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Ce este Minecraft?
Minecraft este un joc pentru computer în care 

poți crea lumi virtuale din elemente colorate. 

De exemplu, poți construi peisaje și orașe, pe 

care le vei popula apoi cu personaje. În Mine-

craft, aceste elemente de construcție se numesc 

blocuri. Deoarece blocurile, la fel ca tot jocul, 

sunt digitale, acestea sunt într-un număr infinit. 

Poți să joci pe PC, pe consolă, pe smartphone 

sau pe tabletă. 

Așa poate arăta 
un peisaj din 
Minecraft.

În această imagine se 
vede că din copacul din 
mijloc a fost „extras“ un 
bloc de lemn. Colectea-
ză lemnul și el va 
apărea jos, în lista de 
materiale pe care le 
aduni.

New recipe added!

Look in your recipe book.
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Poți, de asemenea, să colaborezi și cu alți 

jucători pentru construirea aceleiași clădiri.

Nu contează unde se află 
ceilalți cu care joci – în Spania, 
în America sau în casa vecină. 

Sunteți cu toții în legătură în lumea virtuală.

Horia, 12 ani, întreabă:
Ce înseamnă „Minecraft”? 
Denumirea „Minecraft” este compusă din cuvintele 
englezești „mine” („mină”) și „craft” („meșteșug”). 
Denumirea este cât se poate de potrivită, pentru că 
în joc poți „extrage” materiale precum piatra sau 
lemnul pentru a construi diverse lucruri.

?

Nu contează unde se află 
ceilalți cu care joci – în Spania, 
în America sau în casa vecină. 

Sunteți cu toții în legătură în lumea virtuală.
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Cel mai tare în 

Minecraft este că poți 

să faci ce vrei: să cauți 

materiale, să cercetezi, 

să construiești, să-ți 

faci noi prieteni și să îți 

măsori forțele cu alți 

jucători. Iată câteva exemple de roluri roluri pe 

care ai putea să le ai în joc:

Elementele de bază ale jocului

• Aventurier: Cutreieră sălbăticia digitală. 

Adună lucruri și materiale interesante și îngrijeș-

te-te să îți asiguri hrana.

• Proprietar: Ridică-ți casa visată și doteaz-o cu tot 

ce-ți dorești. Cum ar fi să ai o 

piscină subterană?

• Artist: Crează-ți propriile opere 

de artă – poate o statuie uriașă?

• Fermier: Amenajează-ți o her-

ghelie mare sau o fermă în care 

să crești animale. 

ii

Un porc și o oaie 
constituie un bun 
început.
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• Inventator: În lumea 

Minecraft există 

electricitate. Așa că 

poți să-ți construiești 

o casă care se poate 

deplasa singură.

Elena, 10 ani, întreabă: 
Ce versiune de Minecraft este cea potrivită 
pentru mine? 
Versiunea pentru PC este cea mai cuprinzătoare. 
Pentru aceasta există numeroase elemente supli-
mentare gratuite, prin care poți face jocul 
și mai complex. Pe consolele de jocuri precum 
Playstation sau Xbox și în versiunile pentru telefoa-
nele mobile și tablete există mai puține astfel de 
moduri. Versiunea „de buzunar” (pocket edition) – 
este cea mai mică și poate fi jucată și pe telefon sau 
tabletă. Ea este recomandată atunci când încă nu 
știi prea bine jocul. În funcție de dispozitivul pe 
care vrei să îl folosești, vei alege și versiunea cea 
mai potrivită pentru tine.

i ă

?


