
Potęga wirusa

Niżej przedstawiona gra terenowa powstała z potrzeby realizacji Dnia Bezpiecznego Internetu
2018. Zadaniem uczniów jest odkrycie sposobu działania wirusa, jego nazwy i prawdopodobnego 
sprawcy. Fabułę oparto na prawdziwej historii wirusa MyDoom. Przewidywany czas trwania 
to 30 – 40 minut.

Do zrealizowania poniższego scenariusza potrzebujemy trzy wolne pomieszczenia. W naszej 
szkole była to sala komputerowa 202, gabinet psychologa i pedagoga/biblioteka oraz zwykła sala 
lekcyjna 22. Ze względów bezpieczeństwa uczniom powinien towarzyszyć nauczyciel. Nauczyciel 
pełni rolę obserwatora i nie ingeruje w sposób rozwiązywania przez uczniów zagadek. Zadaniem 
członków grupy jest rozwiązanie czterech zagadek, które krok po kroku doprowadzają ich do 
znalezienia końcowego listu. 

Zadania dla grupy: 
Zadanie 1: Zadaniem grupy jest znalezienie biura detektywistycznego. W biurze członkowie grupy
dowiadują się za pomocą listu w kopercie, jakie jest ich zadanie i otrzymują pierwszą wskazówkę. 
W pomieszczeniu znajdują się również wszelkie atrybuty potrzebne detektywom. W gabinecie 
ukryto wizytówkę z adresem frmy. Po znalezieniu wizytówki uczniowie powinni bez problemu 
dotrzeć do siedziby frmy.
Zadanie 2: Uczniowie trafają do siedziby frmy. W tej sali dowiedzą się, jak działał i jaką nazwę 
nosił wirus. Po wejściu do sali uczniowie zauważają stanowisko komputerowe oznaczone słowem 
RECEPCJA. W tym miejscu członkowie grupy otrzymują podpowiedź w postaci wydrukowanego 
e-maila z napisem “Mail Transaction Failed” z dopiskiem “ZAŁĄCZNIK”. Załącznik jest skrótem 
na Pulpicie to zadania znajdującego się na portalu learningapps (https://learningapps.org/display?
v=ptibmb7u318). Po rozwiązaniu zadania uczniowie powinni trafć do kolejnego stanowiska.
Zadanie 3: Zadaniem uczniów jest odkrycie jak nazywał się wirus, który na jeden dzień spowolnił 
Internet na świecie. Wśród porozkładanych kartek z wydrukowanym SUDOKU znajduje się 
krzyżówka, której hasłem jest nazwa wirusa. 
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Zadanie 4: Zadaniem uczniów jest odkrycie, kto napisał wirusa. Na szafce w pobliżu 
porozkładanych SUDOKU leży alfabet. Po rozwiązaniu krzyżówki, uczniom pozostaje wypełnić 
puste kwadraty i obliczyć wartość wyrażenia zapisanego na kartce i ukrytego w szafce.  Jest to 
numer sali, w której znajduje się list końcowy.

Po rozwiązaniu zagadek przeprowadzamy krótką pogadankę na temat zasad bezpieczeństwa w 
sieci, które mogły zostać złamane przez osoby otrzymujące wirusa. 


