
Drodzy kursanci! DZISIAJ ROZPOCZYNA SIĘ KURS DETEKTYWISTYCZNY, na który wcale nie tak łatwo było się dostać. Praca detektywa 

do najłatwiejszych nie należy, jednak nasza firma szkoleniowa zapewni dostęp do wiedzy i materiałów niezbędny każdemu, kto pragnie 

zostać detektywem. 

Opiekunem Waszej grupy jest Szefowa (tylko tak należy się do niej zwracać w sprawach kursu). 

Kurs będzie się składał z 4 modułów, za które będziecie mogli otrzymać odpowiednią liczbę punktów. 

Suma punktów wskaże zakres zdobytej licencji. 

Moduł 1 – Obserwacja osób i miejsc – maks. 20 punktów. 

Moduł 2 – Wykrywanie urządzeń podsłuchowych – maks. 20 punktów. 

Moduł 3 – Praca i obowiązki detektywa – maks. 20 punktów. 

Moduł 4a – Psychologia z elementami socjotechniki – maks. 20 punktów. 

Moduł 4b – Informatyka śledcza – maks. 20 punktów. 

Dodatkowo każdy chętny będzie mógł zaliczyć Moduł 3a – Być jak Sherlock Holmes – maks. 10 punktów (zaliczenie modułu zostało 

opisane w odrębnej instrukcji). 

Dodatkowo można zdobyć 2 punkty za pojawienie się podczas odbywania kursu u Szefowej z gadżetem detektywistycznym (stacjonarnie) 

lub zamieszczenie go na zdjęciu profilowym (zdalnie). 

Walczycie o następujące licencje: 

>95 pkt. – otrzymujesz licencję superdetektywa (otrzymasz pracę wszędzie) z możliwością używania pseudonimu Sherlock Holmes. 

95-85 pkt. – otrzymujesz licencję detektywa z możliwością pracy w policji i za wschodnią granicą. 

84-70 pkt. – otrzymujesz licencję detektywa z ograniczeniem działania na terenie sąsiedniej gminy. 

69-50 pkt. – otrzymujesz licencję detektywa z możliwością wykonywania zadań w pobliskim sklepie. 

49-30 pkt. – otrzymujesz licencję detektywa domowego z możliwością poszukiwania drugiej zaginionej skarpetki (efekt prania). 

<30 pkt. – bez licencji, będziesz od tej pory pod stałą obserwacją (śledzony przez czujne oko detektywów licencjonowanych). 

Witajcie na kursie detektywistycznym! 



Zasady obowiązujące kursantów: 

1. Wymyśl pseudonim i wyślij Szefowej (za pomocą Modułu 1). Przy Twoim pseudonimie będą pojawiały się informacje o zaliczonych 

przez Ciebie modułach kursu. 

2. Moduły będą pojawiały się 3 razy w tygodniu – zgodnie z planem zajęć. 

3. Moduły będą zamieszczane w zakładce Zadania (chyba, że instrukcja działania każe Ci zajrzeć do plików w zespole 7b). 

4. Maksymalna liczba punktów za poszczególne moduły została zamieszczona przy opisie modułów. 

5. Po Module 3 (ale jeszcze przed Modułem 4) można w oddzielnej wiadomości poprosić Szefową o dodatkowe działanie. Postępuj 

wg instrukcji zamieszczonej pod zasadami. 

6. Na zaliczenie każdego z modułów masz 24 godziny od momentu udostępnienia zadania. 

7. Punktacja (zamieszczona w plikach – klasa 7b) będzie się pojawiała maksymalnie po 15 godzinach od przesłania rozwiąza-

nia Szefowej. Niedotrzymanie terminu przez Szefową skutkuje bonusowymi punktami dla poszkodowanego (+1 za każdą 

godzinę zwłoki). 

8. Suma zdobytych punktów wskazuje na typ zdobytej licencji. 

Instrukcja do zadania dodatkowego:

1.   Wyślij prywatną wiadomość do Szefowej. 

2.  Niech Twoja wiadomość pokaże, że jesteś kulturalnym kursantem/kursantką. 

3.   Krótko (w 2 zdaniach) uzasadnij chęć podjęcia dodatkowego zadania. 

Zaczynajmy!


