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Coordonate 
 

Această lecție se va referi la modul de deplasare într-o lume 

Minecraft cu privire la sistemul cu trei coordonate reprezentat de 

coordonatele (X Y Z) și diferența dintre poziția relativă și poziția în 

lumea Minecraft. 

 

Vă vom arăta, de asemenea, cum să creați o roză a vânturilor, care să 

vă ajute să găsiți drumul și să creați un instrument, care să vă permită 

să copiați și să lipiți structuri complete în lumea Minecraft. 

 
O modalitate rapidă și “la îndemână” de a 

ține minte axele X, Y și Z 

De ce să învățăm coordonatele? 

În Minecraft, este important să știți unde vă aflați în lume, unde este Agentul vostru și unde se găsesc tot felul de 

lucruri, de la minele de diamante, până la palatele de pădure și spawner-i subterani. În modul Survival/Supraviețuire, 

este chiar și mai important să vă puteți întoarce la un loc sigur atunci când soarele începe să apună sau să vă amintiți 

poziția punctelor de interes, astfel încât să le puteți găsi din nou dacă magazia voastră este plină și trebuie să reveniți. 

 

Chiar dacă deja sunteți familiarizați cu deplasarea în Minecraft, este posibil să nu fi folosit coordonatele, cu excepția 

probabil doar pentru teleportare. Pentru a utiliza în mod eficient numeroasele blocuri din MakeCode, va trebui să 

înțelegeți coordonatele Minecraft, cunoscute și ca poziții.  

 

Coordonate în Minecraft 

Minecraft utilizează un set de trei coordonate (X, Y și Z) pentru a indica o poziție într-o lume Minecraft. MakeCode 

pentru Minecraft utilizează aceste coordonate în numeroasele sale blocuri pentru a indica locul în care ar trebui să 

aibă loc o acțiune. 

 



 

La fel ca un sistem tridimensional de coordonate de la ora de matematică, există un punct de origine (0,0,0) în 

care se întâlnesc toate cele trei axe, iar coordonatele X, Y și Z reprezintă distanțele față de acest punct. 

• Coordonata X reprezintă o distanță de-a lungul planului orizontal de la est la vest, la fel ca valorile longitudinii 

din lumea reală. 

○ O distanță la est de origine este reprezentată de o valoare pozitivă X, (+X). 

○ O distanță la vest de origine este reprezentată de o valoare negativă X, (-X). 

• Coordonata Y reprezintă o distanță de-a lungul planului vertical Up to Down/De sus în jos, la fel ca valorile 

altitudinii din lumea reală. 

○ O distanță Up/în sus față de origine este reprezentată de o valoare pozitivă Y, (+Y). 

○ O distanță Down/în jos față de origine este reprezentată de o valoare negativă Y, (-Y). 

• Coordonata Z reprezintă o distanță la nord sau la sud față de origine, la fel ca valorile latitudinii din lumea 

reală. 

○ O distanță la sud de origine este reprezentată de o valoare pozitivă Z (+Z). 

○ O distanță la nord de origine este reprezentată de o valoare negativă Z, (-Z). 

Pentru a vedea unde vă aflați în Minecraft, utilizați tasta funcțională F1. Pozițiile lumii în care vă aflați (X, Y, Z) vor 

apărea în colțul din stânga sus al ferestrei Minecraft deschise de fiecare. 
 

În exemplul de mai sus, poziția voastră în această lume Minecraft este în prezent (3, 98, 0). Aceste numere reprezintă cât de 

departe vă aflați față de punctul de origine din lume (0, 0, 0). 

• • X = 3 înseamnă că vă aflați la 3 blocuri la est față de punctul de origine 

• • Y = 98 înseamnă că vă aflați la 98 de blocuri deasupra punctului de origine 

• • Z = 0 înseamnă că vă aflați în punctul de origine nord-sud 

Încercați să umblați în lumea Minecraft și să vedeți cum se schimbă aceste valori. Apăsați bara de spațiu pentru a sări și 

observați că altitudinea voastră (valoarea Y) se modifică, pentru o clipă, cu +1. 

 
  



 

Poziția absolută în cadrul lumii comparată cu poziția relativă a jucătorului 

 

Există două tipuri diferite de poziții în Minecraft: 

• Poziția 

absolută în cadrul lumii  

• Poziția 

relativă a jucătorului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziția absolută în cadrul lumii  

O poziție absolută în cadrul lumii este și aceasta alcătuită din 3 numere care reprezintă distanța de la originea din 

cadrul lumii Minecraft (0, 0, 0). La fel ca în viața reală, pozițiile din cadrul unei lumi sunt fixe și NU se schimbă, indiferent 

de locul în care jucătorul se află în prezent în lumea Minecraft. 

De exemplu, în lumea reală: 

• Punctul geografic de origine al Pământului, unde latitudinea și longitudinea sunt ambele zero, este marcat de o 

baliză hidro-meteorologică aflată în largul coastei Africii, plasată acolo unde Ecuatorul se întâlnește cu 

meridianul principal Greenwich (Greenwich Prime Meridian.). 

• Empire State Building are coordonatele geografice de 40 de grade nord și 73 de grade vest față de punctul de 

origine. 

• Muntele Everest are coordonatele geografice de 27 de grade nord și 86 grade est față de punctul de origine. 

 

   

Baliză hidro-meteorologică fixată la 
coordonatele 0°N 0°E (insula fictivă 

Null Island) 

Empire State Building are 

coordonatele 40°N -73°E 

Muntele Everest are coordonatele 

27°N 86°E 

 

Indiferent unde vă aflați sau unde vă deplasați în lume, coordonatele universale aferente punctului geografic de origine relativă 

al Pământului, clădirii Empire State Building și Muntelui Everest nu se schimbă. 

Poziția lor relativă față de voi se poate schimba, însă pozițiile lor geografice în lume nu se schimbă. 

 

Poziția relativă a jucătorului 

O poziție relativă este centrată pe poziția curentă a jucătorului, unde originea reprezintă poziția curentă a jucătorului în 

cadrul jocului. Pozițiile relative sunt notate cu simbolul "~" (tildă) amplasat înainte de fiecare dintre cele 3 numere care 

alcătuiesc poziția definită de cele 3 coordonate (~ X, ~ Y, ~ Z). 

O poziție se referă la întreg spațiul de 1 x 1 x 1 pe care un bloc îl ocupă într-o lume Minecraft. Jucătorii Minecraft au 

https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_meridian
https://en.wikipedia.org/wiki/Null_Island


 

înălțimea de 2 blocuri, deci (~ 0 ~ 0 ~ 0) reprezintă poziția pentru picioarele jucătorului și (~ 0 ~ 1 ~ 0) reprezintă poziția 

pentru capul jucătorului. 

Pe măsură ce un jucător se deplasează în Minecraft, la fel se întâmplă și cu picioarele jucătorului, ceea ce înseamnă că 

poziția relativă NU reprezintă o poziție fixă – aceasta se schimbă odată cu mutarea jucătorului în joc. 

De exemplu, indiferent unde se află jucătorul în lumea Minecraft: 

• (~ 0, ~ 2, ~ 0) va reprezenta întotdeauna poziția chiar deasupra capului jucătorului 

• (~ 5, ~ 0, ~ 0) va reprezenta întotdeauna poziția de 5 blocuri la est față de poziția curentă a jucătorului 

• (~ 0, ~ 3, ~ -3) va reprezenta întotdeauna poziția de 2 blocuri deasupra capului jucătorului și 3 blocuri la nord față de 

poziția curentă a jucătorului 

Activitate de tip ”unplugged”: Repere mondiale  
 

În această activitate veți învăța și veți exersa diferența dintre coordonatele relative și coordonatele absolute. 

 

Materiale necesare 

• Glob pământesc sau hartă cu markere pentru longitudine/latitudine 

• Sau, un software pentru hărți/GPS 

• Dacă aveți acces la o hartă a lumii sau la un glob pământesc, puteți constata că propria poziție din lumea reală 

(locul în care vă aflați în lume, latitudinea și longitudinea voastră), precum și poziția unor diverse obiective de 

interes, cum ar fi Empire State Building și Marile Piramide din Giza sunt relative la poziția voastră curentă în lume. 
 

Notă: 

 În funcție de accesul vostru la hărți, globuri pământești sau aplicații GPS și de vârsta și abilitățile cursanților, este 

posibil să solicitați cursanților să utilizeze țara sau capitalele țărilor pentru poziția lor geografică. De asemenea, 

puteți ajusta precizia în înregistrarea latitudinii și longitudinii. În situația de față, am folosit doar gradele de bază 

fără minute și secunde, care oferă poziția precisă. 

 Cele mai multe programe cu hărți, cum ar fi Bing Maps, au o funcție "My location"/Poziția mea care vă va indica 

coordonatele voastre: 



 

 Pe Pământ, latitudinea la Ecuator este de 0 grade, iar la Polul Nord este de 90 grade nord. Un grad de 

latitudine acoperă aproximativ 70 de mile sau aproximativ 112 kilometri. 

 

Pași: 

1. Găsiți-vă propria poziție în lumea reală, adică latitudinea și longitudinea locului în care vă aflați acum. 

2. Alegeți un obiectiv de interes mondial și căutați poziția sa geografică, latitudinea și longitudinea. 

3. Calculează poziția obiectivului de interes relativă la poziția voastră curentă. 

 

De exemplu, dacă v-ați afla acum la Space Needle din Seattle, Washington: 

• Poziția voastră geografică ar fi de 47 grade nord și 122 de grade vest față de punctul geografic de origine. 

• Alegeți Empire State Building ca obiectiv de interes. Coordonatele geografice ale clădirii Empire State 

Building sunt 40 de grade la nord și 73 grade la vest față de punctul geografic de origine. 

• Pentru a calcula poziția clădirii Empire State Building în funcție de poziția voastră curentă: 

○ Poziția mea (47, 122) 

○ Empire State Building (40, 73) 

○ Poziția relativă a Empire State Building față de mine (47-40=7, 122-73=49) sau (~7, ~49) 

7 grade sud față de voi și 49 grade est față de voi. Amintiți-vă că aceste coordonate relative de poziție au simbolul 

“~” (tildă) înaintea fiecăruia dintre numere, în timp ce poziția geografică absolută nu este prezentată însoțită de o 

tildă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activitate de tip ”unplugged”: Coordonatele sălii de curs 

 

Învățați și exemplificați diferența dintre coordonatele relative și coordonatele absolute în sala de curs. 

Nivelul de generalitate sau detaliere cu privire la coordonate ales de profesor depinde de vârsta și abilitățile cursanților. 
 

Materiale necesare 

• Bandă de mascare sau bandă adezivă pentru vopsit (opțional) 

• Fișe sau etichete 

• Hârtie milimetrică (opțional) 
 

Configurare: Identificați pereții sălii de curs care reprezintă fiecare dintre cele patru puncte cardinale: nord, sud, est și 

vest și etichetați-i ca atare. Dacă puteți, plasați banda de mascare pe podea pentru a reprezenta axele X și Z, creând un 

sistem de coordonate cu originea în punctul central al sălii unde se întâlnesc aceste axe. Acest lucru funcționează foarte 

bine dacă aveți o podea cu gresie. Reamintiți cursanților că axa Y este axa verticală sus / jos. 
 

Pozițiile absolute ale cursanților în cadrul lumii: 

1. Imaginați-vă că sala de clasă este o lume Minecraft în sine 

2. Plasați la punctul de origine un semn care indică poziția clasei în cadrul lumii (0, 0, 0) 

3. Stați/poziționați-vă pe acest punct de origine 

4. Solicitați cursanților să scrie pe o fișă sau pe hârtie poziția clasei în cadrul lumii în format (X, Y, Z). Cu alte cuvinte, 

cum ar trebui să vă deplasați din punctul de origine de-a lungul axelor X și Z pentru a ajunge acolo unde aceștia 

se află? (Dacă podeaua nu este acoperită cu gresie, utilizați a step/un pas pentru a reprezenta un bloc.) Pentru 

acest exercițiu, indicați cursanților să aloce coordonatei Y valoarea zero (0). 

5. Verificați câteva poziții ale cursanților în lume, plecând de la punctul de origine al clasei în lume spre fiecare cursant 

pentru a vă asigura că sunt corecte. 
 

Exemplu: Un cursant își prezintă coordonatele în clasă ca (4, 0, 2). Dacă faceți 4 pași (sau bucăți de gresie) la est și apoi 2 

pași la sud față de punctul de origine al clasei, ar trebui să ajungeți unde se acesta se află. 
 

De discutat: 

• De ce este determinat un pas mediu? 

• Care este marja de eroare pentru distanțe scurte? 

• Ce se întâmplă în cazul distanțelor lungi? 

• De ce nu reprezintă aceasta o problemă pentru Minecraft în sine? 
 

Pozițiile absolute ale obiectelor: 

6. Alegeți un obiect din clasă care are o poziție permanentă. 

7. Solicitați cursanților să identifice poziția în clasă a acestui obiect și să o eticheteze. 

8. Dacă obiectul este în afara podelei, cursanții vor alege coordonata Y ca diferită de zero. (Veți dori o măsurare pe 

verticală constantă, spuneți 1 picior = 1 bloc). 

 

Repetați pașii anteriori cu alte obiecte care au un loc permanent în sala de curs –  de exemplu, ceasul de perete, ușa la 

clasă sau o fereastră. Cursanții trebuie să eticheteze aceste obiecte cu pozițiile acestora. Când simțiți că participanții au 

învățat conceptul de poziția absolută în cadrul lumii, treceți la secțiunea următoare. 
 

Pozițiile relative ale cursanților: 

1. Reamintiți cursanților că atunci când folosesc o poziție relativă, originea (~ 0 ~ 0 ~ 0) este locul în care aceștia se află. 

2. Indicați un obiect în sala de clasă care a fost etichetat cu o poziție absolută în cadrul lumii în exercițiul anterior. 

3. Solicitați cursanților să scrie pe o fișă sau pe hârtie cât de departe și în care di direcțiile cardinale (N, S, E, V) ar 



 

trebui să se deplaseze din locul în care se află în prezent în clasă pentru a ajunge la obiect. Ei ar trebui să utilizeze 

formatul (~ X ~ Y ~ Z). 

Notă: 

 Sugerați cursanților să deseneze o hartă pe hârtie 

milimetrică cu pozițiile sălii lor de curs, pozițiile 

proprii și ale obiectelor 

 Verificați câteva poziții relative ale cursanților, 

solicitându-le să se deplaseze din locul în care se 

află către obiect, respectând ceea ce au menționat 

ca poziție a obiectului față de poziția lor curentă. 

 De exemplu, un cursant poate spune că obiectul 

are poziția (~-2 ~0~-5) relativ la poziția lor 

actuală. Ei ar trebui să se deplaseze 2 bucăți de 

gresie la vest și 5 bucăți de gresie la nord pentru a 

ajunge la obiect. 

 

4. Indicați cursanților să se mute într-un loc diferit în sală și apoi să recalculeze poziția obiectului relativă la de noile 

lor poziții. 

5. Repetați pasul anterior cu alte obiecte care au un loc permanent și fix în sala de curs. 

Indicați diferențele dintre o poziție absolută în clasă și o poziție relativă: 

• Poziția absolută a unui obiect ce are o poziție fixă NU se schimbă. 

• Poziția unui obiect relativă la poziția unui cursant se schimbă pe măsură ce cursantul se deplasează în sala de curs. 

 

 

Provocare suplimentară: Poziția relativă a obiectelor în mișcare 

• Indicați cursanților să lucreze în perechi pentru a calcula poziția partenerului în funcție de poziția proprie 

• Ambii cursanți trebuie apoi să se deplaseze și să își calculeze pozițiile relative unul față de celălalt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Activitate: Crearea unei roze a vânturilor 
 

Cursanții vor exersa folosind coordonatele din Minecraft pentru a crea o Roza vânturilor simplă care indică cele patru 
puncte cardinale în cadrul unei lumi Minecraft.  Cursanții pot folosi apoi acest lucru ca bază pentru crearea unor roze ale 
vânturilor cât mai detaliate. 

 

1. Creați un proiect nou în MakeCode denumit “Roza vânturilor”. 

2. Deplasați blocul On chat command în afara sertarului cu instrumente Player și modificați comanda în 

“compassrose”. 

3. Apoi  mergeț i  la  se r ta ru l  cu  inst rumente  Blocks, deplasați blocul Fill with în On chat command. 

4. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Fill with selectați un bloc cu care veți construi axa pentru roza 

vânturilor. 

5. Introduceți valorile (~-10, ~0, ~0) în câmpul ”de la” și valorile (~10, ~0, ~0) în câmpul ”la” pentru a tipări  o linie 

de 20 de blocuri de-a lungul axei X. 

În sertarul cu instrumente Blocks veți găsi blocul Print . Acest bloc va tipări cuvinte în orice bloc pe care îl alegeți pe o 

anumită axă. 

6 .  Deplasați două din aceste blocuri Print și amplasați-le după blocul Fill with în On chat command.  

7 .  Introduceți litera “W” în primul bloc Print, apoi litera “E” în cel de-al doilea bloc Print pentru a indica vestul și 

estul.  

8. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Print selectați un bloc cu care veți tipări aceste litere. 

9 .  În primul bloc “W” Print introduceți valorile (~-11, ~0, ~0).  

10. În cel de-al doilea bloc “E” Print introduceți valorile (~11, ~0, ~0). 

Repetați pașii 3-10 e mai sus, dar de data aceasta pentru axa nord-sud a rozei vânturilor: 

11. Din sertarul cu instrumente Blocks deplasați blocul Fill with în On chat command. 

12. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Fill with selectați un bloc cu care veți construi axa rozei vânturilor. 

13. Introduceți valorile (~0, ~0, ~-10) în câmpul ”de la” și valorile (~0, ~0, ~10) în câmpul ”la” pentru e tipări o linie cu 

20 de blocuri de-a lungul axei Z. 

14. Deplasați două dintre blocurile Print și amplasați-le după blocul Fill with din On chat command. 

15. Introduceți litera “N” în primul bloc Print și apoi litera “S” în cel de-al doilea bloc Print pentru a indica nordul și 

sudul. 

16. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Print, selectați un bloc pentru a tipări aceste litere. 

17. În primul bloc “N” Print introduceți valorile (~0, ~0, ~-11). 

18. În cel de-al doilea bloc “S” Print introduceți valorile (~0, ~0, ~11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minecraft.makecode.com/reference/blocks/print


 

 

 

Programul vostru complet ar trebui să arate așa: 



 

JavaScript: 

 

 

Intrați într-o Flat World/lume plană din Minecraft și introduceți în rândul de comandă de chat ‘compassrose’. 

Pentru cele mai bune rezultate, stați liniștiți în timp ce sunt desenate literele - rețineți că pozițiile sunt calculate în 

raport cu voi ca jucători, deci dacă vă mișcați, literele vor apărea în locuri diferite! 

Moduri/Provocări suplimentare pentru proiectul roza vânturilor: 

• Adăugați o axă Y Up and Down/sus-jos și etichete. 

• Creați-vă roza vânturilor sus pe cer, astfel încât să priviți în sus spre aceasta în timp ce vă plimbați. 

• Măriți axa rozei vânturilor la o lungime mai mare de 20 de blocuri. 

• În loc să folosiți blocurile Fill și Print, programați-vă agentul să creeze pentru voi roza vânturilor. 

• Folosiți blocurile Builder pentru a crea propria roză a vânturilor. 

 

player.onChat("compassrose", 

function () { blocks.fill( 

blocks.block(Block.GrayWool), 

positions.create(-10, 0, 0), 

positions.create(10, 0, 

0), 

FillOperation.Replace 

) 

block

s.pri

nt( 

"W", 

blocks.block(Block.Li

meWool), 

positions.create(-11, 

0, 0), 

CompassDirection.West 

) 

 

blocks.fill( 

blocks.block(Block.GrayWool), 

positions.create(0, 0, -10), 

positions.create(0, 0, 10), 

FillOperation.Replace 

) 

blocks.print( "N", 

blocks.block(Block.BlueWool), 

positions.create(0, 0, -11), 

CompassDirection.West 

) 

blocks.print( 

"S", 

blocks.block(Block.RedWool), 

positions.create(0, 0, 11),  

CompassDirection.West 

) 
}) 

 



 

Activitate: Minecraft Moving Company 

Dacă ați construit vreodată casa perfectă în Minecraft, dar ați fi dorit să o faceți într-o altă poziție, acum puteți face acest 

lucru! Puteți utiliza coordonatele și unele dintre operațiile cu blocurile din sertarul cu instrumente Blocks pentru a copia și a 

lipi porțiuni întregi ale peisajului Minecraft. Puteți copia dealuri, lacuri și chiar clădiri în întregime! Să creăm acum o 

modalitate de a specifica o zonă a lumii, apoi să o copiem în altă parte. 

 

În acest proiect vom folosi trei comenzi diferite On chat commands: 

• “start”: Aceasta va stabili un colț din zona care urmează să fie copiată. 

• “stop”: Aceasta va stabili colțul opus din zona care urmează să fie copiată. 

• “copy”: Aceasta creează o copie exactă a tuturor lucrurilor aflate între punctele de pornire și oprire, în poziția 

voastră actuală. 

 

1. Creați un proiect nou MakeCode denumit “Move Me” sau alegeți o denumire similară. 

2. Apoi deplasați blocurile On chat command în spațiul de lucru aferent codării. 

3. Modificați denumirile acestor trei blocuri On chat command în “start”, “stop” și “copy”. 

Să creăm câteva variabile pe care le vom folosi pentru a stoca pozițiile de pornire și oprire. Vom vorbi mai multe despre 

variabile într-un capitol următor, dar, pentru moment, doar rețineți că o singură variabilă poate reprezenta cele trei 

coordonate separate care descriu o poziție absolută în cadrul lumii. 

 

  



 

4. Deschideți sertarul cu instrumente Variables și faceți clic pe butonul Make a Variable. 

5. Denumiți variabila start și faceți clic pe Ok. 

6. Faceți din nou clic pe butonul Make a Variable.  

7. Și denumiți cea de-a doua variabilă stop și faceți clic pe Ok.  

 

Acum să stabilim valoarea acestor variabile pe baza poziției actuale a jucătorului din lume. 

 

8. Din sertarul cu instrumente Variables , deplasați blocul de variabile Set în blocul On chat command “start”\ 

9. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul de variabile Set, selectați variabila start 

10. Din sertarul cu instrumente Player , deplasați blocul Player world position în blocul Set start, înlocuind cifra 0. 

Să tipărim un mesaj de stare care raportează coordonatele salvate ca poziție de pornire. 

11. Din sertarul cu instrumente Player, deplasați blocul Say după blocul Set start. 

  



 

12. Faceți clic pe fila Advanced din sertarul cu instrumente pentru a extinde categoriile de instrumente 

13. Din sertarul cu instrumente Text , deplasați blocul Join în blocul Say înlocuind “Hi!”. 

14. În primul slot al blocului Join, introduceți “Starting Point Set: “. 

15. Din sertarul cu instrumente Variables , deplasați blocul de variabile Start în cel de-al doilea slot al blocului Join . 

Vom urma aceiași pași 8-15, dar pentru poziția de oprire. Sugestie, puteți să faceți clic dreapta pe orice bloc și să selectați 

Duplicate pentru a copia blocuri. Aceasta reprezintă o strategie bună pentru a economisi timp când creați blocuri mari de cod 

similare! Iată pașii din nou: 

16. Din sertarul cu instrumente Variables, deplasați blocul de variabile Set în blocul On chat command “stop”. 

17. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul de variabile Set, selectați variabila stop. 

18. Din sertarul cu instrumente Player, deplasați blocul Player world position în blocul Set stop, înlocuind cifra 0. 

19. Din sertarul cu instrumente Player, deplasați blocul Say după blocul Set stop. 

20. Din sertarul cu instrumente Text , deplasați blocul Join în blocul Say înlocuind “Hi!”. 

21. În primul slot al blocului Join introduceți “Stopping Point Set: “. 

22. Din sertarul cu instrumente Variables, deplasați blocul de variabile Stop în cel de-al doilea slot al blocului Join 

Acum, când am stabilit punctele de pornire și de oprire, să creăm posibilitatea de a copia zona între aceste puncte. 

 



 

23. Din sertarul cu instrumente Blocks, deplasați primul bloc Clone (cel cu proprietatea mask) în blocul On chat command 

“copy”. Acest bloc clonează sau copiază zona de la primul set de coordonate la cel de-al doilea set de coordonate. 

Și o copiază în al treilea set de coordonate. 

 

24. Din sertarul cu instrumente Variables, deplasați blocul de variabile Start în primul set de coordonate din 

blocul Clone  

25. Din sertarul cu instrumente Variables, deplasați blocul de variabile Stop în al doilea set de coordonate din blocul Clone 

Acum haideți să testăm codul. 

26. Intrați într-o lume Minecraft unde aveți o casă sau o altă structură pe care doriți să o copiați. 

27. Mutați jucătorul în colțul din stânga jos al structurii, iar în fereastra de chat introduceți comanda “start”. 

28. Mutați jucătorul în colțul din dreapta sus al structurii, iar în fereastra de chat introduceți comanda “stop”. 

29. Apoi mutați jucătorul într-un spațiu deschis din lumea în care doriți să copiați structura, iar în fereastra de chat 

introduceți comanda “copy”. 

 

Programul a copiat corect casa sau structura voastră? 

 

Notă: 

• Orientarea indiferent ceea ce copiați va fi întotdeauna aceeași. De exemplu, dacă o clădire este îndreaptă spre 

est, ea va fi întotdeauna îndreptată spre est. 

• În blocul Clone, pentru proprietatea mode, dacă alegeți move în loc de normal, se va realiza o tăiere și lipire și nu o 

copiere și lipire. Se va șterge ceea ce se afla între vechile coordonate și se va lipi o copie la noile coordonate. 

  



 

Mai jos este codul complet: 

JavaScript: 

 

 

  

let stop: Position = null let start: Position = null 

player.onChat("start", function () { start = player.position() 

player.say("Starting Point Set: " + start) 

}) 

player.onChat("copy", function () { 

blocks.clone( 

start, stop, 

positions.create(0, 0, 0), 

CloneMask.Replace, 

CloneMode.Normal 

) 

}) 

player.onChat("stop", function () { stop = player.position() 

player.say("Stopping Point Set: " + stop) 

}) 



 

Copierea vagonului din Oregon Trail World – 

Setați punctul de pornire în partea stângă jos – 

Setați punctul de oprire în partea dreaptă sus – 

Copiați/lipiți în altă parte! 



 

Proiect independent: Modificarea peisajului 
 

Pentru proiectul independent, creați una sau mai multe comenzi care modifică peisajul într-un anumit mod. Mai jos 

sunt prezentate câteva idei: 

• Creați o “piscină instantanee” umplută cu apă 

• Creați o posibilitate de a săpa instantaneu un tunel printr-un munte sau prin porțiuni ale lumii de jos 

• Creați o modalitate de a ”muta munții” literalmente  

• Îmbunătățiți activitatea Minecraft Moving Company astfel încât să puteți introduce o înălțime pentru 

coordonata superioară 

• Experimentați cu meniurile Mask și Mode din blocul Clone 

Proiectul vostru ar trebui să facă următoarele: 

• Să folosească coordonatele într-un anumit mod 

• Modifice peisajul utilizând codul 

• Să fie creativ și original 

 

Exemplu: 

Acest proiect vă permite să creați o secțiune de drum pavat cu iluminare stradală 

Și multiplicați această secțiune de mai multe ori pentru a crea o nouă stradă de orice lungime 

 



 

Jurnal Minecraft 

Compuneți o intrare în jurnal abordând următoarele: 

• Cum de ați avut ideea aceasta? 

• De ce ați hotărât să modificați peisajul? 

• Ce face programul vostru? 

• Descrieți modul în care programul creat de voi modifică peisajul. 

• Includeți cel puțin o captură de ecran a programului vostru care funcționează. 

• Înregistrați proiectul pe web și includeți adresa URL aici. 
 

NOTĂ: Dacă ați decis să îmbunătățiți una dintre activitățile acestei lecții, vă rugăm să vorbiți despre noul cod pe care l-ați 

scris în plus față de ceea ce a fost deja pus la dispoziție în lecție. 

 

Evaluare 
 

 1 2 3 4 

Jurnal Înregistrării în 

jurnalul Minecraft îi 

lipsesc 4 sau mai 

multe din prompt-

urile necesare. 

Înregistrării în 

jurnalul Minecraft îi 

lipsesc 2 sau 3 din 

prompt-urile 

necesare. 

Înregistrării în 

jurnalul Minecraft 

îi lipsește 1 din 

prompt-urile 

necesare. 

Jurnalul Minecraft 

abordează toate 

prompt-urile 

necesare. 

Proiect Proiectului îi lipsesc 

toate elementele 

necesare: 

• Folosirea 
coordonatelor 

• Modificarea peisajului 

• Creativitate/originalit

ate 

Proiectului îi lipsesc 

2 din cele 3 

elemente necesare: 

• Folosirea 
coordonatelor 

• Modificarea peisajului 

• Creativitate/originalita

te 

Proiectului îi 

lipsește 1 din cele 2 

elemente necesare: 

• Folosirea 
coordonatelor 

• Modificarea peisajului 

• Creativitate/originalit

ate 

Proiectul modifică 

peisajul într-un mod 

creativ și original, 

folosind 

coordonatele în mod 

eficient. 

 


