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European Astro Pi Challenge (Europejskie Wyzwanie Astro Pi) to projekt 
edukacyjny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) prowadzony we współpracy 
z Fundacją Raspberry Pi. Oferuje on uczniom i młodym osobom niesamowitą 
okazję do prowadzenia badań naukowych w kosmosie. Uczestnicy piszą programy 
komputerowe, które zostaną uruchomione na komputerach Raspberry Pi na 
pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Wyzwanie Astro Pi podzielone jest na dwie odrębne misje o różnych poziomach 
złożoności: Mission Zero i Mission Space Lab. Niniejszy dokument jest twoim 
przewodnikiem dotyczącym uczestnictwa w Mission Zero.

Mission Zero oferuje uczestnikom w wieku do 19 lat szansę na uruchomienie 
swojego kodu na ISS! Projekt jest odpowiedni dla rozpoczynających przygodę 
z programowaniem i/lub dzieci w wieku szkolnym. Zespoły lub pojedyncze 
osoby piszą prosty program do wyświetlania wiadomości i odczytu wilgotności 
na komputerze Astro Pi, dla astronautów, aby mogli sprawdzić, czy wykonują 
swoje codzienne zadania na ISS. Nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt ani 
doświadczenie w kodowaniu, a wszyscy uczestnicy, których prace będą spełniały 
wymagania wyzwania, mają gwarancję, że ich program zostanie uruchomiony w 
kosmosie!

WPROWADZENIE

https://astro-pi.org/pl/mission-zero/
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Mission Zero można ukończyć w pojedynczej 60-minutowej sesji i na dowolnym komputerze z 
dostępem do Internetu. Uczniowie i młodzież pracując pojedynczo, bądź w zespołach złożonych 
z dwóch do czterech osób, oraz korzystając z naszego przewodnika (rpf.io/mzproject-pl) piszą 
krótki program w języku Python, który wyświetli astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(ISS) wybraną wiadomość oraz wilgotność powietrza na ekranie Astro Pi. Nie jest potrzebny żaden 
dodatkowy sprzęt i wszystko można zrobić w przeglądarce internetowej.

Harmonogram Data

Rozpoczęcie wyzwania 13 września 2021

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 18 marca 2022

Potwierdzenie statusu lotu maj 2022

Dostarczenie uczestnikom certyfikatów czerwiec 2022

WYTYCZNE
MISSION ZERO 2021/22

https://projects.raspberrypi.org/pl-PL/projects/astro-pi-mission-zero
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Aby wziąć udział, uczestnicy muszą:
          Złożyć zgłoszenie indywidualne lub jako zespół składający się 
          z dwóch do czterech osób 
          Mieć nie więcej niż 19 lat
          Być nadzorowanym przez nauczyciela, mentora lub 
          opiekuna, który będzie odpowiedzialny za kontakt z zespołem 
          Astro Pi
          Być częścią zespołu składającego się w, co najmniej, 50% z członków zespołu 
          będących obywatelami państwa członkowskiego ESA* lub Kanady, 
          Łotwy, Litwy, Słowenii, lub Malty

Ponadto każdy uczestnik musi spełniać co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 
          Być zapisanym w pełnym wymiarze godzin do szkoły 
          podstawowej lub średniej w państwie członkowskim ESA lub w 
          Kanadzie, na Łotwie lub Malcie
          Pobierać naukę w ramach nauczania domowego (posiadać 
          zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej lub 
          upoważnionego organu w państwie członkowskim ESA lub w 
          Kanadzie, Łotwie, Litwie, Słowenii lub Malcie)
          Należeć do klubu lub koła pozalekcyjnego (takiego jak Code Club, CoderDojo, 
          Harcerstwo lub Skauci) z siedzibą w państwie członkowskim ESA lub w Kanadzie, na Łotwie, Litwie,
          w Słowenii lub na Malcie
 
Jeżeli program uczestnika/zespołu jest zgodny z wytycznymi i nie zawiera żadnego nieuprzejmego 
ani nieodpowiedniego zwrotu, to gwarantowane jest jego uruchomienie na Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej w maju 2022 przez 30 sekund. Każdy uczestnik otrzyma następnie elektroniczny certyfikat
zawierający dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz lokalizację ISS, kiedy ich program został 
uruchomiony - kawałek nauki o historii kosmosu z ich udziałem!

Nauczyciel / mentor ma obowiązek zarejestrować uczestników/zespoły, które nadzoruje na astro-pi.org.

Nie ma ograniczeń co do liczby zgłoszeń, które szkoła lub klub może wnieść, ale każdy uczeń lub młoda 
osoba może być zgłoszonym tylko raz, indywidualnie lub w ramach zespołu.

¹ *Państwa członkowskie ESA w 2021:
   Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska,

   Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

   Oprócz 22 państw członkowskich, także Kanada, Litwa, Łotwa i Słowenia, kwalifikują się do pełnego uczestnictwa w programach Biura

   Edukacji ESA, w oparciu o umowy z ESA.

   ESA będzie również przyjmować zgłoszenia ze szkół podstawowych lub ponadpodstawowych z krajów, nie należących do ESA wyłącznie

   w przypadku, gdy dana szkoła jest akredytowana i/lub certyfikowana przez oficjalne władze oświatowe członka ESA (na przykład szkoły

   francuskie poza Europą uznawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji lub upoważniony organ).

ZASADY UCZESTNICTWA

Uwaga: Jeśli mentor jest 
rodzicem uczestniczącym 
w wyzwaniu z domu, musi 
zarejestrować tylko własne 

dzieci. Jeśli dzieci chcą 
uczestniczyć w Misji Zero w 
ramach większego zespołu, 
powinni poprosić swojego 

nauczyciela lub mentora klubu 
o zarejestrowanie ich jako 

grupę.
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W tym roku, wszyscy uczestnicy Mission Zero będą mieli możliwość głosowania na nazwy dwóch 
nowych komputerów Astro Pi, które wysyłamy na Międzynarodową Stację Kosmiczną w grudniu. Nie 
jest to jednak wymagane do wzięcia udziału w Mission Zero.

Komputery Astro Pi zostaną nazwane imionami dwóch inspirujących europejskich naukowców. Setki 
mężczyzn i kobiet przyczyniło się do rozwoju nauki i technologii; uczestnicy mogą sugerować swoje 
własne nazwy lub wybrać z listy naszych sugestii: (upewnij się, że użyto angielskiej wersji imienia)

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

Aby zagłosować, uczestnicy powinni dodać krótką 
wiadomość do swojego programu Mission Zero, aby 
pokazać wybraną przez siebie nazwę na wyświetlaczu 
LED Astro Pi. Musisz rozpocząć swoją wiadomość 
słowami “My name should be” (w języku angielskim).

Na przykład, jeśli uczestnik lub zespół chciałby 
zagłosować na Adę Lovelace, jego kod wyglądałby tak:

POMÓŻ NAM NAZWAĆ NOWE
KOMPUTERY ASTRO PI

Jeżeli chcesz zagłosować, twoja wiadomość musi rozpoczynać się tymi słowami, inaczej nie będziemy 
mogli uwzględnić twojego głosu. Aby uzyskać kompletną instrukcję, jak dołączyć wybór nazwy do 
zgłoszenia w Mission Zero, zapoznaj się z przewodnikiem po projekcie do Mission Zero pod adresem 
rpf.io/mzproject-pl.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)

https://projects.raspberrypi.org/pl-PL/projects/astro-pi-mission-zero
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Wejdź na stronę Astro Pi (astro-pi.org). Jeśli wyzwanie Mission Zero jeszcze się nie 
rozpoczęło, zapisz się do newslettera Astro Pi, aby otrzymywać bieżące informacje.

Nauczyciele/mentorzy rejestrują się na Mission Zero poprzez stronę internetową Astro Pi 
i otrzymują unikalny kod klasy. Wszyscy uczestnicy/zespoły które są nadzorowane 
przez tego samego nauczyciela/mentora używają tego samego kodu klasy, 
podczas składania swoich zgłoszeń.

Uczniowie i młodzież używają naszego przewodnika (rpf.io/mzproject-pl), 
aby wykonać zadanie programistyczne przy użyciu emulatora 
internetowego Mission Zero Sense HAT (trinket.io/mission-zero).

Uczniowie i młodzież przesyłają swoje ukończone programy za 
pośrednictwem emulatora internetowego Mission Zero Sense HAT. 
Program nie może zostać zmieniony po jego zgłoszeniu. Dla każdego zespołu nauczyciel 
lub mentor otrzymuje potwierdzenie e-mailem z danymi członków zespołu oraz linkiem do 
migawki ich programu.

Wszystkie zgłoszenia, które są zgodne z regułami wyzwania, otrzymują automatycznie 
status lotu.

Uczniowie i młodzi ludzie, którym się to udało, mogą uruchomić swoje programy w 
kosmosie w maju 2022 r.

W czerwcu 2022 r. nauczyciele i mentorzy otrzymają e-mailem oficjalne certyfikaty Mission 
Zero dla swoich zespołów.
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Ostateczny termin nadsyłania prac do Astro Pi Mission Zero to 18 marca 2022 r. Prace 
nadesłane po terminie oraz takie, które nie są przesłane za pośrednictwem internetowego 
emulatora Sense HAT dla Mission Zero, nie będą przyjmowane.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

5

4

3

2

1

https://astro-pi.org/
https://projects.raspberrypi.org/pl-PL/projects/astro-pi-mission-zero
https://trinket.io/mission-zero
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Dziękujemy za zainteresowanie Europejskim 
Wyzwaniem Astro Pi: Mission Zero!

Więcej informacji oraz aktualności dotyczące wyzwania można znaleźć na stronie 

astro-pi.org

Aby zapoznać się z zasobami i pomysłami na projekty, odwiedź stronę  

astro-pi.org/resources. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z 

zespołem Astro Pi pod adresem astropi@esa.int lub obserwuj nas na Twitterze 

@astro_pi

Europejskie Wyzwanie Astro Pi jest programem edukacyjnym ESA prowadzonym 

we współpracy z Fundacją Raspberry Pi.

Więcej informacji na temat programów edukacyjnych ESA można znaleźć na 

stronie www.esa.int/Education

Aby uzyskać więcej informacji na temat Fundacji Raspberry Pi, odwiedź  

www.raspberrypi.org

https://astro-pi.org/
https://astro-pi.org/resources/
https://twitter.com/astro_pi?lang=en
http://www.esa.int/Education
https://www.raspberrypi.org/

