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INSTALACJA 

Znajdziesz tu informacje, jak pobrać i zainstalować wszystkie narzędzia potrzebne do 
rozpoczęcia pracy. 

Co będzie potrzebne? 
Na początek potrzebne będą: 

 Komputer ze środowiskiem Windows 10 lub Mac OS 
 Dostęp do Internetu i uprawnienia administratora 

Potrzebne tylko w czasie instalacji. Do tworzenia i uruchamiania programów nie są 
potrzebne specjalne uprawnienia. 

 Karta microSD 
Karta powinna mieć przynajmniej 4GB pojemności, ale nie więcej niż 32GB. Ten 
typ kart microSD jest znany również pod nazwą microSDHC. Sugerujemy użycie 
kart o oznaczeniu Application Performance Class A1. 

 Port microSD lub czytnik kart w komputerze 
Jeśli nie masz wbudowanego portu do kart (micro)SD, możesz użyć np. 
zewnętrznego czytnika kart podłączonego przez USB. 

 Kabel mini-USB, taki jak w zestawie EV3 

Ilustracja 1.1 pokazuje przykładową konfigurację sprzętową. 

 

Przygotowanie komputera 
Programy w języku MicroPython będziesz tworzyć w środowisku Visual Studio Code. 
Wykonaj opisane niżej czynności, żeby pobrać, zainstalować i skonfigurować tą aplikację: 

1. Pobierz Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/). 
2. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, żeby zainstalować aplikację. 
3. Uruchom Visual Studio Code. 
4. Otwórz zakładkę rozszerzeń (Extensions). 
5. Zainstaluj dodatek EV3 MicroPython, zgodnie z krokami na Ilustracji 1.2. 

Ilustracja 1.1 Konfiguracja - przegląd 
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Przygotowanie karty microSD 

Nauczysz się teraz, jak instalować na karcie miniSD potrzebne do pracy z językiem 
MicroPython narzędzia dla kostki EV3. 

Jeśli masz na karcie jakieś pliki, które są ważne, wykonaj ich kopię bezpieczeństwa przed 
rozpoczęciem pracy. Patrz rozdział: zarządzanie plikami na EV3, żeby dowiedzieć się, jak 
wykonywać kopię swoich programów MicroPython. 

UWAGA: Opisany proces usuwa wszystkie pliki znajdujące się na karcie microSD, w tym 
również wcześniej zapisane programy. 

Aby zainstalować narzędzia MicroPython na karcie microSD wykonaj następujące 
czynności: 

1. Pobierz i zapisz na dysku archiwum z obrazem karty microSD z systemem EV3 
MicroPython 
(https://education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/blt9df409c9a182ab9c/5f88191a6ffd1b42dc42b8af/ev3micropythonv200sdcardimage.zip). 
Plik ma ok. 360 MB. Nie musisz rozpakowywać archiwum. 

2. Pobierz i zainstaluj narzędzie do flashowania kart SD, np. Etcher 
(https://www.balena.io/etcher/). 

3. Włóż kartę microSD do odpowiedniego portu lub czytnika kart w komputerze. 
4. Uruchom narzędzie flashujące i postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, by 

zainstalować pobrany obraz. Jeśli korzystasz z programu Etcher, możesz 
skorzystać z podpowiedzi na Ilustracji 1.3. 

a. Wybierz pobrany obraz EV3 MicroPython. 
b. Wybierz kartę microSD. Upewnij się, że wskazany dysk to Twoja karta - 

sprawdź literę dysku i pojemność. 
c. Rozpocznij proces flashowania. To może potrwać kilka minut. Nie wyciągaj 

karty przed zakończeniem całej procedury.  

Ilustracja 1.2 Instalacja rozszerzenia z repozytorium Visual Studio Code 

Ilustracja 1.3 Korzystanie z programu Etcher do stworzenia karty EV3 MicroPython. 
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Aktualizacja karty microSD 
Żeby zaktualizować kartę microSD, musisz pobrać najnowszą wersję obrazu i zainstalować 
ją na karcie zgodnie z opisaną wcześniej procedurą. Upewnij się, że masz kopie 
bezpieczeństwa programów, które chcesz zachować. 

Nie musisz kasować zawartości karty microSD. Stara zawartość karty zostanie nadpisana 
podczas instalowania nowego obrazu. 

Korzystanie z kostki EV3 
Upewnij się, że kostka EV3 jest wyłączona. Wsuń przygotowaną kartę w port microSD na 
kostce EV3, tak jak pokazano na Ilustracji 1.4. 

Włączanie i wyłączanie kostki EV3 
Włącz kostkę, naciskając środkowy, szary przycisk. 

Proces uruchomienia może potrwać kilka minut. Podczas startu diody w przyciskach kostki 
migają na pomarańczowo, a na ekranie kostki EV3 zobaczysz dużo tekstu. Kostka jest 
gotowa do pracy, gdy diody zmienią kolor na zielony. 

Żeby wyłączyć kostkę EV3, naciśnij przycisk cofania i wybierz środkowym przyciskiem 
Power Off, jak na Ilustracji 1.5. 

 

Ilustracja 1.4 Wkładanie karty microSD do kostki EV3. 

Ilustracja 1.5 Wyłączanie kostki EV3 


