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Instrucțiuni de condiționare 

 

Programele de calculator sunt alcătuite din instrucțiuni care îi spun computerului cum să proceseze intrarea 

și să producă ieșirea. În Minecraft, instrucțiunile pe care le scrieți sunt declanșate de evenimente sau de 

comenzi și controlează acțiunile care au loc în lumea Minecraft. O parte importantă a programării îi spune 

computerului CÂND să îndeplinească o anumită sarcină. Pentru aceasta, folosim ceva denumit "instrucțiuni 

de condiționare", pentru că trebuie îndeplinită o anumită condiție sau o regulă înainte de a se efectua o 

acțiune. 

Cursanții sunt deja familiarizați cu conceptul de instrucțiuni de condiționare în viața de zi cu zi! De câte 

ori nu a spus un părinte…?instrucțiuni de condiționare 

 

• “Dacă îți faci curățenie în cameră, poți ieși împreună cu prietenii.” 

• “Dacă ți-ai terminat temele, poți juca jocuri video.” 

• “Dacă îți îndeplinești activitățile casnice toată săptămâna, primești alocația ta, altfel ești pedepsit.” 

 

Acestea reprezintă toate instrucțiuni de condiționare! Instrucțiunile de condiționare respectă formatul IF 

this, THEN that /DACĂ aceasta, ATUNCI cealaltă/. IF (dacă condiția este îndeplinită), THEN (acțiunea 

este executată). 

Indicați cursanților să împărtășească câteva instrucțiuni de condiționare din viața proprie întregii clase 

sau în grupuri mici. NOTĂ: Dacă cursanții sunt mai mari, le puteți indica să adauge partea ELSE a unei 

instrucțiuni de condiționare. 

IF (dacă condiția este îndeplinită), THEN (atunci acțiunea este executată), ELSE (altfel o acțiune diferită 

este executată). 

Exemple: 

IF it is snowing, THEN wear boots, ELSE wear shoes /DACĂ ninge, ATUNCI purtați cizme, ALTFEL 

purtați pantofi/. 

Partea ELSE vă asigură că în oricare dintre cazuri se efectuează o anumită acțiune. 

Exemplu: Pentru instrucțiunea de condiționare „IF it is snowing, THEN wear boots, ELSE wear shoes‟, 

remarcați că în lipsa instrucțiunii ELSE, este posibil ca participanții să nu poarte nici un fel de 

încălțăminte 

 

  



Activitate de tip ”unplugged”: Simon spune ”If, Then, Else” 

 

Această activitate nu este altceva decât o variantă a jocului ”Simon spune” pentru a exersa instrucțiunile 

de condiționare (instrucțiunile If, Then, Else). 

Cum decurge jocul: 

• Toată lumea se ridică în picioare 

• Profesorul va enunța o serie de instrucțiuni de condiționare – unele pot fi doar de tipul ”If… 

Then…”, iar altele pot fi de tipul ”If… Then… Else”. 

• Cursanții vor respecta instrucțiunile. 

Iată un exemplu simplu: Profesorul va spune: “Dacă aveți păr castaniu, Atunci ridicați mâna dreaptă, 

Altfel stați jos”. Deci, oricine are păr castaniu, va ridica mâna dreaptă și toți ceilalți vor sta jos. 

Sugestii pentru profesor: 

• Conduceți activitatea de exersare a instrucțiunilor de condiționare folosind instrucțiuni simple, dar 

utilizați diverse posturi fizice vizuale 

• Verificați dacă cursanții au executat corect instrucțiunile pe baza criteriilor 

• Citiți instrucțiunile de condiționare încet și clar 

• Asigurați-vă că participanții înțeleg și respectă fiecare set de instrucțiuni 

• Repoziționați cursanții în poziția normală în picioare între fiecare instrucțiune de condiționare 

• Solicitați unor voluntari să creeze propriile instrucțiuni de condiționare, în timp ce restul clasei le 

urmează. 

Exemple de câteva instrucțiuni de condiționare: 

• Dacă numele tău începe cu "J", Atunci dă-mi un ”thumbs up”/fă un semn aprobator 

• Dacă luna de naștere se termină cu un "Y" sau un "R", Atunci ridică-ți ambele brațe 

• Dacă joci fotbal, Atunci lovește cu picioarele (aveți grijă să nu loviți pe nimeni) 

• Dacă aroma preferată de înghețată este Ciocolata, Atunci scoate limba, Altfel pune-ți coarne 

• Dacă cânți la un instrument muzical, Atunci pocnește din degete, Altfel fluieră 

• Dacă monstrul tău preferat din Minecraft este un Zombi, Atunci fă mișcări zombi, Altfel sări în 

sus și în jos 

• Alte exemple de instrucțiuni de condiționare: 

• Părul tău este castaniu / blond / roșcat 

• Ochii tăi sunt căprui / albaștri / verzi 

• Porți un pulover / pantaloni scurți / tricou / pantaloni / fustă / adidași / sandale 

• Astăzi plouă / este senin / este înnorat 

• Ai jucat fotbal / volei / fotbal / frisbee în ultima lună 

• Ai mâncat spaghete / cereale / șuncă / pâine prăjită în săptămâna trecută 

• Ai dormit bine noaptea trecută / ai avut greutăți la trezire în această dimineață 

• Aroma ta preferată de înghețată este ciocolata / vanilia / căpșunele / menta / aluat de prăjiturele 

• Ai un câine / pisică / pasăre de companie 

• Ai o soră / un frate / nu ai frați sau surori 

  



Tipuri de instrucțiuni de condiționare în MakeCode 

 

 

 

MakeCode pentru Minecraft dispune de un bloc de condiționare 

special denumit blocul IF… THEN… . 

 

 

Există, de asemenea, un alt bloc asociat denumit blocul IF… THEN… 

ELSE… . 

 

 

Aceste blocuri se află în sertarul cu instrumente Logic. Aceste blocuri 

vor verifica dacă o anumită instrucțiune de condiționare este adevărată 

și, dacă da, atunci se vor efectua operațiunile. 

 

 

Dacă faceți clic pe micul semnul plus din partea de jos a acestor 

blocuri, puteți adăuga mai multe instrucțiuni de condiționare. 

 

 

 

 

 

 

În mod implicit, există un capăt ascuțit al unui bloc care spune “true”. Dacă nu schimbați acest lucru, atunci 

tot ceea ce conține blocul “If ... Then” va rula de fiecare dată, deoarece “true” este întotdeauna adevărat. 

Cu toate acestea, puteți înlocui un alt bloc sau o combinație de blocuri, aflat/ă lângă If, atâta timp cât acestea 

sunt în cele din urmă adevărate sau false și se potrivesc în acel capăt ascuțit. 

Există un alt bloc în Blocks Drawer /sertarul cu blocuri/ care are capetele ascuțite. 

Iată-l: 

Acest bloc testează un anumit tip de bloc la un anumit set de coordonate. În acest exemplu, acestea 

reprezintă poziția exactă a jucătorului, care va fi întotdeauna falsă, deoarece jucătorul ocupă acea zonă. Dar 



puteți specifica ~ 0 -1 ~ 0 pentru a verifica blocul pe care pășește în prezent jucătorul sau chiar puteți utiliza 

un interval pentru Poziție pentru a detecta prezența unui anumit bloc într-o anumită zonă. 

 

În acest capitol, vom explora câteva dintre posibilitățile pe care le oferă diferitele blocuri de condiționare, 

prin automatizarea unor sarcini obișnuite din Minecraft, cum ar fi tăierea copacilor sau extragerea de 

zăcăminte. Apoi vă provocăm să vă creați propriul proiect independent, automatizând o altă sarcină 

Minecraft aleasă de voi. Să începem! 

Activitate: Câți ani ai? 

În această activitate de programare, cursanții vor face exerciții folosind blocul de condiționare If Then Else 

din MakeCode. Ei vor coda un program care folosește o condiție pentru a compara vârsta prietenilor cu 

propria vârstă și pentru a introduce mesaje diferite dacă sunt mai tineri, mai în vârstă sau dacă au aceeași 

vârstă. 

Pași: 

1. Creați un proiect nou și denumiți-l “Câți ani ai?”. 

2. Redenumiți blocul existent On chat command în “age” /vârstă/. 

3. Faceți clic pe semnul plus (+) aflat pe blocul On Chat command pentru a crea un parametru variabil 

num1. 

4. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc If then else dedesubt de blocul On chat command. 

5. Faceți clic pe semnul plus (+) aflat pe blocul  If then else pentru a crea o altă instrucțiune “Else if”.  

6. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc de comparație Less than (<) în slotul If înlocuind 

„true‟. 

7. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc de comparație Equals (=) în slotul Else If. 

8. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați 2 dintre blocurile num1 în primul slot al fiecăreia din 

blocurile Comparison. 

9. În cel de-al doilea slot al blocurilor Comparison, introduceți vârsta voastră (de exemplu 12). 

10. Din sertarul cu instrumente  Blocks deplasați 3 dintre blocurile Print pe spațiul vostru de lucru (sau puteți 

să faceți clic dreapta pe un bloc și să selectați Duplicate pentru a face o copie). 



11. Amplasați unul în fiecare din instrucțiunile voastre If, Else If și Else. 

12. În fiecare din blocurile voastre Print introduceți un mesaj diferit pentru persoanele care sunt mai mici 

decât voi, pentru cele care au aceeași vârstă sau sunt mai mari ca voi. Redactați acest mesaj folosind 

doar 1 sau 2 cuvinte. 

13. Folosiți meniul derulant în blocurile Print pentru a selecta un bloc diferit pentru a-l utiliza pentru 

fiecare mesaj. 

14. În toate blocurile Print setați coordonata Y la 10 (astfel că aceste mesaje vor fi afișate pe cer). 

Grupați cursanții în perechi pentru a executa aceste programe: 

• În jocul Minecraft introduceți „t‟ pentru a deschide fereastra de chat. 

• Întrebați-vă vecinul ce vârsta are și tastați “age x” - unde x este vârsta vecinului vostru. 

• Rămâneți în aceeași poziție până când mesajul vostru este complet. 



Apoi uitați-vă la cerul de deasupra voastră la mesajul propriu! 

Program complet: 

  



JavaScript: 

 

Activitate: Agentul Tăietor de copaci 

 

Tăierea copacilor pentru lemne este o activitate dificilă, dar este necesară în Minecraft dacă doriți să creați 

obiecte și unelte în modul Survival/Supraviețuire. Dar putem automatiza această sarcină dificilă prin cod cu 

ajutorul Agentului nostru! Să-l învățăm pe Agent să taie un copac de orice înălțime și să revină din nou la sol. 

 

Când începeți un nou proiect MakeCode, este adesea o idee bună să planificați ce pași doriți să faceți înainte 

de a începe codarea. Iată ce dorim să facem: 

1. Determinați înălțimea copacului: 

o Atâta timp cât există un bloc în fața Agentului, continuați să vă deplasați în sus. 

o Țineți seama de înălțimea copacului. 

2. Repetați de același număr de ori deoarece copacul este înalt: 

o Distrugeți blocul din fața voastră. 

o Deplasați-vă în jos. 

3. Strângeți totul. 

 

Pași: 

1. Creați un nou proiect MakeCode denumit Chopper”/Tăietor. 

2. Redenumiți blocul existent On chat command în “tp”. 

3. Din sertarul cu instrumente  Agent deplasați un bloc Agent teleport to player și amplasați-l dedesubt de 

blocul On chat command 

4. Acum, să creăm și o comandă direcțională, astfel încât să putem întoarce Agentul în jurul nostru. 

5. Din sertarul cu instrumente  Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de codare. Redenumiți 

blocul On chat command în “lt”. 

6. Din sertarul cu instrumente  Agent deplasați un bloc Agent turn și amplasați-l dedesubt de blocul On chat 

command “lt”. 

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

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

if (num1 < 12) { 

blocks.print( "Mini!", 

positions.create(0, 10, 0),

CompassDirection.West 

) 

} else if (num1 == 12) { blocks.print( "Twin", 

positions.create(0, 10, 0),

CompassDirection.West 

) 

} else { 

"Ancient", 

positions.create(0, 10, 0),

CompassDirection.West 

) 

} 

}) 
 



și redenumiți-l “chop”/taie. Vom folosi o variabilă pentru a urmări înălțimea copacului. 

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

9. Denumiți variabila “height”/înălțime. 

10. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Set și amplasați-l dedesubt de blocul On chat 

command “chop”. 

11. În blocul Set folosiți meniul derulant pentru a selecta “height” drept variabilă. 

Vom presupune că Agentul este plasat în fața copacului când este dată comanda de tăiere. Să folosim o buclă 

While, care este ca o buclă Repeat, combinată cu o instrucțiune de condiționare pentru a verifica dacă există 

un bloc în fața Agentului și, dacă este așa, să continuați să mergeți în sus pe copac. 

12. Din sertarul cu instrumente  Loops deplasați o buclă While și amplasați-o dedesubt de blocul Set din 

blocul nostru On chat command “chop”.  

13. Din sertarul cu instrumente  Agent deplasați un bloc Agent detect și amplasați-l în bucla While înlocuind 

blocul True. 

14. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Change și amplasați-l dedesubt de bucla While. 

15. În blocul Change folosiți meniul derulant pentru a selecta variabila “height”. 
Astfel se va mări valoarea variabilei height de fiecare dată când Agentul se mișcă, astfel încât să putem 
urmări înălțimea copacului. 
16. Din sertarul cu instrumente  Agent deplasați un bloc Agent destroy și un bloc Agent move și amplasați 

ambele blocuri dedesubt de Change din bucla While. 

17. În blocul Agent destroy folosiți meniul derulant pentru a selecta “up” ca direcție. 

18. În blocul Agent move folosiți meniul derulant pentru a selecta “up” ca direcție. 



În cazul în care există frunze sau ramuri deasupra capului Agentului, vom dori să le distrugem pentru a 

deplasa Agentul în sus. 

Odată ce Agentul atinge vârful copacului (nu mai este nici un bloc în fața acestuia), înălțimea copacului va fi 

stocată în variabila height /înălțime. Apoi vom dori să creăm o altă buclă care va distruge blocul din fața 

Agentului (trunchiul copacului) și va deplasa Agentul în jos. Această buclă va rula de numărul de ori 

egal cu height/înălțime (înălțimea copacului). 

 

19. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați o buclă Repeat și amplasați-o după bucla While în blocul 

nostru On chat command “chop”. 

20. Din sertarul cu instrumente Variables scoateți blocul cu variabila height și amplasați-l în bucla Repeat 

înlocuind numărul 4. 

21. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent move și un bloc Agent destroy și amplasați-le 

(în această ordine) dedesubt de bucla Repeat. 
22. În blocul Agent move folosiți meniul derulant pentru a selecta “down” ca direcție. 
23. Amintiți-vă că ne-am oprit când nu mai era nici un bloc în fața noastră, astfel că în buclă trebuie să ne 

deplasăm mai întâi în jos, apoi să distrugem ce se află în fața noastră. În cele din urmă, atunci când 

Agentul ajunge la partea de jos a copacului, vrem să ne asigurăm că strângem tot lemnul tăiat.  

24. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent collect all și amplasați-l după bucla Repeat ca 

fiind ultimul din blocul nostru On chat command “chop”. 

  



Mai jos veți găsi programul complet: 

JavaScript: 

 

  
 

 

 

agent.turn(TurnDirection.Left) 

 

 

 

agent.destroy(SixDirection.Up)

 

 

agent.destroy(SixDirection.Forward) 

 

 

 



Extensie opțională: 

Este greu de anticipat în ce direcție se va deplasa Agentul când îl chemați. De aceea, comenzile direcționale 

sunt la îndemână. Dar puteți să vă descurcați fără ele? 

 

Puteți să omiteți comenzile “tp” și “lt” și să puneți totul în programul “chop” făcând următoarele: 

• Alegeți ”Agent teleport to player” drept prima comandă când apelați ”chop” în timp ce vă aflați la baza 

copacului. 

• În timp ce Agentul NU se află cu fața la un bloc, faceți-l să se întoarcă la stânga. Vedeți dacă puteți 

să opriți Agentul odată ce acesta se află în fața trunchiului copacului și apoi continuați programul 

în mod obișnuit. 

 

Singurul dezavantaj posibil al acestui plan este acela că trebuie să stați direct la baza copacului pentru ca 

Agentul să ajungă acolo, dacă nu aveți o comandă "fd". Aceasta înseamnă că este posibil să trebuiască să 

tăiați unele dintre frunzele care atârnă. Dar s-ar putea să găsiți o modalitate de a rezolva și acest lucru! 

 

Activitate: All Mine! 

În plus față de tăierea copacilor pentru lemn, probabil că veți dori, de asemenea, să faceți săpături în 

pământ pentru a căuta minerale și pietre prețioase. O strategie bună pentru găsirea celui mai rar zăcământ, 

diamantul, este de a săpa un tunel adânc sub pământ la nivelurile Y12 sau Y13, apoi a crea o serie de 

tuneluri ramificate dintr-un pasaj central. Dacă ați finalizat Proiectul independent ”Casa scărilor” din  

Lecția 5 - Iterația, ați putea avea deja un cod care îl face pe Agent să extragă zăcăminte pentru voi. Dacă 

nu, coborâți la nivelul subteran Y12 sau Y13 și ne vom întâlni acolo! Sugestie - găsiți poziția în cadrul 

lumii din joc (apăsați tasta F1 pentru a vedea pe ecran poziția în cadrul lumii), introduceți comanda: /tp X 

12 Z, unde X și Z sunt coordonatele voastre actuale în cadrul lumii. Acest lucru vă va teleporta direct până 

la nivelul altitudinii 12 în lumea Minecraft. Asigurați-vă că sunteți echipat cu un târnăcop și lanterne 

pentru a face loc și pentru a putea vedea ceva acolo jos! 

 

În această activitate, vom crea un Agent care extrage zăcăminte, care distruge automat blocurile din fața sa 

și care strânge totul. Vom folosi instrucțiuni de condiționare pentru a testa dacă există zăcăminte prețioase. 

Agentul are înălțimea unui bloc înalt, așa că îl vom trimite în față 64 de blocuri, apoi îl vom face să se 

întoarcă, să urce un bloc și să revină. Dacă Agentul găsește ceva de valoare, ne va comunica și va colecta 

zăcământul.  

 

Pași: 

 

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

2. Redenumiți blocul existent On chat command în “tp”. 

3. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent teleport to player și amplasați-l dedesubt 

de blocul On chat command. 

Acum, să creăm și o comandă direcțională, astfel încât să putem deplasa Agentul în jur. 

4. Din sertarul cu instrumente  Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de codare. 

5. Redenumiți blocul On chat command în “lt”. 

6. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați un bloc Agent turn și amplasați-l dedesubt de blocul On 

chat command “lt”. 

 

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

codării și redenumiți-l “mine”. 



Putem extrage doar diamante în modul Survival/supraviețuire, așa că primul lucru pe care ar trebui să-l 

facem este să ne asigurăm că schimbăm modul de joc în Survival.  
8. Din sertarul cu instrumente Gameplay deplasați un bloc Change game mode și amplasați-l în blocul 

On Chat Command “mine”. 
9. În blocul Change game mode faceți clic pe meniul derulant al selectorului de produse pentru a selecta 

 “yourself @s”. 

10. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc If then else și amplasați-l după blocul Change 

game mode. 

Remarcați că instrucțiunea de condiționare true este un bloc în formă de diamant. Așa cum am menționat 

mai devreme, vă puteți construi propriile instrucțiuni de condiționare care trebuie să fie adevărate pentru 

ca blocurile din instrucțiunea If să ruleze. În cazul nostru, vrem să emitem o avertizare în cazul în care 

Agentul găsește blocuri valoroase precum zăcăminte de aur sau diamante. 

 

11. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc Equals (=) comparison și amplasați-l în blocul If 

then else înlocuind “true”. 

12. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați blocul Agent inspect în primul slot al blocului Equals (=) 

comparison înlocuind numărul 0. Blocul Agent inspect va verifica blocul direct în fața Agentului. 

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

blocului Equals (=) comparison înlocuind numărul 0. 

14. În blocul Block folosiți meniul derulant pentru a selecta “Diamond Ore” ca blocul pe care îl testăm (de 

asemenea, puteți utiliza bara de căutare pentru a-l găsi). 



acă găsim zăcăminte de diamant, atunci vrem să afișăm un mesaj pe ecran și să extragem zăcământul. 

 

15. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say și amplasați-l dedesubt de blocul If then. 

16. În blocul Say introduceți un mesaj de tipul “Suntem bogați!” 

17. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați următoarele 3 blocuri și amplasați-le dedesubt de blocul 

Say: Agent destroy, Agent move, și Agent collect all. 

Altfel, dacă Agentul nu găsește zăcăminte de diamant, ar trebui să distrugă pur și simplu blocul fără 

valoare din fața lui și să meargă mai departe fără a colecta nimic. 

 

18. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați blocul Agent destroy și blocul Agent move și amplasați-le 

în clauza Else a blocului If then else. 

Acum vrem să repetăm acest proces de 64 de ori, așa că vom folosi o buclă. 

 

19. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați un bloc buclă Repeat și amplasați-l după blocul Change 

game mode și înconjurați blocul If then else. 

  



20. În bucla Repeat introduceți numărul 64. 

În acest fel vom trimite Agentul înainte pentru a extrage zăcăminte din 64 de blocuri. Dar trebuie să facem o 

întoarcere și să revenim. Deci, vom folosi o altă buclă în afara buclei noastre Repeat - aceasta se numește 

"Nested Loop"/buclă imbricată, deoarece este o buclă în cadrul unei bucle. 

21. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați o altă buclă Repeat și amplasați-o după blocul Change 

game mode și înconjurați bucla existentă Repeat 64. 

22. În bucla Repeat introduceți numărul 2, deoarece dorim ca Agentul nostru să extragă zăcăminte din 

doar două rânduri de blocuri. 

 

La sfârșitul primului rând, dorim ca Agentul nostru să urce și să se întoarcă. 

 

23. Din sertarul cu instrumente Agent deplasați următoarele 4 blocuri în afară și amplasați-le în ordine 

dedesubt de bucla interioară Repeat: Agent destroy, Agent move și 2 blocuri Agent turn. 

24. În blocul Agent destroy folosiți meniul derulant pentru a selecta “up” ca direcție. 

25. În blocul Agent move folosiți meniul derulant pentru a selecta “up” ca direcție. 

 

  



Extensie opțională: 

Celălalt zăcământ valoros pe care îl veți găsi la acest nivel este minereul de aur. Putem adăuga în programul 

nostru o verificare pentru zăcămintele de aur și de diamant. Pentru a face acest lucru, vom folosi operatorul 

Logic OR (SAU). MakeCode pentru Minecraft suportă operații booleene, care sunt condiții mai complexe 

care sunt adevărate dacă una sau cealaltă condiție este adevărată ("sau") sau dacă ambele condiții sunt 

adevărate ("și"). 

Operatorul AND: ambele condiții trebuie să fie True/Adevărate. 

 

Operatorul OR: doar una dintre condiții trebuie să fie True/Adevărată 

 

  



1. Deschideți sertarul cu instrumente Logic și deplasați un operator boolean Or în blocul If then else 

înlocuind blocul de comparare Equals. 

2. Blocul de comparare Equals va pluti/oscila singur și va fi marcat cu gri în spațiul de lucru. Faceți clic 

dreapta pe acest bloc și selectați Duplicate pentru a crea un alt exemplar. 

3. Deplasați ambele blocuri de comparare Equals în primul și cel de-al doilea slot al blocului 

operatorului boolean Or. 

4. În cel de-al doilea bloc de comparare Equals folosiți meniul derulant pe blocul Block pentru a selecta 

„Gold ore‟/Minereu de aur ca zăcământul care va fi căutat. 

În acest caz, instrucțiunea If va executa codul său dacă blocul aflat în fața Agentului este un zăcământ de 

diamante, SAU dacă blocul din fața Agentului este minereul de aur. Dacă either/oricare dintre acestea este 

situația, spunem: "Suntem bogați!" și apoi distrugem blocul aflat în față (care va lăsa să cadă diamantele sau 

minereul de aur), vom merge înainte și le vom strânge. În caz contrar, Agentul va distruge pur și simplu 

blocul fără valoare din fața lui și va merge mai departe fără a strânge nimic. 

 

Codul finalizat: 

 



JavaScript: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

agent.destroy(SixDirection.Forward)

 

 

agent.destroy(SixDirection.Forward)

 

 

 

agent.destroy(SixDirection.Up)

agent.turn(TurnDirection.Left)

agent.turn(TurnDirection.Left) 

 

 

 

 

agent.turn(TurnDirection.Left) 

 



Proiect în pereche: Instrucțiuni de condiționare 

În acest capitol am studiat modul în care funcționează unele dintre blocurile de condiționare. Am văzut că o 

buclă While este ca un bloc Repeat combinat cu o instrucțiune de condiționare (se repetă în timp ce această 

condiție este adevărată) și am văzut și modul în care putem folosi o serie de instrucțiuni If separate de 

instrucțiuni Else pentru a crea blocuri de cod care rulează în diverse situații. În cele din urmă, am analizat 

operatorii booleeni care definesc o relație între condiții, astfel încât ambele condiții trebuie să fie adevărate 

sau numai una dintre condiții trebuie să fie adevărată, pentru ca întreaga expresie să fie considerată 

adevărată. 

 

 

Tehnici de lucru pentru un proiect realizat în pereche 

Proiectare în colaborare 

În orice lucrare de proiectare, este important să începeți prin înțelegerea problemei. Puteți începe această 

activitate prin intervievarea persoanelor din jurul vostru care s-ar fi confruntat cu problema pe care încercați să 

o rezolvați. De exemplu, dacă proiectați un instrument de supraviețuire, ce fac majoritatea jucătorilor Minecraft 

pentru a supraviețui primei nopți? Adresați-vă prietenilor pentru a afla cum găsesc hrană, cum construiesc un 

adăpost etc. Care sunt resursele pe care tind să le caute mai întâi? Au un sistem? Ce ar fi mai eficient? Ce își 

doresc să fi avut capacitatea de a face?  

 

Dacă proiectați altceva, gândiți-vă cum puteți afla mai multe informații despre problema voastră prin 

intervievarea sau observarea persoanelor care joacă Minecraft, punând accent pe studierea comportamentului 

lor în joc. O modalitate bună de a vă concentra observațiile este de a face o listă de întrebări cheie înainte de 

intervievare: 

 

Ce fac mai întâi noii jucători? 

Cât de repede decid să meargă în subteran?  

Cât timp rămân acolo? 

Tind să rămână într-un singur loc sau să migreze? 

Ce caracteristici constituie un loc adecvat pentru a construi o bază? 

 

Apoi începeți o sesiune de brainstorming împreună cu partenerul. Discutați despre diverse idei. Amintiți-vă că 

este în regulă dacă ideile par a fi ”pe lângă subiect” sau impracticabile. Unele dintre cele mai bune programe 

provin din idei aparent nebunești, care pot fi în cele din urmă procesate într-un program util. 

 

Programare în pereche 

Conceptul de “programare în pereche” reprezintă o modalitate valoroasă de colaborare între programatori 

atunci când creează împreună programe. Doi programatori împart un computer, o persoană aflându-se la 

tastatură și care acționează în calitate de șofer, iar cealaltă persoană oferă instrucțiuni în calitate de 

pilot/navigator/explorator. Dacă colaborați cu altcineva la un proiect, încercați să folosiți un singur computer și 

creați pe rând codul și apoi vedeți cum se comportă în lumea Minecraft. Principala regulă este că, dacă vă aflați 

la tastatură, faceți ceea ce vă spune cealaltă persoană. Aceasta este pilotul/navigatorul/exploratorul! Amintiți-vă 

să aveți o comunicare eficientă între voi pe parcursul întregului proces de programare. 

 

Depanare 

Asigurați-vă că ați testat o serie de idei diferite în Minecraft. Care este cel mai simplu mod de a urmări datele? 

Puteți testa dacă anumite condiții sunt detectate prin adăugarea unui bloc Say în interiorul blocului If Then. 

Dacă faceți ceva în lumea Minecraft care ar trebui să declanșeze această condiție, dar nu vedeți mesajul 

imprimat pe ecran, atunci știți că ceva este în neregulă cu condiția voastră. 

 

În mod similar, dacă actualizați variabilele pe baza anumitor condiții, puteți utiliza un bloc Say pentru a afișa 

valoarea variabilei, astfel încât să vă asigurați că se schimbă în mod corespunzător. Dacă utilizați o variabilă 

numerică, nu uitați să utilizați un bloc Join pentru a-l alătura unui cuvânt (sau ghilimele goale), astfel încât acesta 

să se afișeze. 

 



Pentru proiectul independent, lucrați cu un alt cursant pentru a crea un proiect împreună care utilizează unul 

sau mai multe blocuri din sertarul cu instrumente Logic. Gândiți-vă la problemele pe care le întâlniți într-o 

lume Minecraft și încercați să veniți cu soluții pentru ele. 

 

Iată câteva exemple de provocări pentru proiectul vostru independent: 

 

Găsitorul de fier 

Una dintre cele mai obișnuite sarcini la începutul jocului este găsirea de fier suficient pentru a face unelte de 

fier și poate un set complet de armură de fier pentru protecție. Fierul se găsește în filoane de fier în dealurile 

de piatră și peșteri, dar este deseori ascuns. Creați un proiect MakeCode care verifică dacă fierul este 

aproape de voi și apoi vă avertizează atunci când vă aflați foarte aproape de minereul de fier. Odată ce ați 

găsit un bloc de minereu de fier, este posibil să fie mai aproape, astfel încât tot ce aveți nevoie este să loviți 

un bloc pentru a da de un filon de fier! 

 

Miner perfecționat 

Lucrați cu programul Agent pe care l-am definit și încercați să vedeți dacă puteți să-l îmbunătățiți. Puteți să 

determinați Agentul să verifice mai multe niveluri la un moment dat? Puteți verifica și alte zăcăminte rare, 

cum ar fi smaraldul? 

 

Jurnal Minecraft 

Compuneți o intrare în jurnal abordând următoarele: 

• Ce problemă Minecraft ați decis să rezolvați? Ce face programul vostru? 

• Cum ați folosit instrucțiunile de condiționare în proiectul vostru? 

• Discutați despre unul (sau mai multe) moduri în care colaborarea cu un partener a fost diferită de aceea 

de a elabora singur proiectul. 

• Descrieți un punct în care ați rămas blocați. Apoi discutați despre cum v-ați dat seama de acest lucru. 

• Includeți cel puțin o captură de ecran a Agentului vostru în acțiune. 

• 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. 

Logică Nu utilizează deloc 

instrucțiuni de 

condiționare sau 

folosește bucle într-

un mod superficial și 

are probleme cu 

execuția 

instrucțiunilor de 

condiționare. 

Utilizează 

instrucțiuni de 

condiționare în mod 

eficient, dar 

superficial. 

Folosește 

instrucțiunile de 

condiționare într-un 

mod care este 

integrat în program, 

dar există unele 

probleme cu 

executarea 

instrucțiunilor de 

condiționare. 

Utilizează instrucțiunile 

de condiționare într-un 

mod care acestea sunt 

integrate în program. 

Proiect Proiectului îi 

lipsesc toate 

elementele 

necesare. 

Proiectului îi 

lipsesc 2 din 

elementele 

necesare. 

Proiectului îi 

lipsește 1 din 

elementele 

necesare. 

Proiectul rezolvă o 

problemă specifică, în 

mod eficient și efectiv. 

 

 


