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Czy jesteś, czy nie jesteś fanem Pink Floyd, na pewno znasz jeden z największych albumów
muzyki rokowej wszechczasów – Dark Side of the Moon. To on stał się inspiracją do stworzenia
tej gry, którą rozegrasz, by zgłębić biologiczne uwarunkowania zachowań przestępczych.
Człowiek posiada dwie strony swojej natury – ciemną i jasną – biologiczną i społeczną.
Biologia człowieka przejawia się w instynkcie przetrwania, który stawia jednostkę przed
wszystkimi innymi w dążeniu do celu, jakim jest szeroko rozumiany ewolucyjny sukces.
Instynkt ten równoważony jest przez uwarunkowania społeczne, które w dążeniu jednostki
do osobistych celów, nie pozwalają na ignorowanie potrzeb innych jednostek.
Aby zrozumieć rolę biologicznych czynników prowadzących do przestępczości, musisz pokonać
drogę od ciemnej do jasnej strony ludzkiej natury. I wrócić do punktu wyjścia.
Twoim przewodnikiem będzie księżyc. Jego kolejne kwadry wyznaczą twoje cele. Rozpoczniesz
swoją drogę w czasie nowiu, by wraz z pierwszą kwadrą zapewnić sobie przetrwanie, w czasie
pełni poczuć się bezpieczny, w trzeciej kwadrze cieszyć się dobrobytem, i w końcu w porze
ponownego nowiu odczuć radość absolutnego spełnienia.
Przez kilka księżycowych miesięcy towarzyszyć będzie ci płyta Dark Side of the Moon, której
utwory stanowić będą zadania, z jakimi przyjdzie Ci się zmierzyć w różnych fazach księżyca.
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Od nowiu do nowiu
Im więcej poprawnie wykonasz utworów - zadań, tym większą masz szansę na pokonanie drogi
od nowiu do nowiu, a tym samym na zapewnienie sobie pełni satysfakcji. Każdy poprawnie
wykonany utwór pozwoli pokonać określoną część drogi liczoną w dniach.
Im dłuższą przebędziesz drogę, tym możesz liczyć na lepszą ocenę z ćwiczeń (droga od nowiu
do pełni) oraz gwarantowaną ocenę z całości przedmiotu (droga od pełni do nowiu). Pozostałą,
nieprzebytą podczas gry drogę do nowiu będziesz musiał przebyć pisząc egzamin końcowy.

Miesiąc księżycowy
Miesiąc księżycowy liczy 29 dni i podzielony jest na 4 kwadry po 7,25 dnia.
Dotarcie do każdej kolejnej kwadry związane będzie z otrzymaniem specjalnych uprawnień
(m.in. związanych z możliwością podchodzenia do określonych zadań, w tym nieznanych w tej
chwili zadań specjalnych, które nie zostały ujęte w liście utworów na albumie).
Pierwsze dwie kwadry (od nowiu do pełni) stanowią o twojej ocenie z ćwiczeń, gdzie wraz
z dopełnianiem księżyc podnosi coraz bardziej Twoją ocenę zgodnie z poniższą tabelą.
% widoczności księżyca
50 (1 kwadra) - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 – 100 (pełnia)

liczba dni
7,25 – 8,80
8,85 – 10,25
10,30 – 11,70
11,75 – 13,15
13,20 – 14,50

ocena z ćwiczeń
dostateczna
dostateczna plus
dobra
dobra plus
bardzo dobra

Kolejne dwie kwadry (od pełni do nowiu) stanowią o twojej gwarantowanej ocenie z egzaminu,
gdzie wraz z ubywaniem księżyc coraz bardziej umniejsza liczbę pytań, na które będziesz musiał
odpowiedzieć podczas egzaminu (50 pytań testowych) zgodnie z poniższą tabelą.
Aby zagwarantować sobie niektóre bonusy (*, **, ***) należy spełnić dodatkowe kryteria.
% widoczności księżyca
100 (pełnia) - 91
90 - 81
80 - 71
70 - 61
60 - 51
50 (3 kwadra) - 41
40 - 31
30 - 21
20 - 11
10 – 0 (nów)

liczba dni
14,50 – 15,95
16,00 – 17,40
17,45 – 18,85
18,90 – 20,30
20,35 – 21,75
21,80 – 23,20
23,25 – 24,65
24,70 – 26,10
26,15 – 27,55
27,60 – 29,00

liczba zaliczonych pytań
0
5
10
15
20
25 *
30 *
35 **
40 **
45 ***

gwarantowana ocena
dostateczna *
dostateczna plus *
dobra **
dobra plus **
bardzo dobra ***

* - należy wykonać poprawnie (min. w 50%) zadanie „Us and Them” lub „Any Colour You Like”
** - należy wykonać poprawnie (min. w 50%) zadanie „Money” lub „Brain Damage”
*** - - należy wykonać poprawnie (min. w 50%) poprawnie zadanie „Eclipse”
Księżyc, który pokona całą drogę od nowiu do nowiu i ponownie będzie dobierać, zacznie oświetlać
swoim blaskiem inne księżyce (podstawa fizyczna tego zjawiska zostanie ujawniona w swoim czasie).
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Utwory
Zadania i ich terminy zostały ujęte na diagramie na poprzedniej stronie. Diagram podzielony jest
na dni oraz kolejne miesiące księżycowe. Bez trudu odnajdziesz właściwą dzienną pozycję
na diagramie biorąc pod uwagę terminy, w których odbywają się zajęcia.
Speak to me
Twoim zadaniem jest zabierać cenny głos w dyskusjach podczas ćwiczeń.
Maksymalna droga do przebycia dzięki jednemu głosowi to 0,1 dnia. Podczas jednych zajęć
możesz maksymalnie przebyć 0,5 dnia. Jest to zadanie obowiązkowe, dostępne od nowiu.
Breathe
Twoim zadaniem jest wygłosić prezentację na wylosowany temat podczas ćwiczeń. Prezentacja
musi być wygłoszona na 1 oddechu, a jej czas nie może przekroczyć 11:30 min – bez trudu
odkryjesz skąd taki, a nie inne czas.
Maksymalna droga do przebycia dzięki temu zadaniu to 5 dni. Jest to zadanie obowiązkowe,
dostępne od nowiu.
On the run
Twoim zadaniem jest odpowiedzieć poprawnie na kilka pytań w quizie on-line. O jego dokładnym
czasie będziesz informowany na bieżąco.
Maksymalna droga do przebycia dzięki jednemu biegowi to 0,5 dnia. Jest to zadanie dowolne,
dostępne od nowiu.
Time
Twoim zadaniem jest wykonać infografikę (dłuższa droga) lub napisać esej (krótsza droga)
nt. zmiany w czasie poglądów na temat natury przestępczości. Jeśli poradzisz sobie z tym
zadaniem, kolejnym będzie wykonać na podobnych zasadach pracę na temat zmienności
podatności na zachowania przestępcze wraz z wiekiem, wraz ze wskazaniem jej przyczyn.
Maksymalna droga do przebycia dzięki każdemu z zadań to 1 dzień. Jest to zadanie dowolne,
dostępne od nowiu.
Breathe (Reprise)
Twoim zadaniem jest przekonać koleżanki i kolegów (oraz niestety również prowadzącego
ćwiczenia) do wylosowanej tezy w 3 minuty podczas ćwiczeń.
Maksymalna droga do przebycia dzięki temu zadaniu to 5 dni. Jest to zadanie obowiązkowe,
dostępne od nowiu.
The Great Gig in the Sky
Twoim zadaniem jest być aktywnym podczas wykładów. O formie preferowanej aktywności
będziesz dowiadywać się na bieżąco.
Maksymalna droga do przebycia podczas jednego wykładu to 0,3 dnia. Jest to zadanie dowolne,
dostępne od nowiu.
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Money
Twoim zadaniem jest przedstawić w dowolnej formie (preferowana forma graficzna)
biologiczno-socjologiczne podłoże pożądania będącego podłożem przestępczości.
Maksymalna droga do przebycia dzięki temu zadaniu to 2 dni. Jest to zadanie dowolne,
dostępne od pierwszej kwadry.
Us and Them
Twoim zadaniem jest wykonać infografikę (dłuższa droga) lub napisać esej (krótsza droga)
nt. różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami, które warunkują odmienną podatność
na zachowania przestępcze.
Maksymalna droga do przebycia dzięki temu zadaniu to 2 dni. Jest to zadanie dowolne, dostępne
od pełni.
Any Colour You Like
Twoim zadaniem jest wykonać jedno, dwa lub wszystkie trzy zadania (do wyboru)
w maksymalnie 4-osobowym zespole (rola każdego z członków zespołu musi być
wyraźnie widoczna w wykonaniu zadania).
Pierwsze zadanie to stworzenie dowolnej gry (do rozegrania podczas zajęć, jednocześnie
dla wielu osób) dotyczącej tematyki przedmiotu.
Drugie zadanie to przygotowanie debaty na temat ustalony z prowadzącym, w której będą
mogły wziąć udział pozostałe osoby uczestniczące w zajęciach.
Trzecie zadanie to przygotowanie rozprawy nad fikcyjnym lub prawdziwym przestępcą,
w której główną rolę odgrywać będzie aspekt biologiczny.
Maksymalna droga do przebycia dzięki dowolnemu pierwszemu wykonanemu zadaniu to 1 dzień
(dla każdej osoby), 1,5 dnia dzięki dowolnemu drugiemu zadaniu oraz 2 dni dzięki pozostałemu –
trzeciemu zadaniu. Jest to zadanie dowolne, dostępne od nowiu.
Brain Damage
Twoim zadaniem jest wykonać infografikę (dłuższa droga) lub napisać esej (krótsza droga)
nt. różnic pomiędzy psychopatami a osobami niezaburzonymi, które warunkują odmienną
podatność na zachowania przestępcze w przypadku tych pierwszych.
Maksymalna droga do przebycia dzięki temu zadaniu to 2 dni. Jest to zadanie dowolne, dostępne
od pełni.
Eclipse
Twoim zadaniem jest wykonać infografikę (dłuższa droga) lub napisać esej (krótsza droga)
nt. różnych czynników (przede wszystkim biologicznych, w tym związanych z warunkowaniem),
które mogą wpływać na wzrost podatności na zachowania przestępcze jednostki.
Maksymalna droga do przebycia dzięki temu zadaniu to 3 dni. Jest to zadanie dowolne,
dostępne od trzeciej kwadry.
Utwory dodatkowe – zadania specjalne
Zadnia nie zostały ujęte w kalendarzu księżycowym i nie wiadomo kiedy będą możliwe do wykonania.
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