
CZYM RÓŻNI SIĘ ZESTAW LEGO MINDSTORMS EV3 W WERSJI DOMOWEJ (31313)  

OD ZESTAWU W WERSJI EDUKACYJNEJ (45544) ?  

 

Jakie są różnice wizualne zestawów Lego Mindstorms EV3 31313 i 45454? 

Lego Mindstorms EV3 w wersji domowej posiada zupełnie inne elementy konstrukcyjne, niż 

wersja domowa. Obie wersje zawierają podobną ilość elementów Lego Technic, natomiast  

elementy z zestawu domowego nie umożliwią zbudowania konstrukcji z projektów w wersji 
edukacyjnej, a wersja edukacyjna nie daje możliwości do stworzenia konstrukcji  z projektów 
do wersji domowej.  
Kolejną  różnicą wizualną zestawów Lego Mindstorms jest opakowanie.   
Wersja edukacyjna zawiera plastikowe opakowanie z podziałkami na klocki umożliwiające 
lepszą organizację stanowiska pracy, natomiast opakowaniem wersji domowej jest 
papierowy karton.  
 

 
 
 

Jakie są różnice w wyposażeniu zestawów w serwomotory i czujniki?  

Obie wersje zawierają identyczny zestaw silników - 2 duże i jeden średni serwomotor. 

Posiadają także identyczną kostkę sterującą dającą możliwości zgrania kilku programów 

przygotowanych wcześniej na komputerze oraz możliwość sterowania za pomocą innych 

urządzeń  posiada także port kart SD do rozszerzenia pamięci (do 32 GB) oraz 8 portów  

–  4 do podłączenia czujników oraz 4 do podłączenia silników.  
Różnice pojawiają się w wyposażeniu zestawów w czujniki.  
Oba zestawy łączy jedynie posiadanie takiego samego czujnika koloru oraz czujnika dotyku  
(w wersji edukacyjnej występują 2 sztuki)  
Wersja domowa poza wymienionymi elementami posiada jeszcze tylko czujnik podczerwieni  
z nadajnikiem.  
Wersja edukacyjna natomiast  poza wymienionymi wcześniej: czujnik żyroskopowy oraz 
ultradźwiękowy z kilkoma trybami pracy.  
 



 
 
 
 
Jaka jest różnica w zasilaniu zestawów? 
Zestaw edukacyjny zawiera dedykowany akumulator  umożliwiający ładowanie nawet 
zbudowanej już konstrukcji, natomiast zestaw domowy zasilany jest bateriami AA (6 sztuk).   
 
 
Oprogramowanie wersji domowej i edukacyjnej. 
Obie wersje oprogramowania są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony 
Lego lub Lego Education. 
Zakup wersji edukacyjnej obejmuje licencję edukacyjną wielostanowiskową, natomiast 
wersja domowa  służy tylko i wyłącznie do użytku domowego na jednym stanowisku.  
Oba systemy programowania opierają się na systemie graficznym, bloczkowym LabVIEW  
oraz dysponują 5 instrukcjami budowy robotów zamieszczonymi w programie.  
Inne dodatkowe instrukcje można znaleźć w linku pod naszymi aukcjami.  
 

 
 
  



 
  
Zakup zestawu i co dalej?  
 
Wiele osób chcąc kupić zestaw zastanawia się jak długo będzie w stanie zainteresować 
swojego podopiecznego nim.  
Dedykowany wiek dzieci dla zestawu domowego mieści się w przedziale 10 – 14 lat 
natomiast wersja edukacyjna jest przeznaczona dla dzieci powyżej 10 lat, ale nie ma górnej 
granicy wiekowej, gdyż nawet studenci wykorzystują ten zestaw do realizacji różnych 
projektów.  
Zestaw domowy jest zestawem zamkniętym. 
Więcej możliwości rozbudowy niesie za sobą zestaw edukacyjny.  
Można go doposażyć w zestaw klocków dodatkowych umożliwiający zbudowanie większej 
ilości konstrukcji, można dokupić do niego inne dedykowane pakiety naukowe np. Energia 
odnawialna albo dedykowany pakiet turniejowy.  
Zawsze istnieje możliwość dokupienia dodatkowych czujników czy średniego silnika.  
 
 
 
 
 
 
 


