
PROGRAMOWANIE GIER

[  5  -  2 0 2 1  ]36

WSTĘP
Współrzędne to nic innego jak liczby, które pomagają 

nam zlokalizować jakiś obiekt w przestrzeni. Jeżeli obiekt 
ten znajduje się w świecie rzeczywistym i chcemy umie-
ścić go na mapie, na przykład góry Tatry albo Morze Bał-
tyckie, to wykorzystamy współrzędne geograficzne. Jeżeli 
natomiast chcemy spróbować określić, w którym miejscu 
na ekranie komputera znajduje się ikona gry „Fortnite”, to 
wykorzystamy współrzędne X i Y. Dziś przyjrzymy się tym 
drugim współrzędnym i spróbujemy zobaczyć, jak może-
my wykorzystać je podczas grania w grę Minecraft.

WSPÓŁRZĘDNE W MINECRAFCIE
W Minecrafcie wyróżniamy trzy podstawowe 

współrzędne:
 » X i Z – pozwalają nam określić, gdzie znajduje się 
obiekt (na przykład drzewo) w kierunkach prawo, 
lewo, przód i tył;

 » Y – pozwala nam określić, na jakiej wysokości znaj-
duje się obiekt.

Współrzędne w Minecrafcie, w zależności od wersji, po-
kazujemy poprzez włączenie opcji w ustawieniach gry 
(Minecraft: Windows 10) albo poprzez naciśnięcie klawi-
sza F3 (Minecraft: Java Edition).
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Dowiesz się
 օ Czym są współrzędne i gdzie się je wykorzystuje.

 օ Jak wykorzystać współrzędne w grze Minecraft.

 օ W jaki sposób wykorzystywać środowisko „Mine-
craft MakeCode” w programowaniu Minecrafta.

Potrzebna wiedza
 օ Znajomość Minecrafta w stopniu podstawowym.

 օ Podstawowe umiejętności programowania w języ-
kach blokowych.

Adrian Czechowski

Współrzędne w Minecrafcie  
– programowanie przy pomocy liczb

66.543966°N 25.845279°E – na pierwszy rzut oka te liczby i symbole mogą wydawać się 
dziwne i skomplikowane. Nie jest to jednak ani trudne zadanie matematyczne, ani też 
żadna magiczna formuła, tylko lokalizacja domu Świętego Mikołaja – konkretnie Tähti-
kuja 1, Rovaniemi 96930 Arctic Circle w Laponii. To tutaj spływa ponad pół miliona listów 
rocznie, które przed trafieniem do Świętego Mikołaja są sortowane przez zastępy elfów. 
W jaki jednak sposób adres domu Świętego Mikołaja udało się zapisać w tych dziwnych 
liczbach? Całą magię zawdzięczamy współrzędnym.

CiekawostkaCiekawostka
W Minecrafcie występuje limit wysokości, na której możemy 
budować. W najnowszej wersji 1.17 są to 384 bloki, licząc 
od podstawy świata. Nie można również budować poniżej 
linii podstawy świata (blok 0).

https://programistajr.pl/typy-prenumeraty/
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