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Variabile 

În această lecție, vom explora conceptul de variabilă, o modalitate importantă de a stoca informații și de a vă 

face programele mai flexibile și mai adaptabile. Ne vom baza pe ceea ce am învățat despre Evenimente 

utilizând o variabilă pentru a transmite informații suplimentare în momentul producerii unui eveniment. 

În final, vă solicităm să vă scrieți propriul program utilizând variabilele pentru a personaliza modul în care 

rulează. 

 

Ce este o variabilă? 
Programele informatice procesează programe. Unele informații introduse, stocate și utilizate într-un program 

de calculator au o valoare constantă, adică valoarea nu se modifică pe tot parcursul programului. Exemplul 

unei constante în matematică este "pi" deoarece "pi" are o valoare care nu se schimbă niciodată. 

Alte informații au valori care variază sau se modifică în timpul rulării unui program. Programatorii creează 

variabile care să mențină valoarea informațiilor, care se pot schimba. Într-un program pentru un joc, o 

variabilă poate fi creată pentru a păstra scorul curent al jucătorului, deoarece acea valoare s-ar schimba 

(sperăm!) pe parcursul jocului. 

Vă puteți gândi la Variabile ca fiind niște recipiente care păstrează diferite valori. 

Solicitați cursanților să se gândească la anumite informații din viața de zi cu zi care sunt constante și altele 

care sunt variabile. 

• Ce informații au valorile care nu se schimbă în cursul unei singure zile (constante)? 

• Ce informații au valorile care se modifică în cursul unei singure zile (variabile)? 

• Constantele și variabilele pot fi numere și/sau text. 

Exemple:  Într-o zi de școală… 

• Constante: Ziua din săptămână, anul, numele cursanților, adresa școlii 

• Variabile: Temperatura/vremea, ora curentă, ora de curs curentă, dacă stau în picioare sau jos 

Variabilele păstrează un tip specific de informații. Prima dată când utilizați o variabilă, tipul acesteia este 

alocat pentru a se potrivi cu orice tip de informație pe care o păstrează variabila. Din acel moment, puteți 

modifica valoarea acelei variabile numai la o altă valoare de același tip. 

 

Diferite tipuri de variabile: 
O variabilă numerică conține date numerice. 

Exemple: vârsta unei persoane, scorul jucătorului, anul. 

O variabilă de tip șir de caractere conține un șir de caractere alfanumerice. 

Exemple: numele unei persoane, o parolă sau o zi din săptămână. 

O variabilă booleană are numai două valori posibile: adevărată sau falsă.  

Exemple: Este zi? Jocul s-a sfârșit? 

În MakeCode, variabila Poziție este un tip special de variabilă care conține trei numere care descriu o poziție 

specifică în spațiul tridimensional. Denumim aceste numere coordonate X, Y și Z. 

 



Denumirea 

variabilei 
Valoare 

 

Variabilele pot conține diferite tipuri de 

valori - numere, text, coordonate etc 

myvarA 2 

myvarB 4 

myvarC “hello!” 

myvarD (12, 4, -36) 

Variabilele pot conține diferite tipuri de valori - numere, text, coordonate etc. 

myvar A + myvarB = 6 

Say myvarC 

Teleport to myvarD 

 

Variabilele pot fi folosite în locul unei 

valori 

Set myvarA to myvarB + 2 

 

myvarA = 6 

 

Puteți modifica valoarea unei variabile 

 

Pentru variabilele pe care le-au enumerat mai devreme, cursanții determină ce tip de date conțin fiecare 

variabilă. 

 

Activitate de tip “unplugged”: The Rhythm Robot 

Aceasta este o activitate simplă și amuzantă pentru a exersa ideile utilizării variabilelor pentru a varia 

acțiunile unei funcții. 

Această funcție este o funcție simplă ritmică. Există 3 mișcări la această funcție: 

• Slap - A pălmui (jucătorul își lovește cu palmele coapsele sau biroul) 

• Clap - A bate din palme (jucătorul bate din palme) 

• Snap - A pocni din degete (jucătorul își pocnește degetele) 

 

   
Slap Clap Snap 

Fiecare dintre aceste mișcări preia o variabilă care îi spune jucătorului (robotul ritm) de câte ori să 

efectueze fiecare dintre aceste mișcări: 

• SlapNumber 

• ClapNumber 

• SnapNumber 

Utilizarea variabilelor permite producerea a diverse ritmuri diferite cu ajutorul unei singure funcții. 

Pentru joc: 
• Demonstrați cele trei mișcări diferite în ordine: Slap, Clap și Snap 

• De fiecare dată când rulează funcția, roboții ritm vor rula prin secvența Slap, Clap și Snap de 5 ori. 

• Pentru a stabili de câte ori fiecare din aceste trei mișcări se va efectua de fiecare dată prin 

selectarea succesiunii sau indicați unui cursant să aleagă un număr aleatoriu din trei cifre. (De 



asemenea, ați putea da cu zarul cu șase fețe de trei ori pentru a genera un număr aleatoriu de trei 

cifre.) 

• Prima cifră a numărului de trei cifre va fi valoarea SlapNumber și va stabili de câte ori vă veți lovi 

coapsele cu palmele. 

• Cea de-a doua cifră a numărului de trei cifre va fi valoarea ClapNumber și va stabili de câte ori veți 

bate din palme. 

• Cea de-a treia cifră a numărului de trei cifre va fi valoarea SnapNumber și va stabili de câte ori veți 

pocni din degete. 

• „Executați‟ funcția solicitând cursanților să lovească cu palmele, să pocnească din degete și să bată 

din palme folosind valorile variabilelor SlapNumber, ClapNumber și SnapNumber. 

De exemplu: Fie numărul aleatoriu 231, cursanții își lovesc coapsele cu palmele de două ori, bat din 

palme de trei ori, apoi își pocnesc degetele o dată și repetă acea secvență de 5 ori. 

• Alegeți un alt număr aleatoriu pentru a-l folosi ca valori pentru variabile și executați din nou 

funcția. 

• Continuați să alegeți numere aleatorii și să executați funcția pentru a vedea cum afectează 

rezultatele diferitele valori ale variabilelor. 

 

Opțiuni/variante: 

• Permiteți cursanților să sugereze diferite mișcări pentru a adăuga secvența Slap, Clap, Snap. Ei 

pot apoi să adauge o altă variabilă a cărei valoare va stabili de câte ori este efectuată această 

nouă mișcare. 

• Numărul de repetări ale secvenței Slap, Snap, Clap poate reprezenta o altă variabilă! 

 

Activitate: Furtuna puilor de găină 

Să folosim o variabilă pentru a stabili numărul de pui de găină care vor fi spawn/multiplicați în Minecraft și 

vom face ca aceste pui de găină să cadă din cer ca o furtună cu pui! 

Pași: 
1. Creați un nou proiect MakeCode și denumiți-l “Chicken Storm”/Furtuna puilor de găină. 

2. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de lucru aferent codării și 

modificați comanda în “chickens”. 

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

4. Din sertarul cu instrumente Mobs deplasați un bloc Spawn animal în blocul Repeat. 

5. În blocul Spawn animal modificați valoarea din mijloc la 10, pentru a face puii spawn/să se multiplice în 

10 blocuri deasupra capului  

Apoi, intrați în Minecraft, apăsați tasta “T” pentru a deschide fereastra de chat și tastați “chickens” în fereastra 

de chat. Va ploua cu pui de găină! 

Puteți face numărul din blocul de repetiție mai mare, pentru a avea mai mult de 4 pui în furtuna noastră cu 

pui. Să mergem cu un pas mai departe și permiteți blocului On chat command să indice cu exactitate câți 

pui de găină să se înmulțească când veți da comanda utilizând o variabilă. 

6. Faceți clic pe semnul plus (+) aflat în dreapta blocului On chat command “chickens”. Ar trebui să vedeți un 

alt meniu ”drop-down”/derulant, cu denumirea “num1” în partea de sus a acestuia. num1 este o variabilă 

numerică pe care o puteți utiliza în codul vostru. 



7. Din sertarul cu instrumente  Variables deplasați num1 în blocul Repeat înlocuind cifra 4. 

 

Acum, când apăsați tasta "T" în Minecraft, dacă introduceți “chickens 15” atunci variabila num1 va avea 

valoarea 15. Dacă introduceți “chickens 25” atunci num1 va avea valoarea 25. Numărul pe care îl 

transmiteți după comanda “ chickens” este denumit parametru sau argument. O variabilă este ca un recipient 

care păstrează valoarea oricărui parametru pe care îl introduceți. 

Extensie opțională: Crearea unei valori implicite pentru ”chicken”  
Acum, că am creat o comandă de ”chickens” care consideră o variabilă numerică și produce mulți pui de 

găină, este util să exersați situația în care “chickens” nu i se alocă un număr. Implicit, num1 are valoarea 

zero. Puteți folosi o instrucțiune de condiționare pentru a verifica dacă num1 are valoarea zero și a o seta la 

valoarea implicită de 2 pui de găină. Astfel, atunci când introduceți comanda “chickens”, dar uitați să 

introduceți și un număr după aceasta, veți obține cel puțin câțiva pui de găină, ceea ce nu este la fel de bun ca 

10 pui, dar, oricum, este mai bine decât nici un pui! 

 

JavaScript: 

  
player.onChat("chickens", function (num1) { 

if (num1 == 0) { 
 num1 = 2 
} 
for (let i = 0; i < num1; i++) { 
 mobs.spawm(mobs.animal(AnimalMob.Chicken), positions.create(0, 10, 0)) 
} 

}) 



Extensie opțională: Furtuna cu pui de găină 
Puteți îmbunătăți în continuare realismul comenzii ”chickens” folosind blocul Pick random position din 

sertarul cu instrumente. Acest bloc va împrăștia puii în mod aleatoriu în jurul zonei descrise de cele două 

coordonate. De asemenea, puteți varia înălțimea căderii, astfel încât puii vor ateriza în momente diferite. 

Acum este cu adevărat o furtună cu pui! 

 

 

JavaScript: 

 

  
player.onChat("chickens", function (num1) { 

if (num1 == 0) { 

  num1 = 2 

 } 
 for (let i = 0; i < num1; i++) { 
  mobs.spawn(mobs.animal(AnimalMob.Chicken), positions.random( 

positions.create(10, 10, 10), 

positions.create(-10, 15, -10) 

)) 
} 

 
}) 



Activitate: Contor de săgeți 

 

Puteți utiliza variabilele pentru a contoriza momentele în care se întâmplă ceva în lumea voastră. Puteți să le 

folosiți pentru a ține scorul sau puteți utiliza o instrucțiune de condiționare pentru a determina ca ceva să se 

întâmple atunci când contorul ajunge la un anumit număr. Să studiem un exemplu care folosește un contor 

pentru a urmări numărul de săgeți pe care le tragem. 

 

Pași: 

 

1. Creați un nou proiect MakeCode și denumiți-l “Arrow Counter” 

2. În sertarul cu instrumente Variables faceți clic pe butonul “Make a Variable” 

3. Denumiți noua variabilă “arrows”. 

 

 
 

Acum, această nouă variabilă arrows va fi disponibilă în meniurile de tip ”drop-down”/derulante ale multor 

blocuri care utilizează variabilele. 

 

4. Din sertarul cu instrumente Player deplasați blocul On arrow shot în spațiul de lucru aferent codării. 

5. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați Change item în blocul On arrow shot. 

6. În blocul Change item folosiți meniul de tip ”drop-down” pentru a selecta denumirea variabilei 

arrows. 

Acum, de fiecare dată când trageți o săgeată, contorul se va mări cu 1 (dacă doriți să micșorați valoarea unei 

variabile, utilizați un număr negativ.) 

 

Să creăm o modalitate de a vedea valoarea variabilei. Blocul Say tipărește un rând de text în fereastra de chat 

în partea de sus a ecranului jocului Minecraft. 

 

7. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say dedesubt de blocul Change arrows  

 

Să alăturăm variabilei numerice arrows un text pentru a putea obține un total curent al săgeților trase. 

 



8. Faceți clic pe categoria Advanced din sertarul cu instrumente pentru a afișa sertarul cu instrumente Text. 

9. Din sertarul cu instrumente  Text deplasați un bloc Join în blocul Say înlocuind șirul “Hi”. 

10. În primul slot al blocului Join introduceți “Arrows Shot: ” 

11. Din sertarul cu instrumente  Variables deplasați variabila arrows în al doilea slot al blocului Join 

înlocuind șirul “World”. 

Acest bloc se va alătura etichetei șir cu variabila numărului și va afișa un șir pe care blocul Say îl va tipări în 

partea de sus a ecranului de fiecare dată când trageți o săgeată 

 

Intrați în Minecraft și încercați! Puteți să vă oferiți un arc și săgeți tastând următoarele comenzi în 

fereastra Chat: 

/give @p bow 

/give @p arrows 64 

 

Program partajat: https://makecode.com/_1DPAgv2iX9s4 

 

Arrow Counter 

 

Activitate: Fall is in the Air  

 

O lume Minecraft Survival/supraviețuire este plină de locuri înalte. Să folosim o subrutină de tratare a 

evenimentelor și un contor pentru a întocmi un raport util post-mortem după ce ați căzut dintr-un loc 

înalt. 

 

Pentru acest proiect, fie veți dori să fiți în lumea Survival/supraviețuire, lângă o stâncă mare, fie puteți 

comuta între modul Creative/creativ și modul Survival/supraviețuire și puteți zbura până la un punct 

înalt în vederea testării. 

 

Vom crea o variabilă care urmărește distanța la care ați căzut și vom raporta această distanță în metri 

după respawn/remultiplicare. 

 

Pași: 

 

1. Creați un nou proiect MakeCode și denumiți-l “Falling”. 

2. Din sertarul cu instrumente Player deplasați trei blocuri On chat command în spațiul de lucru aferent 

codării. 

3. Denumiți aceste comenzi “cr” (creative/creativ), “su” (survival/supraviețuire) și “pm” (post-mortem). 

https://makecode.com/_1DPAgv2iX9s4
https://minecraft.makecode.com/03348-28855-07306-26628


4. Din sertarul cu instrumente  Player deplasați două blocuri de evenimente: On player walk și On player 

died. 

5. Folosind meniul de tip ”drop-down” modificați blocul On player walk în blocul On player fall. 

Primul lucru pe care îl vom face este să folosim On chat command “cr” pentru a schimba modul de joc în 

modul Creative. Veți folosi acest lucru pentru a zbura. 

6. Din sertarul cu instrumente  Gameplay deplasați un bloc Change game mode și amplasați-l în blocul 

On chat command cr. 

7. În blocul Change game mode folosiți meniul de tip ”drop-down” pentru a selecta modul „Creative‟ și 

faceți clic pe blocul Player Selector pentru a selecta „yourself @s‟. 

Acum, pentru a trece în modul Creative, tot ce trebuie să faceți este să introduceți comanda de chat “cr” 

în joc și veți putea să atingeți de două ori bara de spațiu pentru a zbura drept în sus, la ce înălțime doriți. 

 

Vom dori să folosim același bloc pentru a trece în modul Survival/supraviețuire. 

8. Din sertarul cu instrumente  Gameplay deplasați un bloc Change game mode și amplasați 

în blocul On chat command su. 

 

9. În blocul Change game mode faceți clic pe blocul Player Selector pentru a selecta „yourself @s‟. 

10. În sertarul cu instrumente Variables faceți clic pe butonul „Make a Variable‟ pentru a crea o nouă 

variabilă și denumiți-o “fall”/cădere. 

Când jucătorul cade, această variabilă va începe să se mărească, în timp ce jucătorul cade 

pentru a urmări numărul de blocuri cu care a căzut jucătorul. De asemenea, vom folosi o altă 

variabilă pentru a stoca numărul final de blocuri cu care a căzut jucătorul. 

11. În sertarul cu instrumente Variables pentru a crea o nouă variabilă și denumiți-o “report”. 

12. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați Change item în blocul On player fall din spațiul de 

lucru aferent codării. 

13. În blocul Change item folosiți meniul de tip ”drop-down” pentru a selecta variabila fall în loc de item. 

14. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați Set item în blocul On player died. 

15. În blocul Set item folosiți meniul de tip ”drop-down” pentru a selecta variabila  report în loc de item. 

16. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați blocul fall în cel de-al doilea slot al Set înlocuind „0‟. 

 

Acest lucru va salva valoarea căderii în variabila raport, astfel încât să puteți apoi să resetați căderea la 

zero. 



17. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un alt bloc Set item în blocul On player died și folosiți 

meniul de tip ”drop-down” pentru a modifica variabila în ”fall”.  

La final, trebuie să raportăm înălțimea căderii cu ajutorul unui scurt raport post-mortem. Amintiți-vă că 

variabilele au un tip specific de date, iar blocul Say așteaptă un șir, nu un număr. Deci nu putem doar 

Say/spune raportul variabilelor. Va trebui să convertim un număr într-un șir de caractere. 

 

18. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say în blocul On chat command pm. 

19. Faceți clic pe tab-ul/fila Advanced din sertarul cu instrumente pentru a vizualiza categoria de instrumente 

Text.  

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

 

Blocul Join va pune două variabile sau șiruri de caractere literale împreună și este tratat ca un șir. Deci, 

chiar dacă raportul este o variabilă numerică, atunci când îl alăturăm unui alt șir, devine un șir. 

 

21. În blocul Join editați “You fell “ în primul slot înlocuind “Hello” 

 

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

înlocuind “World” 

Acest lucru va funcționa, dar va arăta ceva de genul “Ați căzut 43”. Ei bine, 43 ce? Ar trebui să adăugăm 

unități de măsură pe cealaltă parte a acelei variabile. Pentru a face acest lucru, va trebui să accesăm 

JavaScript. 

 

23. Faceți clic pe butonul de comutare JavaScript din partea de sus a ecranului pentru a intra în editorul 

JavaScript MakeCode. 

24. Găsiți această linie de cod: player.say("You fell " + report) 

25. Adăugați șirul “blocks” la capătul liniei astfel încât să arate așa: player.say("You fell " + report + “ 

blocks”) 

26. Faceți clic pe butonul de comutare Blocks în partea de sus a ecranului pentru a reveni la editorul 

MakeCode Blocks. 



Asta e! Acum, tastați “cr” în fereastra de chat pentru a intra în modul Creative, atingeți de două ori bara 

de spațiu și apoi apăsați Up până când sunteți ridicat sus pe cer, apoi introduceți “su” în fereastra de chat 

pentru a cădea înapoi pe pământ. După ce muriți, faceți clic pe “Respawn” și apoi introduceți “pm” în 

fereastra de chat pentru a vedea un raport despre cât de mult ați căzut! 

 

Program complet: 

 

JavaScript 

 

Proiect independent: Utilizarea variabilelor 

În această lecție, am analizat cum se creează o nouă variabilă și cum se modifică valoarea unei variabile 

existente. Am învățat cum să trecem valoarea unei variabile în blocul On chat command ca parametru și am 

analizat, de asemenea, o modalitate de a utiliza o variabilă pentru a urmări evenimentele care au loc în joc. 

 

Pentru acest proiect, creați un proiect original MakeCode care utilizează mai multe variabile de cel puțin două 

tipuri diferite, pentru a urmări informațiile din Minecraft. De asemenea, găsiți o modalitate de a utiliza o 

comandă de chat cu un parametru (acesta poate fi un același proiect sau un proiect diferit.) 

Mai jos este prezentat un exemplu: Cursa alpină 

let fall = 0

let report = 0 

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

gameplay.setGameMode(

GameMode.Creative, 

mobs.target(TargetSelectorKind.LocalPlayer) 

) 

}) 

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

gameplay.setGameMode( 

GameMode.Survival, mobs.target(TargetSelectorKind.LocalPlayer) 

player.onDied(function () { report = fall 

fall = 0 

}) 

player.onTravelled(TravelMethod.Fall, function () { 

fall += 1 

}) 

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

player.say("You fell " + report + " blocks") 



Pe rând, săriți pe un munte. Urmăriți timpul scurs, precum și numărul de salturi pe care le-a făcut fiecare 

persoană de la început până la sfârșit. Iată câteva coduri de pornire pe care le puteți utiliza pentru a contoriza 

timpul. 

Acest cod creează două variabile, una pentru a monitoriza durata actuală a jocului în ticks/bătăi ale ceasului, 

iar cealaltă pentru a păstra valoarea veche. Când introduceți “Time” în fereastra de chat, acesta va afișa 

numărul de secunde care au trecut de la ultima dată când ați interogat Time. 

Pentru a calcula timpul în cadrul cursei, poate doriți să setați o valoare la timpul curent al jocului când 

începe cursa și apoi să setați a doua variabilă la timpul de joc când cursa se termină. Apoi puteți face o 

operațiune de scădere. 

Jurnal Minecraft 
Compuneți o intrare în jurnal abordând următoarele: 

• Ce tip de informații ați ales să urmăriți? Cum? 

• Cu ce probleme v-ați confruntat? Cum le-ați rezolvat? 

• Cum ați folosit variabilele în proiectul vostru și care au fost tipurile acestora? 

• Ce ați învățat nou pentru acest proiect? Descrieți cum v-ați dat seama. 

• Includeți cel puțin o captură de ecran a proiectului vostru. 

• Înregistrați proiectul pe web și includeți adresa URL aici. 

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. 

Variabil

e 

Nu este 

aplicată 

nici o 

variabil

ă. 

Cel puțin o 

variabilă este 

aplicată într-o 

manieră 

semnificativă 

SAU Variabilele 

sunt toate de 

același tip. 

Cel puțin 2 variabile 

diferite sunt aplicate 

într-un mod 

semnificativ. 

Variabilele sunt de 

diferite tipuri (text, 

număr, booleană 

și/sau poziție)  

Cel puțin 3 variabile 

diferite sunt aplicate 

într-un mod 

semnificativ. 

Variabilele sunt de 

diferite tipuri (text, 

număr, booleană 

și/sau poziție) 

Chat / 

Paramet

ru 

Proiectul 

nu 

folosește 

nici o 

comandă 

de chat. 

Proiectul 

utilizează o 

comandă de 

chat, dar nu 

aplică 

parametri. 

Proiectul utilizează 

o comandă de chat 

cu unul sau mai 

mulți parametri care 

nu sunt utilizați de 

cod. 

Proiectul include o 

comandă de chat care 

utilizează unul sau mai 

mulți parametri în 

codul anexat. 

 


