowe. 

b. w chwili, gdy otrzymuje je drużyna, musi mieć formę kawałków (listewek) o długości co najmniej 90cm (36 cali)  
i przekroju poprzecznym równym 0.32cm szerokości x 0.32cm głębokości (1/8 x 1/8 cala). Uczestnikom nie wolno  
we własnym zakresie wycinać listew o regulaminowym przekroju z grubszych, ponadwymiarowych kawałków drewna 
(szerszych i/lub głębszych niż 0.32cm). 

c. musi mieć przekrój poprzeczny o szerokości 0.32cm i głębokości 0.32cm (1/8 x 1/8 cala) na przeważającym odcinku 
długości każdego kawałka wchodzącego w skład konstrukcji – przy czym z uwagi na fakt, że zakupione listwy drewna 
mogą fabrycznie nieco różnić się między sobą, minimalna dopuszczalna wielkość obu wspomnianych wymiarów 
wynosi 0.29cm (0.115 cala), natomiast maksymalna 0.34cm (0.135 cala). Uczestnicy mogą przyciąć i/lub zetrzeć balsę 
na niewielkich obszarach używanego kawałka – na przykład po to, by stworzyć łączenia – pod warunkiem, że pomimo to 
większość jego długości zachowa przekrój o wymiarach 0.32cm x 0.32cm (0.29-0.34cm x 0.29-0.34cm). Jakikolwiek 
kawałek niespełniający tych wymogów uznany zostanie za nieregulaminowy i niedozwolony. 

d. nie może być selekcjonowane przez kogokolwiek poza członkami drużyny. Uczestnicy mogą poprosić o drewno  
o sprecyzowanych parametrach, jednakże nikt inny nie może w nim przebierać ani wskazać konkretnych kawałków. 

e. musi być cięte przez członków drużyny. Jedynym wyjątkiem są poprzeczne cięcia na krańcach listewek drewna. 

f. musi zostać użyte w stanie takim, w jakim je nabyto. Członkom drużyny wolno jedynie ciąć listewki na krótsze odcinki 
i/lub kleić bądź w inny zgodny z zasadami sposób obrabiać poszczególne kawałki balsy w celu połączenia ich ze sobą. 
Drewno nie może zostać w żaden sposób sztucznie wzmocnione – przy czym oddziaływanie na nie gorącym i zimnym 
powietrzem albo czystą wodą, niewzbogaconą żadnymi chemikaliami, nie jest uznawane za sztuczne wzmocnienie. 

8. Jeżeli w Balsioszce-Matrioszce wykorzystano klej, to: 

a. drużynie wolno używać tylko klejów PRODUKOWANYCH KOMERCYJNIE i dostępnych w powszechnej sprzedaży. 
Uczestnicy muszą być przygotowani, żeby na żądanie Sędziego Struktury okazać mu fabrycznie wykonaną tubkę, 
pojemnik, pudełko i/lub dołączoną do opakowania ulotkę, gdzie producent opisał zawartą w środku substancję 
słowami „klej”, „żywica”, „spoiwo” bądź „przylepny”. Można zastosować więcej niż jeden rodzaj kleju. 

b. musi on zostać użyty w stanie takim, w jakim go zakupiono. Oznacza to, że nic nie może zostać doń dodane  
ani z nim zmieszane – chyba że producent stwierdza, iż dwa składniki fabrycznie zapakowane oddzielnie,  
a sprzedawane razem, stworzą klej dopiero po połączeniu. Niedozwolone jest zastosowanie przyspieszaczy,  
tzn. substancji skracających czas schnięcia i twardnienia kleju. 

c. można go wykorzystać wyłącznie do pozlepiania kawałków drewna balsa tak, by stworzyły dwie SKUTECZNIE POŁĄCZONE 
części danej struktury. Niedopuszczalne są próby obejścia reguł zadania, które polegałyby na tym, że stwardniałe 
krople kleju na wierzchołkach konstrukcji pomagałyby jej osiągnąć wymagane minimum wysokości, ukręcone  
z zaschniętego spoiwa „nitki” łączyłyby oddzielne „nogi” itd. 



 

9. O zgodności lub niezgodności z zasadami rozmiarów struktury, jej wagi, użytego drewna, wymiarów „pustej przestrzeni”, 
a także o ewentualnym sztucznym wzmocnieniu konstrukcji w niedozwolony sposób, rozstrzygać będzie Sędzia Struktury. 
Pozostali jurorzy mogą zwrócić jego uwagę na kwestie budzące ich wątpliwości, a punkty karne mogą zostać przyznane 
drużynie zarówno przed, jak i po występie. 

10. Repliki struktury, OSADZONE MALEJĄCO JEDNA W DRUGIEJ: 

a. każda replika musi pozostawać całkowicie wewnątrz konstrukcji o jeden „stopień” większej. Oznacza to, że mniejsza 
struktura nie może w żadnej sytuacji NARUSZYĆ PRZESTRZENI wyimaginowanych „ścian” wyznaczanych przez zewnętrzne 
krawędzie struktury większej. Gdy Balsioszka-Matrioszka jest poruszana lub przenoszona, wszystkie znajdujące się 
w jej wnętrzu przedmioty (tj. jedna lub więcej malejących replik oraz Maciupeńka Postać) muszą tam pozostać  
i przemieszczać się wraz z nią. 

b. muszą być wykonane wyłącznie z drewna balsa i kleju. 

c. zostaną ocenione za to, czy ogólnie wyglądają jak coraz mniejsze wersje Balsioszki-Matrioszki. 

d. zostaną ocenione za to, ile ich jest: jeśli 1 – zespół uzyska 5 punktów, jeśli 2 – 10 punktów, jeśli 3 – 20 punktów. 

e. przynajmniej jedna to obowiązkowe minimum. Gdyby jakaś drużyna nie umieściła wewnątrz Balsioszki-Matrioszki 
żadnej repliki, otrzyma 0 punktów w kategorii D5a oraz punkty karne w kategorii E10. 

f. podobnie jak Balsioszka-Matrioszka, każda replika, która w środku skrywa albo kolejną miniaturkę, albo Maciupeńką 
Postać, musi zostać rozmontowana na dwie części po to, by jej zawartość mogła być z niej wyjęta. 

11. Wyjmowanie z Balsioszki-Matrioszki jej replik(i) oraz Maciupeńkiej Postaci musi odbywać się 
po jednej naraz, od największej do najmniejszej i w określonym porządku. Po starcie występu a przed rozpoczęciem 
obciążania struktury, drużyna wykona kolejno następujące kroki: 

a. rozmontuje Balsioszkę-Matrioszkę na dwie części. 

b. wyjmie z wnętrza struktury replikę #1 – wraz z całą zawartością. Opróżnioną Balsioszkę-Matrioszkę można wówczas 
ZMONTOWAĆ na powrót w jedną całość – taką samą jak wcześniej – i ustawić na Testerze. 

c. rozmontuje replikę #1 na dwie części – i wyjmie z jej wnętrza albo mniejszą replikę #2 wraz z całą zawartością, 
albo Maciupeńką Postać. Jeśli wyjęto replikę #2, to następnie ją trzeba rozłożyć na dwie części i wydobyć z niej 
albo jeszcze mniejszą replikę #3, albo Maciupeńką Postać. Jeśli wyjęto replikę #3, to w tym momencie rozmontować 
na dwie części należy właśnie ją – i wydostać z jej środka Maciupeńką Postać. 

d. po tym, jak z wnętrza najmniejszej z replik wyjęta zostanie Maciupeńka Postać – zespół może rozpocząć nakładanie 
odważników na ustawioną w Testerze pustą Balsioszkę-Matrioszkę. 

12. Maciupeńka Postać: 

a. nie musi być wykonana z drewna balsa. 

b. po pierwsze, musi być wyobrażona przez miniaturkę wyjętą jako ostatnia w kolejności – z najmniejszej posiadanej 
przez zespół repliki Balsioszki-Matrioszki. 

c. po drugie, musi być odgrywana w spektaklu przez jednego z członków drużyny, przebranego w kostium. W chwili, 
w której z repliki wydobyta zostanie miniaturka Maciupeńkiej Postaci, uczestnik wcielający się w jej rolę również 
powinien pojawić się na scenie. 

13. Fabuła przedstawienia: 

a. będzie odzwierciedlać proces wyjmowania kolejnych struktur, a także Maciupeńkiej Postaci. 

b. może opowiadać o czymkolwiek, o czym zechce drużyna – pod warunkiem, że w jakiś sposób nawiąże do wątku 
przechowywania, a jej częścią będą struktury wyjmowane jedna z drugiej oraz Maciupeńka Postać. 

14.  Zanim uczestnicy zaczną nakładać na Balsioszkę-Matrioszkę odważniki – musi ona zmieścić się całkowicie wewnątrz Testera, 
nie może zeń wystawać ani dotykać żadnego z narożnych wsporników. Członkowie drużyny mogą nakładać na strukturę 
tylko jeden odważnik naraz, a pierwszym z nich musi być Tablica Bezpieczeństwa dostarczona przez organizatorów. 
Jej waga zostanie później doliczona do całkowitego utrzymanego obciążenia. 



 

15.  Na konkursie zespół musi skorzystać z oficjalnego Testera oraz odważników zapewnionych przez organizatorów. 
Rzeczy tych można użyć wyłącznie do przetestowania wytrzymałości struktury. Oznacza to, że nie wolno udekorować 
Testera, wskazać ciężarów jako „wolnego wyboru” w Stylu itp. 

16. Niezależnie od grupy wiekowej, to uczestnicy muszą sami dobierać kolejne odważniki, jakimi ma być obciążona struktura. 
Wybrany odważnik należy podnieść z podłogi, przenieść do Testera, nałożyć na Rurę Bezpieczeństwa i opuścić na Tablicę 
Bezpieczeństwa – lub ewentualnie na spoczywające na niej ciężary. Drużyny z III oraz IV grupy wiekowej wszystkie te 
czynności muszą wykonywać całkowicie samodzielnie, podczas gdy ekipy z I i II grupy wiekowej mogą – choć nie muszą – 
zdecydować o skorzystaniu z asysty własnego dorosłego pomocnika (jednej osoby powyżej 18 lat, która towarzyszyć 
będzie zespołowi na scenie). W przypadku I grupy wiekowej pełnoletni asystent może pomagać* przynajmniej jednemu 
członkowi drużyny w przenoszeniu oraz nakładaniu odważników o wadze 10 kilogramów (20 funtów) lub cięższych.  
W przypadku II grupy wiekowej dorosły pomocnik może asystować minimum jednemu zawodnikowi w nakładaniu 
ciężarów o wadze 20 kilogramów (40 funtów) bądź większej.  

* Wspomniana osoba może jedynie asystować w podnoszeniu, przenoszeniu i/lub układaniu odważników. Członek drużyny 
musi samemu wybrać konkretny ciężarek oraz brać aktywny udział w jego przeniesieniu i nałożeniu na strukturę. 
Dorosły może trzymać dany odważnik tylko, jeżeli równocześnie robi to także zawodnik.  

17.  Członkowie zespołu muszą mieć założone plastikowe gogle, przyłbice, okulary ochronne lub inne zabezpieczenie oczu 
(zaaprobowane przez sędziów), jeśli znajdują się w obrębie Rejonu Bezpieczeństwa i trzymają głowy poniżej poziomu 
Tablicy Bezpieczeństwa w czasie, gdy struktura podtrzymuje obciążenie. Wymóg ten dotyczy każdej osoby przebywającej 
w Rejonie Bezpieczeństwa podczas testu wytrzymałości struktury (por. E11). 

18. Odważnik musi zostać utrzymany przez strukturę przez przynajmniej 3 sekundy, by zostać doliczonym do udźwigniętego 
przez nią ciężaru. Nie ma ograniczeń co do szybkości, z jaką członkowie drużyny mogą nakładać odważniki.  

19. W razie potrzeby – jeżeli stos odważników zbliżać się będzie wysokością do czubka Rury Bezpieczeństwa – zawodnicy 
sami odpowiadają za dołączenie do rury jej przedłużenia – udostępnionego przez organizatorów. 

20. Przypomnienie odnośnie Pomocy z Zewnątrz: Trenerzy i inne osoby mogą nauczyć zespół różnych rzeczy – na przykład 
zachęcając odyseuszy, aby przyjrzeli się, jak inżynierowie projektują budynki; aby testowali różne rodzaje kleju bądź 
by zastanowili się, jak w precyzyjny sposób pociąć kawałki drewna balsa. Należy jednak pamiętać, że to drużyna musi 
samodzielnie zaprojektować i skonstruować oryginalną strukturę. Nikt spoza zespołu nie może dzielić się z uczestnikami 
pomysłami ani żadnymi wskazówkami, jak zbudować i/lub ulepszyć konstrukcję. Nie można również fotografować ani 
filmować rozwiązań innych drużyn dla celów porównawczych. Członkom zespołu nie wolno dyskutować z innymi osobami 
o sposobie rozwiązania zadania aż do czasu po Finałach Światowych. Dzielenie się pomysłami z innymi uczestnikami 
albo na forum publicznym uważane jest za Pomoc z Zewnątrz. Każdy, kto będzie to robił, naraża swoją drużynę oraz 
odbiorców podpowiedzi na otrzymanie punktów karnych. Jeżeli dodatkowo taką sytuację zatai, może spotkać się  
z jeszcze bardziej surowymi konsekwencjami (por. „Przewodnik Odysei Umysłu”, str. 40, 43-44 i 46). 

21. Drużyna powinna przygotować Spis Wymaganych Objaśnień i przynieść go na odprawę w Strefie Przedstartowej 
w czterech egzemplarzach. Jest to dla ekipy okazja, by dostarczyć sędziom zwięzłych i precyzyjnych informacji, 
które pozwolą im zauważyć i prawidłowo zrozumieć kluczowe aspekty ocenianego rozwiązania. Dokument należy napisać 
na komputerze i wydrukować albo spisać ręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI – na jednej stronie jednej zwykłej kartki 
papieru w formacie A4. Spis powinien zawierać następujące punkty: 

a. Drużyna: nazwa i numer reprezentowanej Placówki Członkowskiej, Problem Długoterminowy i grupa wiekowa. 

b. Repliki Balsioszki-Matrioszki: ile ich umieszczono w konkursowej strukturze (1 czy 2, czy 3). 

c. Maciupeńka Postać: jednozdaniowy opis – kim/czym jest oraz po czym ją wzrokowo rozpoznać, gdy pojawi się  
w spektaklu, odgrywana przez jednego z członków drużyny. 

d. Sygnał na koniec występu: w jaki sposób drużyna zakomunikuje sędziom, że jej spektakl dobiegł końca.  



 

1. Na przynajmniej 45 minut przed godziną występu ujętą w harmonogramie zespół powinien stawić się w Punkcie Kontroli 
Struktury ze ZMONTOWANĄ konstrukcją – oraz znajdującymi się poza nią replikami i Maciupeńką Postacią. Sędzia Struktury 
najpierw skontroluje rozmiar, wagę i budowę pustej, ZMONTOWANEJ Balsioszki-Matrioszki, następnie obejrzy jej miniaturki 
oraz Maciupeńką Postać, a później poprosi zawodników, by rozmontowali Balsioszkę-Matrioszkę na dwie części, 
powkładali Maciupeńką Postać i repliki jedną w drugą, wszystko to umieścili we wnętrzu Balsioszki-Matrioszki  
i ZMONTOWALI ją z powrotem w całość. 

2. Jeżeli Balsioszka-Matrioszka albo jej replika nie spełni wymagań, Sędzia Struktury – w miarę możliwości czasowych – 
da drużynie szansę szybkiego poprawienia niedopatrzeń. Jeśli konstrukcja ostatecznie sprosta wszystkim wymogom 
przed zakończeniem kontroli, ekipie nie zostaną przyznane punkty karne. 

3. Gdy odprawa w Punkcie Kontroli Struktury dobiegnie końca, sędzia wręczy uczestnikom papierową torbę, poprosi ich 
o włożenie tam Balsioszki-Matrioszki wraz z całą jej zawartością, a następnie zaplombuje torbę zszywaczem, przypnie 
do niej Protokół Kontroli Struktury i wyda ją drużynie. Nie wolno jej otworzyć torby, odpiąć z niej protokołu ani wyjąć 
struktury aż do chwili, gdy zezwoli na to Sędzia Przedstartowy. Jeśli zespół złamie zakaz, może zostać zmuszony  
do powtórzenia całej kontroli i/lub otrzymać punkty karne za Naruszenie Sedna Zadania. 

4. W dalszej kolejności ekipa musi zgłosić się na odprawę w Strefie Przedstartowej – nie wcześniej niż 30 i nie później 
niż 15 minut przed harmonogramową godziną rozpoczęcia prezentacji. Trzeba przynieść ze sobą zaplombowaną torbę 
ze strukturą, komplet wymaganych formularzy i wszystko, co będzie potrzebne podczas występu. Uczestnicy powinni 
powiedzieć Sędziemu Przedstartowemu, czy planują kontynuować przedstawienie również po załamaniu się struktury. 
Z kolei jeśli zespół zasygnalizuje jurorom koniec spektaklu jeszcze zanim konstrukcja się połamie, to nadal będzie mógł 
nakładać na nią odważniki – aż do czasu wypełnienia się któregoś z warunków opisanych w C10 lub C11. Gdy odprawa 
przedstartowa dobiegnie końca, sędzia pozwoli zawodnikom na wyjęcie struktury z torby i pokieruje ich na scenę. 

5. Scena będzie mierzyła nie mniej niż 4.5 m x 4.5m (tj. 15 x 15 stóp), a jej zewnętrzne granice nie będą zaznaczone. Drużyna 
musi być w stanie przedstawić rozwiązanie nawet na tak niedużym obszarze – choć jeśli tylko miejsca będzie więcej 
(a zazwyczaj jest), można wykorzystać całą dostępną przestrzeń. Gdyby scena znajdowała się na podwyższeniu –  
to w odległości około 75cm (30 cali) od jego krawędzi wyklejona zostanie taśmą linia ostrzegająca przez upadkiem. 

6. W miarę możliwości Tester będzie ustawiony na twardym, płaskim, niepokrytym dywanem podłożu – tak aby stał stabilnie 
i zachowywał poziom. Będzie znajdował się pośrodku Rejonu Bezpieczeństwa, czyli wyznaczonego taśmą kwadratowego 
obszaru o boku 1.5m (60 cali), który posłuży jako przypomnienie członkom drużyny, że zbliżają się do Testera i powinni 
założyć ochronne okulary, gogle lub przyłbice. Zawodnikom nie wolno przesunąć Testera. 

7. Na scenie będzie znajdowało się gniazdko elektryczne z możliwością podłączenia trzech wtyczek. Uczestnicy powinni 
w razie konieczności zaopatrzyć się we własne rozgałęźniki, przedłużacze i/lub konwertery prądu. 

8. Po rozpoczęciu występu a przed rozpoczęciem nakładania odważników na strukturę, zespół musi powyjmować repliki 
i Maciupeńką Postać zgodnie z wymogami (por. B11). Pomiar czasu nie będzie z tego tytułu pauzowany. 

9. Kiedy Balsioszka-Matrioszka zostanie już ustawiona na Testerze – zespół może zmieniać i/lub poprawiać jej położenie, 
a nawet zdjąć ją z Testera i ustawić na nim ponownie w bardziej dogodny sposób. Uczestnicy mogą dotykać konstrukcji 
także wtedy, gdy układają na niej Tablicę Bezpieczeństwa. Nikomu natomiast nie wolno dotknąć struktury po tym, 
jak drużyna zacznie nakładać na Tablicę Bezpieczeństwa odważniki. Jeśli członkowie ekipy zechcą wówczas zmienić 
ustawienie struktury, muszą najpierw pozdejmować z niej wszystkie odważniki (Tablicę Bezpieczeństwa usunąć mogą, 
ale nie muszą) – i dopiero wtedy mogą dotknąć konstrukcji, dokonać poprawek, po czym wznowić jej obciążanie. 



 

10. Część zadania polegająca na nakładaniu odważników na Balsioszkę-Matrioszkę dobiegnie końca, jeżeli: 

a. Tablica Bezpieczeństwa lub jakakolwiek część struktury dotknie któregoś z narożnych wsporników testera. 

b. jakakolwiek część struktury dotknie czegokolwiek innego niż powierzchnia Podstawy Testera i spodnia powierzchnia 
Tablicy Bezpieczeństwa.  

c. górny odważnik oprze się o Rurę Bezpieczeństwa, a sędziowie uznają, że pomaga to strukturze w utrzymywaniu 
obciążenia. Jeżeli pozwoli na to czas, drużyna będzie mogła poprawić ów zakwestionowany odważnik tak,  
by jurorzy zezwolili jej na kontynuację obciążania konstrukcji. 

d. ostatni ułożony odważnik przekroczy pełną wysokość Rury Bezpieczeństwa, łącznie z przedłużeniem (o ile było ono 
dostępne i zostało użyte). 

e. drużyna poinformuje sędziów, że zakończyła obciążanie struktury (przedstawienie można kontynuować –  
pod warunkiem, że pozwala na to czas). 

11. Drużyna odpowiada za to, żeby zdążyć przetestować strukturę i zaprezentować całe rozwiązanie w przeciągu 8 minut 
– oraz samodzielnie zasygnalizować sędziom koniec spektaklu. Jeżeli tak się nie stanie – po upływie regulaminowego 
limitu Sędzia Czasu przerwie występ słowami „Koniec czasu!”. Po przedstawieniu jurorzy podejdą do zawodników, 
żeby krótko porozmawiać z nimi o obejrzanym rozwiązaniu. 

12. Zespół ma obowiązek pozostawić dla następnej drużyny scenę nieuszkodzoną, czystą i suchą. Jeśli w trakcie spektaklu 
uczestnicy rozsypią lub rozleją coś na podłodze, to po jego zakończeniu powinni błyskawicznie uprzątnąć bałagan. 
Mogą im w tym pomóc trenerzy, rodzice bądź kibice. Trzeba posiadać własne środki czystości i oprzyrządowanie – 
zmiotkę, szufelkę, ścierkę, detergent, ręczniki papierowe itp. Jeśli drużyna po sobie nie posprząta albo jeśli sprzątanie 
zajmie jej nieproporcjonalnie dużo czasu – sędziowie wymierzą karę za Niesportowe Zachowanie.  

 

Rysunek A:  
prześwit w strukturze 

(widok z góry) 

Rysunek B:  
budowa standardowego Testera 

(ilustracja poglądowa) 

 



 

1. Ogólna pomysłowość fabuły i EFEKTOWNOŚĆ CAŁEGO PRZEDSTAWIENIA …………………………………. 1 do 15 punktów 

2. Ogólna jakość całego występu (słyszalność, ruch, prezencja sceniczna) ……………………………. 1 do 10 punktów  

3. Łączny ciężar utrzymany przez strukturę ……………………………………………………………….. 1 do 100 punktów  

(Na każdym konkursie w każdej grupie wiekowej ta drużyna, której struktura utrzyma największe w sumie obciążenie, 
dostanie 100 punktów. Pozostałe zespoły z tej samej grupy wiekowej otrzymają punktacje wynikające z proporcjonalnego 
przeliczenia udźwigów ich konstrukcji w stosunku do udźwigu konstrukcji najwytrzymalszej.) 

4. Balsioszka-Matrioszka:   …………………………………………………………………………………… 1 do 25 punktów 

a. podczas występu została najpierw rozłożona na dwie osobne części,  
a następnie ZMONTOWANA w jedną całość, taką samą jak wcześniej ………………………. 0 albo 10 punktów 

b. pomysłowość projektu …………………………………………………………………………. 1 do 15 punktów 

5. Repliki Balsioszki-Matrioszki – prawidłowo OSADZONE MALEJĄCO JEDNA W DRUGIEJ:   ………………… 0 do 25 punktów 

a. liczba: 1 replika = 5 pkt. / 2 repliki = 10 pkt. / 3 repliki = 20 pkt. ………………………….. 0 / 5 / 10 / 20 punktów 

b. ogólnie wyglądały jak coraz mniejsze wersje Balsioszki-Matrioszki ……………………… 0 albo 5 punktów 

6. Miniaturkę Maciupeńkiej Postaci wyjęto jako ostatnią w kolejności  
– z najmniejszej posiadanej przez zespół repliki Balsioszki-Matrioszki ……………………………… 0 albo 5 punktów 

7. Maciupeńka Postać odgrywana przez jednego z członków drużyny:   ………………………………... 1 do 10 punktów 

a. pojawiła się na scenie mniej więcej wtedy, gdy jej miniaturkę wyjęto z repliki struktury .. 0 albo 5 punktów 

b. skuteczność w spektaklu (oryginalność, WYGLĄD, związek z fabułą, wpływ na akcję) …… 1 do 5 punktów 

8. Fabuła przedstawienia:   …………………………………………………………………………………... 1 do 10 punktów 

a. w jakiś sposób nawiązywała do wątku przechowywania …………………………………… 0 albo 5 punktów 

b. pomysłowość tego, jak wpleciono w nią wątek przechowywania i obciążanie struktury .. 1 do 5 punktów 

 

Maksimum punktów, jakie można zdobyć za rozwiązanie Problemu Długoterminowego:  200 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Naruszenie Sedna Zadania (każde przewinienie) ……………………………………………………… -1 do -30 punktów 

2. Niesportowe Zachowanie (każde przewinienie)  ………………………………………………………. -1 do -30 punktów 

3. Pomoc z Zewnątrz (każde przewinienie) ……………………………………………………………….. -1 do -30 punktów 

4. Nieprawidłowość albo brak Znaku Drużynowego ……………………………………….…………….. -1 do -5 punktów 

5. Przekroczenie limitu kosztów ……………………………………………………………………………. -1 do -30 punktów 

6. Ktoś inny niż członek drużyny przycinał kawałki drewna,  
kleił złącza lub w inny niedozwolony sposób pracował nad strukturą ……………………...   0 pkt. za utrzymany ciężar 

7. Struktura została sztucznie wzmocniona ……………………………………….   od -5 pkt. do 0 pkt. za utrzymany ciężar 

8. Struktura, której nie zdołano poprawić przed końcem obowiązkowej kontroli – i ostatecznie nie spełniła wymogów: 

a. była zbyt ciężka: 

(1) od 15.1 do 17 albo od 18.1 do 20 gramów, zależnie od grupy wiekowej …  -5 pkt. za każde 0.1 grama nadwagi 

(2) 17.1 albo 20.1 gramów i więcej, zależnie od grupy wiekowej .…………...   0 pkt. za utrzymany ciężar 

(Na konkursie waga struktury zostanie określona przy użyciu oficjalnej elektronicznej wagi gramowej.  
Wartość ewentualnej kary nie może przewyższyć przeliczonego wyniku za „ciężar utrzymany przez strukturę”.) 

b. użyto zbyt cienkiego albo zbyt grubego drewna,  
tzn. przekrój poprzeczny któregokolwiek kawałka na przeważającym odcinku  
miał wymiary inne niż 0.29-0.34cm x 0.29-0.34cm ...……………………………      0 pkt. za utrzymany ciężar 

c. była zbyt mała: 

(1) miała mniej niż 20.32cm wysokości, ale więcej niż 20cm …………….…   -50 pkt. 

(2) miała 20cm wysokości albo jeszcze mniej …………………………….….       0 pkt. za utrzymany ciężar 

9. Pusta przestrzeń wewnątrz struktury nie pomieściła  
 walca o średnicy 5.1cm na całej swej wysokości  ……………………………………      0 pkt. za utrzymany ciężar 

10. Wewnątrz Balsioszki-Matrioszki nie osadzono ani jednej repliki … 0 pkt. w D5a i -15 pkt. za Naruszenie Sedna Zadania 

11. Jeżeli któryś z członków zespołu znajduje się w obrębie Rejonu Bezpieczeństwa i trzyma głowę poniżej Tablicy 
Bezpieczeństwa, a nie ma na sobie ochronnych okularów ani gogli, drużyna nie może dalej nakładać odważników, 
dopóki osoba ta nie założy jakiegoś rodzaju zabezpieczenia oczu. Pomiar czasu nie zostaje zatrzymany. 

12.  Jeżeli osoba dorosła wybierze jakiś odważnik lub umieści go na strukturze bez udziału żadnego członka zespołu,  
to dany odważnik nie zostanie doliczony do utrzymanego obciążenia. Żeby został uwzględniony, trzeba go zdjąć  
i w regulaminowy sposób nałożyć jeszcze raz. Sędzia najpierw ostrzeże drużynę i osobę dorosłą, jednak po dwóch takich 
ostrzeżeniach za każdą kolejną podobną sytuację przyznanych zostanie 10 punktów karnych za Pomoc z Zewnątrz,  
a żaden położony niepoprawnie odważnik nie będzie zaliczony – aż do czasu jego zdjęcia i ponownego umieszczenia  
na stosie w sposób prawidłowy. 

UWAGA: Jeżeli drużyna w ogóle nie przygotuje i nie będzie w stanie przedstawić sędziom czegoś, co powinno podlegać 
ocenie w sekcji „D. Punktacja” – nie zostanie ukarana, ale w każdej adekwatnej kategorii otrzyma 0 punktów. Jedyny 
wyjątek od tej reguły stanowi dodatkowa kara za nieumieszczenie w strukturze żadnej jej repliki. 



 

1. Twórcze wykorzystanie jakiegoś śmiecia w wybranym REKWIZYCIE albo DEKORACJI STANOWIĄCEJ TŁO .. 1 do 10 punktów 

2. Efektowność sposobu,  
w jaki porusza się jeden wybrany bohater spektaklu – inny niż Maciupeńka Postać ………………. 1 do 10 punktów 

3. (wolny wybór drużyny) ……………………………………………………………………….……………. 1 do 10 punktów 

4. (wolny wybór drużyny) ……………………………………………………………………….……………. 1 do 10 punktów 

5. Całościowy wpływ czterech powyższych elementów Stylu na rozwiązanie …………………………… 1 do 10 punktów 

 

Maksimum punktów, jakie można zdobyć za Styl:  50 

 

1. Zespół sędziów oraz materiały niezbędne im do oceny rozwiązań niniejszego zadania.  

2. W Punkcie Kontroli Struktury: 

a. wagę gramową o dokładności do 1/10 grama; 

b. mikrometr lub inny precyzyjny instrument do pomiaru grubości drewna; 

c. walec o średnicy 5.1cm (2 cali) do pomiaru „pustej przestrzeni” w strukturze; 

d. dokładną miarkę lub inne urządzenie do pomiaru wielkości struktury; 

e. torbę do przechowania struktury dostarczonej przez drużynę; 

f. zszywacz lub taśmę do zabezpieczenia torby ze strukturą i przypięcia do niej Protokołu Kontroli Struktury. 

3. W miejscu przeprowadzania każdego konkursu: 

a. scenę o wymiarach przynajmniej 4.5m x 4.5m (albo większą, jeśli tylko będzie to możliwe); 

b. gniazdko elektryczne z możliwością podłączenia trzech wtyczek; 

c. Tester oraz Rejon Bezpieczeństwa o wymiarach 150cm x 150cm (60 x 60 cali); 

d. przedłużenie Rury Bezpieczeństwa o długości około 30cm (12 cali); 

e. trzy pary okularów ochronnych: jedną do użytku jurorów i dwie dostępne dla drużyn; 

f. odważniki – każdy posiadający otwór o średnicy ok. 5cm – o zróżnicowanym ciężarze od 2.5 do 25 kilogramów 
oraz wadze łącznej co najmniej 200 kilogramów. Na etapie zgłaszania udziału w konkursie drużyny potrzebujące 
większego obciążenia powinny uprzedzić o tym organizatorów. 

UWAGA: Z pytaniami natury „technicznej” – np. o wymiary sceny, o liczbę i wagę poszczególnych odważników, o wagę Tablicy 
Bezpieczeństwa lub średnicę nawierconego w niej otworu itp. – można zwrócić się do organizatorów konkretnego konkursu. 
Tego rodzaju informacje nie są udzielane w trybie uściśleń drużynowych. 

 



 

1. Cztery egzemplarze wypełnionego Formularza Stylu, po jednym egzemplarzu wypełnionego Formularza Kosztów Rozwiązania 
i Formularza Pomocy z Zewnątrz – oraz wydruk wszystkich otrzymanych uściśleń drużynowych. 

2. Cztery egzemplarze Spisu Wymaganych Objaśnień (por. B21). Brak dokumentu nie podlega karze, ale może skutkować 
tym, że sędziowie nie zauważą albo nie zrozumieją – i przez to nie docenią – jakiegoś elementu rozwiązania zadania. 

3. Plastikowe okulary, gogle, przyłbice albo inne zabezpieczenie oczu dla osób nakładających odważniki. Drużynie wolno 
w tym celu skorzystać z dwóch par okularów ochronnych udostępnionych przez sędziów. 

4. Wszelkie niezbędne rozgałęźniki, przedłużacze i/lub konwertery prądu. 

5. W miarę potrzeby – środki i oprzyrządowanie niezbędne do posprzątania sceny po zakończonym występie. 

 

osadzone malejąco jedna w drugiej ― stanowiące zestaw czy serię dwóch lub więcej podobnych do siebie obiektów, 
z których każdy kolejny mniejszy mieści się w całości wewnątrz poprzedniego większego. 

skutecznie połączone ― złączone ze sobą tak, żeby tworzyły jedną nierozpadającą się całość, niezależnie od tego, 
za który fragment się tę całość podniesie lub w jaką stronę się ją obróci; nie wystarczy, by elementy się tylko ze sobą stykały. 

zmontowane ― nie więcej niż dwie oddzielne części, z których każda stanowi osobną, SKUTECZNIE POŁĄCZONĄ całość, 
muszą zostać SKUTECZNIE POŁĄCZONE jedna z drugą we wspólną całość, którą można swobodnie przestawiać. Gdy zmontowana 
struktura jest przenoszona, jej poszczególne elementy nie muszą pozostawać nieruchome, ale muszą przemieszczać się razem. 

 

1 centymetr = 0.39” (cala) 1” (cal) = 2.54cm 1 gram = 0.035 oz. (uncji) 1 oz. (uncja) = 28.35 grama 

1 metr = 3.28’ (stopy) 1’ (stopa) = 30.48cm 1 kilogram = 2.2 lb. (funta) 1 lb. (funt) = 0.454 kilograma 

 
 

�  ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  � 

• Używajcie ochrony oczu, np. przyłbicy, okularów, gogli itp. – wtedy, gdy patrzycie z bliska na strukturę utrzymującą 
ciężar. Łamiące się konstrukcje mogą wystrzelić odpryskami drewna na dużą odległość. 

• Gdy nakładacie odważniki na Tablicę Bezpieczeństwa albo na inne odważniki, trzymajcie palce na ich bocznych ścianach. 

• Stale obserwujcie Tester ze strukturą i stos ułożonych na nim odważników, aby uniknąć jakichkolwiek obrażeń w razie, 
gdyby się on niespodziewanie wywrócił. 

• Nie stawajcie bez potrzeby zbyt blisko struktury, Testera i ułożonych na nim odważników – jak również uważajcie, 
żeby nie wpaść na nie przez przypadek. 

• Umieszczajcie Rurę Bezpieczeństwa w otworze pośrodku odważników – tak by się one z niej nie zsunęły i na was nie spadły. 

• Szybkoschnące kleje typu „super glue” mogą być bardzo niebezpieczne, a część klejów wydziela groźne opary. 
Przestrzegajcie wszystkich wskazówek oraz ostrzeżeń zamieszczonych na etykietach przez producentów. Polecane są 
nietoksyczne kleje do modeli z drewna. Jeśli używacie kleju toksycznego, zalecane są wszelkie środki ostrożności, 
takie jak odpowiednia wentylacja pomieszczenia oraz nadzór ze strony rodziców. 

�  
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