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Funcții 

Deseori, în programare, există sarcini sau proceduri care sunt utilizate frecvent în cadrul aceluiași program. 

În loc să rescrieți liniile de cod care execută o anumită sarcină de fiecare dată când aveți nevoie de ea, puteți 

grupa acest set de instrucțiuni împreună ca o funcție. Gruparea instrucțiunilor utilizate frecvent ca funcție 

face ca codul vostru să fie mai eficient. Puteți scrie setul de instrucțiuni o dată sub forma unei funcții și de 

aici încolo pur și simplu nu trebuie decât să "apelați" funcția din interiorul programului vostru ori de câte ori 

aveți nevoie de executarea acestei sarcini. Unei funcții îi este de obicei  alocată o denumire care descrie 

sarcina pe care o va efectua atunci când este apelată, făcând codul vostru mai ușor de citit! 

 

Scrierea numelui vostru 
Considerați următorul exemplu: În calitate de cursant, probabil vi se solicită de mai multe ori pe zi să vă 

scrieți numele, pe o hârtie sau pe un formular sau pe o foaie de înscriere. Scrierea numelui vostru este o 

funcție pe care o faceți fără să vă gândiți prea mult la aceasta, totuși sarcina este de fapt alcătuită dintr-un 

număr de pași mai mici. Să aruncăm o privire la ceea ce ar face acești pași pentru o persoană numită "Mary". 

Funcția ar putea fi denumită "WriteMyName". 

 

Lista de pași sau de linii de cod efectuate atunci când se apelează WriteMyName pentru Mary ar fi: 

• Scrieți majuscula „M‟ 

• În dreapta literei anterioare, scrieți litera mică „a‟ 

• În dreapta literei anterioare, scrieți litera mică „r‟ 

• În dreapta literei anterioare, scrieți litera mică „y' 

Ori de câte ori Mary are nevoie să-și scrie numele, ea apelează funcția „WriteMyName‟ și se execută acest set 

de instrucțiuni. 

 

Rețineți că liniile de pseudocod din această funcție au în interiorul lor și funcții mai mici. 

Când ați învățat să vă scrieți numele, trebuia să aveți posibilitatea de a executa setul de instrucțiuni pentru a 

scrie mai întâi fiecare literă! 

 

WriteCapitalM, WriteLowercaseA, WriteLowercaseR, WriteLowercaseY sunt ele însele funcții care trebuie 

apelate pentru a finaliza sarcina. 

 

Ce seturi de instrucțiuni compun fiecare dintre aceste funcții mai mici? 

 



Activitate de tip ”unplugged”: PB & J 

 

Iată un alt exemplu despre modul în care funcțiile ar putea fi utilizate pentru a defini o sarcină complexă. 

Imaginați-vă că un părinte vă pregătește gustarea în fiecare zi - nu ar fi plăcut să delegați această sarcină 

unui computer? 

Solicitați cursanților să-și imagineze un robot care să le facă zilnic un sandviș cu unt de arahide și jeleu (PB 

& J). 

 Care sunt etapele implicate în realizarea unui sandviș cu unt de arahide și jeleu? 
 Pot să scrie aceștia o funcție care include toți pașii necesari pentru a face un sandviș delicios? 

Aceasta este o activitate distractivă de efectuat în sala de clasă. Indicați cursanții, dar nu comentați 

materialele pe care le veți folosi pentru această activitate. 

 

Materiale: 
 Un borcan de unt de arahide** (închis) 
 Un borcan de jeleu (închis) 

 O pungă cu pâine feliată (închisă) 
 O farfurie 
 Un cuțit 
 Șervețele rolă de hârtie 

 

**Notă: Verificați dacă participanții nu au alergie la arahide. Puteți oricând să înlocuiți untul de arahide cu 

unt sau brânză topită. 

 

Instrucțiuni: 

Scrieți un pseudocod pentru a face un sandviș PB & J. Solicitați cursanților să lucreze în perechi pentru a 

scrie un pseudocod (instrucțiuni în limba engleză) pentru a face un sandviș cu unt de arahide și jeleu. 

 

Apoi executați instrucțiunile: 

 Dv., profesorul, vă veți preface că sunteți robotul. 
 Colectați toate instrucțiunile pentru pseudocod și alegeți una de executat. Cal care are cel mai mic 

număr de pași este, de obicei, indicată pentru a începe cu aceasta, deoarece cursanții vor fi făcut 

unele presupuneri despre ceea ce dv., robotul, știți ce să faceți. 

 Urmați instrucțiunile așa cum sunt scrise. Aceasta este șansa dvs. de a vă distra, de obicei, urmând 

instrucțiunile exacte, fără a utiliza "ceea ce știți că au însemnat". 
 De exemplu: 

○ Primul pas este adesea “Deschideți pâinea”. Puteți liniștit să rupeți punga cu pâine, deoarece 
instrucțiunile lor nu au precizat nimic despre tăierea nodului sau desfacerea clemei pungii. 

○ Dacă instrucțiunea este “Puneți două felii de pâine pe farfurie”, puteți pune o felie în 
partea de sus a celeilalte, deoarece instrucțiunea nu specifică modul de amplasare a 
feliilor. 

○ Dacă următoarea instrucțiune este “Puneți unt de arahide pe o felie de pâine”, puteți pune 
întregul borcan de unt de arahide pe felie de pâine, deoarece cursanții nu au dat instrucțiuni 
despre deschiderea borcanului în primul rând. 

○ Dacă o instrucțiune vă spune să faceți ceva ce pur și simplu nu puteți face, ca, de ex., 
“Utilizați cuțitul pentru a scoate jeleu”, deși borcanul cu jeleu nu este încă deschis, puteți 
doar să raportați o “eroare de execuție” și să opriți programul. 

 Până în momentul în care au trecut prin câțiva pași sau au rulat câteva programe până la punctul 



în care produc o eroare, cursanții au ajuns la ideea că au omis pași importanți și au făcut 

presupuneri despre ce funcții știu deja cum să le îndepliniți și își solicită fișele înapoi pentru a-și 

putea să își rescrie pseudocodul. 

 

Rescrieți pseudocodul în funcții: 

 Dați-le șansa să rescrie funcțiile lor "MakePB & J" și spuneți-le câteva funcții mai mici pe care 

deja știți să le îndepliniți. De exemplu: Dacă ei scriu "Open jelly jar" sau "Take lid off of jelly jar", 

spuneți-le că deja cunoașteți funcția "OpenJar", așa că nu este nevoie să o scrie, " Grasp lid tightly. 

Twist lid to the left ... ". 
 Cursanții vor începe apoi să întrebe: “Știți cum să ...?”, verificând ce alte funcții știți deja. 
 Executați unele dintre funcțiile lor revizuite. Există de obicei cursanți care vor fi bucuroși să 

consume rezultatele! 

 

Exemplu: 

 
Funcția programului principal Funcții ajutătoare 

MakePB&J 
 „Open‟ punga cu feliile de pâine 
 Scoateți 2 felii de pâine 
 Așezați fiecare felie cu fața în jos una 

lângă cealaltă pe farfurie 
 „OpenJar‟ unt de arahide 
 „OpenJar‟ jeleu 
 Luați cuțitul în mână 
 „Spread‟ unt de arahide pe o felie de pâine 
 „Spread‟ jeleu pe cealaltă felie de pâine 
 Puneți cuțitul jos 

 Luați o felie de pâine și puneți-o cu fața 

în jos pe cealaltă felie de pâine 

Împachetați pâinea într-un șervețel de hârtie 

Open 

• Prindeți capătul pungii la capătul care se 

desface 

• Desfaceți clema de plastic 

• Desfaceți folia 

• Introduceți mana 

OpenJar 

• Puneți o mână pe capacul 

borcanului și apucați-l bine 

• Puneți cealaltă mână în jurul bazei 

borcanului 

• Repetați până când capacul este slăbit: 

Rotiți mâna de sus în sens invers acelor 

de ceasornic 

• Scoateți capacul borcanului 

Spread 

• Introduceți cuțitul în borcan 

• Scoateți conținutul 

• Deplasați cuțitul înapoi și înainte peste 

pâine până când cuțitul este curat 

• Repetați pașii anteriori până când 

pâinea este complet acoperită 

 

Provocare: (Poate fi dată ca temă de casă) 
 Fiecare cursant va alege o sarcină "simplă", cum ar fi legarea șireturilor unui pantof sau perierea 

dinților și va scrie în pseudocod o funcție pentru îndeplinirea acestei sarcini. 

 Împreună cu pseudocodul propriu, fiecare cursant ar trebui să aducă orice recuzită este necesară 

pentru a-și îndeplini funcția. 

 Selectați un pseudocod al unui cursant și oferiți funcția respectivă și recuzita unui alt cursant pentru 

a-l executa. 

 După ce v-au urmărit cu o zi înainte, cursanții sunt pregătiți să urmeze instrucțiunile așa cum sunt 

scrise! 

Aceste exerciții ajută cursanții să înțeleagă valoarea funcțiilor ca modalitate de organizare a programelor și, 

de asemenea, modul în care fiecare funcție poate include în sine “apeluri” către funcții mai mici. 

 



Provocare suplimentară: Un robot care face curățenie 

 Cum puteți programa un robot să curețe casa? 

 Există sarcini comune pentru toate încăperile casei? (Aspirare, ștergerea prafului) 

 Există sarcini care sunt specifice anumitor camere din casă? (Curățarea vasului de toaletă, faceți patul) 

 Ce sarcini le puteți aloca funcțiilor? (pickUpStuff, șterge praful, măturat, aspirat) 

 Cum puteți descompune sarcina generală de a curăța o casă în anumite funcții? (cleanTheKitchen, 

cleanTheLivingRoom, cleanBathrooms, etc.) 

Solicitați studenților să scrie două exemple diferite pentru curățarea unei camere în casă folosind un 

pseudocod. 

Activitate: Salt de credință 

 

Cursanților le place să creeze mini-jocuri în Minecraft pentru ca prietenii lor să joace. În această activitate, 

vom crea un mini-joc simplu care creează o mică piscină, apoi transportă jucătorul pe o platformă mică cu 

înălțimea de 64 de blocuri, de unde singurul mod de a coborî este să săriți și să aterizați în piscină! Dacă 

săriți și nu nimeriți piscina, veți pierde. Din fericire, vom construi acest mini-joc în MakeCode folosind 

funcții, astfel încât să puteți încerca din nou și din nou. 

 

Mini-jocul nostru va avea trei părți: 

1. Crearea piscinei 
2. Crearea platformei 
3. Teleportarea jucătorului în partea de sus a platformei 

 

Pași: 

 

1. Creați un nou proiect MakeCode denumit 

“Leap”/salt. 
2. Faceți clic pe tabul Advanced din sertarul cu 

instrumente pentru a afișa mai multe categorii din 
sertarul cu instrumente. 

3. În sertarul cu instrumente Functions faceți clic pe 

butonul „Make a Function‟/creați o funcție. 

  



4. Denumiți această funcție pool/piscină, și faceți clic pe Ok. 

5. Repetați pașii 3 și 4 pentru a crea două funcții suplimentare denumite: platform/platformă și 

teleport/teleportare. 

6. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command pe spațiul de lucru. 

7. Redenumiți blocul On chat command în “play”. 

8. Din sertarul cu instrumente Functions deplasați trei blocuri: Call function pool, Call function platform, 

Call function teleport în blocul On chat command. 

Acesta va fi programul nostru principal pentru a începe mini-jocul nostru. Acum, să construim aceste trei 

funcții. 

 

Primul lucru pe care îl vom face este crearea unui bazin cu apă. 

 

9. Din sertarul cu instrumente Blocks deplasați un bloc Fill with în blocul Function pool. Blocul Fill with 

bloc va umple o cutie tridimensională de la primul set de coordonate, la al doilea set de coordonate. 

10. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Fill with selectați un bloc de apă. 

11. În blocul Fill with introduceți următoarele valori pentru primul set de coordonate: (0, -1, 0). 

12. În blocul Fill with introduceți următoarele valori pentru al doilea set de coordonate: (2, -3, 2). 

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


Acesta va crea o piscină de 2 x 2 x 2 care se află sub picioarele jucătorului nostru. Blocul Fill este setat să 

înlocuiască în mod implicit, ceea ce înseamnă că blocurile existente vor fi înlocuite cu apă. 

 

Odată ce piscina este construită, pe cer va trebui construită o platformă. Nu este nevoie de un turn sau de o 

scară - există doar un singur mod de a coborî! Vrem să creăm o platformă de lemn care să fie puțin 

compensată de piscina de dedesubt, astfel încât să aveți cel puțin o șansă de a sări de pe partea dreaptă a 

platformei și să aterizați în piscină. 

 

13. Din sertarul cu instrumente Blocks deplasați un alt bloc Fill with în blocul Function platform. 
14. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Fill with selectați o placă de lemn. 
15. În blocul Fill with introduceți următoarele valori pentru primul set de coordonate: (1, 64, 1). 
16. În blocul Fill with introduceți următoarele valori pentru al doilea set de coordonate: (3, 64, 3). 

Ultimul pas este să teleportăm jucătorul într-un loc chiar deasupra mijlocului platformei. 
 
17. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Teleport to în blocul Function teleport. 
18. În blocul Teleport to introduceți următoarele valori pentru coordonate: (2, 65, 2). 

  



Acum încercați-vă mini-jocul! 

 
Într-o lume Minecraft, setați modul de joc în Survival/supraviețuire, apoi găsiți un loc de teren deschis și 

executați mini-jocul tastând "play" în fereastra de chat. Apoi faceți un salt! Amintiți-vă că atunci când 

sunteți pe platformă, ținând apăsată tasta Shift în timp ce vă deplasați, vă va împiedica să cădeți în timp ce 

căutați un loc bun pentru a sări. Invitați cursanții să încerce să joace jocul celuilalt partener. 

Mai e mult până jos! 

Mai e mult până jos! 

 

Activitate: Vânătorul de copaci 

 

Când vedem o aglomerare de copaci, este întotdeauna ușor să vedem următorul copac de tăiat. Cu toate 

acestea, Agentul poate inspecta numai blocurile care sunt imediat înainte, spre stânga sau spre dreapta 

poziției curente. Pentru a vă imagina cum să codați un Agent inteligent, imaginați-vă că vă deplasați printr-o 

aglomerare de copaci, cu ochii închiși. Cum ați putea proceda? 

 



O modalitate de a rezolva această problemă este de a împărți aglomerarea într-o grilă și de a trece prin grilă 

pe fiecare rând în parte. Este lent, dar în cele din urmă veți inspecta fiecare pătrat din grilă. Pentru a face 

acest lucru un pic mai eficient, prin reducerea numărului de treceri pe care le veți face, vom testa înainte, 

stânga și dreapta la fiecare pas. 

 

De asemenea, trebuie să planificăm schimbarea terenului. Copacii rareori cresc pe o câmpie plană; 

există, de obicei, numeroase schimbări în înălțime și vom dori să ne asigurăm că Agentul urmează 

conturul terenului natural astfel încât acesta să pornească mereu la baza fiecărui copac. 

 

În cele din urmă, vom avea nevoie de un program de tăiere a copacilor. Putem să-l folosim pe cel pe care 

l-am creat în lecția Instrucțiuni de condiționare. Deoarece acesta este un program destul de complex, 

haideți să-l descompunem în diferite părți: 

• Programul principal RunChopper  

• Căutarea copacilor (funcție de căutare) 

• Urmărirea conturului terenului (funcție de urmărire) 

• Întoarcere la sfârșitul unui rând (funcție de rotire) 

• Tăierea copacilor (funcție de tăiere) 

Pași: 

1. Creați un nou program MakeCode denumit „Vânătorul de copaci‟. 

2. Redenumiți blocul  On chat command în “runchopper”. 

 

Pentru a determina dimensiunea zonei de căutare, să atașăm un număr ca parametru blocului de comandă 

RunChopper care va reprezenta lungimea unei părți a zonei de căutare pătrate. De exemplu, dacă numim 

"Runchopper 25", vrem ca Agentul nostru să caute într-o zonă de blocuri de 25 x 25, care ar trebui să 

cuprindă un număr mare de copaci. 

 

3. Faceți clic pe semnul plus (+) în blocul On chat command pentru a adăuga parametrul num1 blocului 

nostru. 

  



Să creăm mai întâi cele 4 funcții care vor forma programul nostru. 

 

4. Faceți clic pe tabul Advanced pe sertarul cu instrumente pentru a afișa categoriile suplimentare din sertarul 

cu instrumente. 

5. Din sertarul cu instrumente Functions faceți clic de 4 ori pe butonul „Make a Function‟. 

6. Denumiți funcțiile: search, follow, turn și chop. 

Să începem cu funcția de tăiere, deoarece am terminat deja acest cod în lecția Instrucțiuni de 

condiționare. 

 

7. Deschideți proiectul Chopper pe care l-ați creat anterior în MakeCode. 

8. Faceți clic pe butonul JavaScript pentru a vedea programul în editorul JavaScript. 

9. Selectați tot codul (Ctrl-A) și copiați-l în clipboard (Ctrl-C). 

10. Faceți clic pe butonul Home/Acasă din partea de sus a ecranului pentru a reveni la pagina principală 

MakeCode. 

11. Deschideți salvați proiectul Vânător de copaci în MakeCode. 

12. Faceți clic pe butonul JavaScript pentru a vedea programul în editorul JavaScript.  

13. Plasați cursorul pe ultima linie și lipiți codul pe care l-ați copiat (Ctrl-V). 

  



14. Faceți clic pe butonul Blocks pentru a reveni în editorul Block. Aici ar trebui să vedeți codul pe care 

l-ați scris pentru proiectul Chopper. 

15. Deplasați toate blocurile aflate dedesubt de On chat command “chop” în Function chop.  

16. Ștergeți On chat command “chop”. 

Mergeți la funcția de căutare, care va indica Agentului să verifice dacă în jurul acestuia există copaci. 

Agentul va verifica în dreapta, în față și în stânga dacă există blocuri de lemn care indică un copac. 

Dacă Agentul găsește un bloc de lemn, acesta va apela Function chop pentru a tăia copacul. 

 
17. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc If Then Else în blocul de căutare Function. 



18. În blocul If Then Else faceți clic pe semnul plus (+) de două ori pentru a cea două clauze suplimentare 

Else if. 
 

19. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați 3 blocuri egale Comparison în fiecare din sloturile If și Else 

if (rețineți, puteți, de asemenea, să faceți clic dreapta pe un bloc și să selectați Duplicate.) 

Să vedem mai întâi dacă există un bloc de lemn în stânga Agentului. 

 

20. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent inspect în primul slot al blocului Equals 

comparison în prima clauză If. 

21. În blocul Agent inspect folosiți cel de/al doilea meniu derulant pentru a selecta „left/stânga‟ ca 

direcție.  

22. Din sertarul cu instrumente Blocks deplasați un bloc Block  și amplasați-l în cel de-al doilea slot al 

blocului Equals comparison. 

  



23. În blocul Block folosiți meniul derulant pentru a selecta un bloc de stejar. 

Dacă găsim ceva lemn la stânga Agentului, atunci vrem să întoarcem Agentul în stânga și să apelăm 

funcția noastră de tăiere pentru a tăia copacul, apoi să întoarcem Agentul înapoi pentru a fi cu fața din 

nou înainte. 

24. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn dedesubt de clauza If Then. 

25. Din sertarul cu instrumente Functions deplasați un bloc Call function chop dedesubt de blocul Agent 

turn. 

26. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn dedesubt de blocul Call function chop. 

27. În blocul Agent turn folosiți meniul derulant pentru a selecta direcția drept „right/dreapta.‟ 

Acum, să verificăm dacă există lemne este în fața Agentului nostru. În acest caz, nu trebuie să întoarcem 

Agentul. 

  



28. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent inspect în primul slot al blocului Equals 

comparison în prima clauză Else if. 

29. Din sertarul cu instrumente Blocks deplasați un bloc Block și amplasați-l în al doilea slot al blocului 

Equals comparison. 

30. În blocul Block folosiți meniul derulant pentru a selecta an bloc din lemn de stejar. 

31. Din sertarul cu instrumente Functions deplasați un bloc Call function chop dedesubt de prima clauză Else 

if. 

În cele din urmă, să vedem dacă există un bloc de lemne în dreapta Agentului. 

 

32. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent inspect în primul slot al blocului Equals 

comparison în cea de-a doua clauză Else If. 

33. În blocul Agent inspect folosiți al doilea meniu derulant pentru a selecta „right‟ ca direcție. 

34. in sertarul cu instrumente  Blocks deplasați un bloc Block și amplasați-l în slotul blocului Equals 

comparison. 

35. În blocul Block folosiți meniul derulant pentru a selecta un bloc de stejar. 

36. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn dedesubt de clauza Else if. 

37. În blocul Agent turn folosiți meniul derulant pentru a selecta „right‟ ca direcție.  

38. Din sertarul cu instrumente Functions deplasați un bloc Call function chop dedesubt de blocul Agent 

turn. 

39. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn dedesubt de blocul Call function chop. 

  



Dacă nu există lemne în stânga, înainte sau în dreapta Agentului, atunci nu facem nimic. Deci ultima clauză 

Else va rămâne goală.  

Acum, să ne concentrăm atenția asupra funcției Follow/Urmărire pentru a face ca Agentul nostru să se 

deplaseze de-a lungul solului, urmărind conturul terenului. Pentru ca Agentul nostru să caute la nivelul 

solului, va trebui să deplasăm Agentul în sus dacă detectează un bloc în fața sa și deplasăm Agentul în jos 

dacă nu detectează nici un bloc dedesubt de el. 

 

40. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent move în blocul Function follow. 

41. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc If Then Else dedesubt de blocul Agent move.  



42. În blocul If Then Else faceți clic pe semnul plus (+) pentru a crea o clauză Else if. 

43. Din sertarul cu instrument  Logic deplasați un bloc Equals (=) comparison în clauza If înlocuind 

„true‟. 

44. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent inspect în primul slot al blocului Equals 

comparison. 

  



45. Din sertarul cu instrumente Blocks deplasați un bloc Block în cel de-al doilea slot al blocului Equals 

comparison. 

Dacă blocul din fața Agentului este un bloc de iarbă, atunci trebuie să deplasăm Agentul în sus. Dar 

trebuie să ne asigurăm că nu există nimic care să împiedice Agentul să se deplaseze în sus (ca, de ex., 

frunze). 

 

46. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent destroy în clauza If Then. 
47. În blocul Agent destroy folosiți meniul derulant pentru a selecta „up‟ ca direcție. 
48. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent move dedesubt de blocul Agent destroy. 
  



49. În blocul Agent move folosiți meniul derulant pentru a selecta „up‟ ca direcție. 

Acum, hai să ne ocupăm de cazul în care există o denivelare în sol. Dacă Agentul nu detectează un bloc 

sub el, atunci trebuie să deplasăm Agentul în jos. 
50. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc Not în clauza Else If. 
51. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent detect în blocul Not. 
52. În blocul Agent detect folosiți cel de/al doilea meniu derulant pentru a selecta „down‟ ca direcție. 
 
Acest lucru înseamnă în esență că Agentul NU detectează un bloc sub el. 

 
53. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent move dedesubt de clauza Else If. 
54. În blocul Agent move folosiți meniul derulant pentru a selecta „down‟ ca direcție. 
 

dacă există, Agentul se va deplasa în sus. Dacă nu există un bloc în fața acestuia, funcția va verifica dacă 

 dacă nu există, Agentul se va muta în jos. Dacă nu există un bloc în față 

și există un bloc dedesubt de el, atunci nu va face nimic. 

  



 

Pentru funcția Întoarcere finală, avem nevoie ca Agentul să se întoarcă la sfârșitul fiecărui rând. Dar acesta 

trebuie să se întoarcă alternativ la stânga și apoi la dreapta la sfârșitul fiecărui rând. 

Care este cel mai bun mod de a vă asigura că Agentul își alternează întoarcerile? 

  



Să creăm o variabilă booleană pentru a urmări în ce direcție se va întoarce. Amintiți-vă din lecția Variabile, 

că o variabilă booleană are doar două valori posibile: Adevărat și Fals. Vom folosi Adevărat pentru a indica 

o întoarcere la dreapta și False pentru a indica o întoarcere la stânga. După ce facem întoarcerea, vom 

schimba variabila booleană la valoarea opusă folosind blocul Not. 

 
55. În sertarul cu instrumente Variables faceți clic pe butonul „Make a Variable‟. 
56. Denumiți această variabilă „flipturn‟ și faceți clic pe OK. 

57. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Set dedesubt On chat command “runchopper”. 

58. În blocul Set folosiți meniul derulant pentru a selecta variabila „flipturn‟. 

59. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc False în slotul blocului Set înlocuind 0. 

60. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc If Then Else în blocul Function turn. 

61. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați blocul variabilei flipturn în clauza If înlocuind „true‟.  

62. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn dedesubt de clauza If Then. 

63. În blocul Agent turn folosiți meniul derulant pentru a selecta „right‟ ca direcție. 

64. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent move dedesubt de blocul Agent turn. 

65. Introduceți „3‟ în slotul blocului Agent move pentru a vă deplasa înainte cu 3 blocuri. 

66. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un alt bloc Agent turn dedesubt de blocul Agent move.  

67. În blocul Agent turn folosiți meniul derulant pentru a selecta „right‟ ca direcție. 

68. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn dedesubt de clauza Else. 

69. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent move dedesubt de blocul Agent turn.  

70. Introduceți „3‟ în slotul blocului Agent move pentru a vă deplasa înainte cu 3 blocuri. 
71. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un alt bloc Agent turn dedesubt de blocul Agent move. 
72. Și, în final, din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Set după clauza If Then Else în 

Function turn. 

73. În blocul Set folosiți meniul derulant pentru a selecta variabila flipturn. 

74. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc Not în slotul blocului Set înlocuind 0.  

75. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc de variabile flipturn în blocul Not. 

 

Dacă variabila flipturn este True/adevărată, atunci Agent se va roti la dreapta cu 90⁰ se va deplasa în față 

cu 3 blocuri și apoi se va roti la dreapta cu 90 . Dacă variabila flipturn este False/falsă, atunci Agentul 

se va roti la stânga cu 90⁰ se va deplasa în față cu 3 blocuri și apoi se va roti la stânga cu 90⁰. Apoi vom 

seta valoarea variabilei flipturn la opusul a ceea ce este în prezent. 



Acum, că avem toate funcțiile construite, să le reunim. Pentru fiecare pas, dorim ca Agentul nostru să 

Caute copaci și să Urmeze forma solului. Și rețineți că am setat parametrul nostru num1 ca fiind 

numărul de blocuri din fiecare rând. 

 

76. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați un bloc Repeat în blocul On chat command “runchopper” 

dedesubt de blocul Set. 

77. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați variabila num1 în blocul Repeat înlocuind „4‟. 

  



78. Din sertarul cu instrumente Functions deplasați blocurile Call function search și Call function follow 

dedesubt de bucla Repeat. 

Acum, la sfârșitul fiecărui rând, vrem ca Agentul să facă o întoarcere. Să ne imaginăm că am apelat 

“search 25” care ar trebui să caute o zonă de 25 x 25 de blocuri. Dar într-o singură trecere verificăm trei 

blocuri la un moment dat. 

 

Deci, putem împărți 25 la 3 și să facem doar atâtea treceri câte sunt necesare pentru a acoperi întreaga 

zonă. Dacă exprimăm acest lucru în funcție de num1, vom avea num1 împărțit la 3, care reprezintă bucla 

exterioară. 

 

79. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați o altă buclă Repeat și amplasați-o în jurul exteriorului 

buclei existente Repeat în On chat command “runchopper”. Verificați ca blocul Set să fie în 

continuare în afara buclei Repeat. 

80. Din sertarul cu instrumente Math deplasați un bloc Division ( ) în bucla Repeat înlocuind  „4‟. 

81. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați variabila num1 în primul slot al blocului Division 

înlocuind „0‟. 

82. În blocul Division introduceți „3‟ în cel de-al doilea slot. 

  



83. Din sertarul cu instrumente Functions deplasați un bloc Call function turn în bucla exterioară Repeat 

după bucla interioară Repeat. 

 

Extensii opționale: 

 

 Observați că funcția Follow/Urmărire va funcționa numai pe blocuri de iarbă și numai pentru 

scufundări și ridicări cu adâncimea/înălțimea de 1 bloc. Modificați codul pentru ca acesta să 

funcționeze atât pentru blocurile de iarbă cât și pentru cele cu murdărie, iar pentru scufundări și 

ridicări pe teren mai mult de 1 bloc înălțime. 

 Modificați codul pentru a funcționa pe copaci de 2 x 2, cum ar fi copaci gigant din junglă și copaci de 

stejar. 

 Modificați codul pentru a funcționa pe copaci de salcâm, care au un trunchi diagonal. 

 Dacă în jurul Agentului există mai mulți copaci, Agentul va tăia doar un copac - în ordinea stânga, 

înainte, dreapta. Găsiți o modalitate de a căuta și tăia toți copacii din jurul Agentului. 

 



Programul final poate să arate după cum urmează: 

 

  

let item = 0 

let flipturn = false player.onChat("runchopper", 

function (num1) { 

flipturn = false 

for (let i = 0; i < num1 / 3; i++) { for (let 

i = 0; i < num1; i++) { 

search() follow() 

} 

turn() 

} 

}) 



 

JavaScript 

 

 

 

  

let item = 0 

let flipturn = false player.onChat("runchopper", 

function (num1) { 

flipturn = false 

for (let i = 0; i < num1 / 3; i++) { for (let 

i = 0; i < num1; i++) { 

search() follow() 

} 

turn() 

} 

}) 

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

agent.teleportToPlayer() 

}) 

function chop() { item = 0 

while (agent.detect(AgentDetection.Block, SixDirection.Forward)) { 

item += 1 agent.destroy(SixDirection.Up) 

agent.move(SixDirection.Up, 1) 

} 

for (let i = 0; i < item; i++) { 

agent.move(SixDirection.Down, 1) 

agent.destroy(SixDirection.Forward) 

} 

agent.collectAll() 

} 

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

agent.turn(TurnDirection.Right) 

}) 

function turn() { 

if (flipturn) { 

agent.turn(TurnDirection.Right) 

agent.move(SixDirection.Forward, 3) 

agent.turn(TurnDirection.Right) 

} else { 

agent.turn(TurnDirection.Left) 

agent.move(SixDirection.Forward, 3) 

agent.turn(TurnDirection.Left) 

} 

flipturn = !(flipturn) 

} 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect independent: Casa de vis 

În această lecție am învățat cum organizarea blocurilor de coduri în funcții separate face ca codul vostru să 

fie mai ușor de citit și să economisească spațiu. Funcțiile conțin, în general, secțiuni de cod care se combină 

logic și realizează un singur lucru. Denumirea funcției vă spune, de obicei, ceea ce face și ce este, în general, 

un verb. Funcțiile pot apela alte funcții. Deși funcțiile din MakeCode nu acceptă parametri, puteți utiliza un 

bloc On chat command pentru a introduce un parametru și apoi să actualizați valoarea unei variabile 

existente pe care orice funcție o poate accesa. 

 

Acum este rândul vostru să exersați folosind funcții pe măsură ce construiți ceva în Minecraft. Unul dintre 

primele lucruri de făcut în Minecraft este construirea unei case. Casa voastră poate fi decorată cu diferite 

tipuri de lemn, se pot folosi ferestre mari pentru a permite luminii naturale să pătrundă din abundență, sau 

casa poate să fie întunecată și plină de capcane pentru a prinde vizitatorii imprudenți. Ați putea avea 

turnulețe înalte ca niște castele, sau ați putea construi mai multe niveluri subterane și amesteca cu peisajul 

natural. De asemenea, puteți folosi terenul din jurul vostru pentru a cultiva morcovi și grâu, pentru a vă hrăni 

pe voi și animalele din jurul vostru. Casa voastră și terenurile din jurul ei reprezintă o șansă pentru voi să vă 

exprimați prin a construi folosindu-vă de creativitate. MakeCode vă poate ajuta să instruiți Agentul să 

construiască pentru voi, astfel încât casa voastră să devină, de asemenea, o expresie a capacității voastre 

crescânde de a scrie un cod! 

 

Pentru acest proiect independent, construiți-vă casa de vis în Minecraft sau construiți o replică a unei clădiri 

reale. În orice caz, utilizați funcții pentru a automatiza crearea a cât mai multe secțiuni diferite ale casei. S-ar 

putea să începeți cu crearea unei comenzi pentru pardoseală, care creează o pardoseală prin umplerea 

blocurilor într-o zonă pătrată de la picioarele voastre. Sau puteți avea un Agent de mochetare care să creeze 

function search() { 

if (agent.inspect(AgentInspection.Block, SixDirection.Left) == 

blocks.block(Block.LogOak)) { 

agent.turn(TurnDirection.Left) 

chop() 

agent.turn(TurnDirection.Right) 

} else if (agent.inspect(AgentInspection.Block, SixDirection.Forward) == 

blocks.block(Block.LogOak)) { 

chop() 

} else if (agent.inspect(AgentInspection.Block, SixDirection.Right) == 

blocks.block(Block.LogOak)) { 

agent.turn(TurnDirection.Right) 

chop() agent.turn(TurnDirection.Left) 

} else { 
 

} 

} 

function follow() { 

agent.move(SixDirection.Forward, 1) 

if (agent.inspect(AgentInspection.Block, SixDirection.Forward) == 

blocks.block(Block.Grass)) { 

agent.destroy(SixDirection.Up) 

agent.move(SixDirection.Up, 1) 

} else if (!(agent.detect(AgentDetection.Block, SixDirection.Down))) { 

agent.move(SixDirection.Down, 1) 

} else { 
 

} 

} 



viguri mari de mochete, care sunt desfășurate apoi pe lungimea casei voastre. Sau ce ziceți de un Constructor 

care poate crea o fermă pentru voi, în mod automat? 

 

Veniți cu ceva original care îndeplinește următoarele criterii: 

• Creează sau ajută la crearea unei clădiri, a unui templu, monument sau a unei alte structuri 

arhitectonice în Minecraft. 

• Cel puțin trei funcții separate și distincte. 

• Denumiri descriptive care reprezintă ceea ce face fiecare funcție. 

 

Câteva idei pentru funcții: 

• Crearea unei mochete 

• Crearea pereților unei camere 

• Crearea unei fântâni decorative 

• Crearea unei turn de castel 

• Nivelarea unei suprafețe de teren astfel încât să existe un loc plan pentru construit 

• Crearea unei piscine 

 

Jurnal Minecraft  

• Compuneți o intrare în jurnal abordând următoarele: 

• Ce ați decis să construiți? De ce? 

• Descrieți fiecare din cele trei funcții și ceea ce face fiecare dintre ele. 

• Ce tipuri de sarcini de construire ați decis că trebuie făcut manual? De ce? 

• Includeți cel puțin o captură de ecran a clădirii voastre sau a structurii arhitectonicei finalizate. 

• 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 Proiectul este 

în mare parte 

lipsit de efect 

și/sau 

ineficient. 

Proiectului îi lipsesc 

2 din elementele 

necesare sau este 

într-o oarecare 

măsură lipsit de 

efect și/sau 

ineficient. 

Proiectului îi 

lipsește 1 din 

elementele necesare 

sau este în cea mai 

mare parte cu efect 

și eficient. 

Proiectul vizează 

toate elementele 

necesare în mod 

efectiv și eficient. 

Funcții Nu există funcții 

separate în mod 

logic, și nici 

denumite în mod 

corespunzător.  

O funcție separată 

logic și denumită 

corespunzător. 

Două funcții 

separate, separate în 

mod logic și 

denumite în mod 

corespunzător. 

Cel puțin trei funcții 

separate, separate în 

mod logic și 

denumite în mod 

corespunzător.  

 


