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WYMOGI	  TECHNICZNE	  

Aby	  zagrać	  w	  grę	  potrzebujesz	  komputera	  z	  przeglądarką	  (zalecanymi	  przeglądarkami	  są:	  Chrome	  lub	  Firefox).	  Gra	  
chodzi	  w	  systemie:	  Windows,	  Mac	  Osx	  oraz	  Linux.	  Kliknij	  w	  link:	  www.tabby.eu	  	  	  	  i	  poczekaj	  kilka	  sekund	  aż	  strona	  się	  
załaduje.	  

	  

REJESTRACJA	  

Zanim	  uzyskasz	  dostęp	  do	  Tabby	  Gra	  musisz	  najpierw	  stworzyć	  konto.	  Na	  stronie	  
głównej	  kliknij	  w	  „Nowe	  Konto”	  (eng.	  New	  account)	  i	  później	  „Zaloguj	  się	  z	  hasłem”	  aby	  

stworzyć	  nowe	  konto	  używając	  loginu	  i	  hasła	  (hasło	  możesz	  sobie	  wynotować	  gdzieś,	  
żeby	  o	  nim	  nie	  zapomnieć).	  

	  
W	  procesie	  rejestracji	  możesz	  również	  skorzystać	  z	  opcji	  logowania	  przez	  konto	  na	  facebooku,	  poprzez	  kliknięcie	  w	  

„Zaloguj	  z	  Facebook”	  (uwaga:	  z	  Twojego	  konta	  nie	  będą	  pobierane	  informacje	  personalne	  i	  gra	  nie	  będzie	  publikowała	  
informacji	  na	  Twojej	  tablicy	  na	  Facebooku.	  Rejestracja	  przez	  Facebook	  nie	  wymaga	  wymyślania	  nowego	  hasła.	  

	  

Zagraj	  jako	  gość.	  
Możesz	  również	  wypróbować	  grę	  poprzez	  kliknięcie	  w	  „Zagraj	  jako	  gość”,	  w	  ten	  sposób	  możesz	  się	  tylko	  zapoznać	  z	  

grą.	  Nie	  będziesz	  uczestniczyć	  w	  misjach	  i	  wchodzić	  w	  kontakt	  z	  siecią	  społeczną	  bez	  stworzenia	  indywidualnego	  konta.	  

	  
Stworzenie	  postaci	  	  

Po	  dokonaniu	  wyboru	  metody	  rejestracji	  przejdziesz	  do	  tworzenia	  własnej	  postaci.	  
Wyboru	  postaci	  dokonujesz	  poprzez	  nawigację	  strzałkami	  u	  góry	  (obrazek	  po	  prawej).	  

	  

Poniżej	  znajdziesz	   guziki	  za	  pomocą,	  których	  możesz	  
zdecydować	  jakiej	  płci	  ma	  być	  postać.	  

	  

Wpisz	  swoją	  ksywkę	  (nazwę	  widoczną	  dla	  innych	  graczy	  w	  trakcie	  gry)	  i	  wybierz	  hasło,	  
po	  czym	  kliknij	  OK.	  

	  
Nazwa	  świata.	  

Ostatnim	  etapem	  jest	  wybranie	  „Nazwy	  świata”	  w	  grze.	  Nazwa	  powinna	  być	  udostępniona	  dla	  Ciebie	  od	  nauczyciela,	  

nazwa	  będzie	  nadana	  w	  celu	  identyfikacji	  grupy	  uczniów,	  a	  nie	  pojedynczych	  jednostek	  w	  grupie.	  Może	  to	  być	  nazwa	  
szkoły,	  grupy	  klas	  lub	  nazwa	  zupełnie	  zmyślona).	  

	  

Aby	  zagrać	  w	  grę	  następnym	  razem,	  z	  domu,	  ze	  szkoły,	  kliknij	  „Zaloguj	  się	  z	  hasłem”	  lub	  „Zaloguj	  się	  z	  Facebook”	  

(bazując	  na	  tym	  jaką	  metodę	  w	  trakcie	  rejestracji	  wybrałeś/	  -‐łaś.	  Nazwy	  świata	  już	  nie	  będzie	  trzeba	  podawać.	  
	  

	  



TWÓJ	  POKÓJ	  

Teraz	  możesz	  rozpocząć	  grę,	  odnajdziesz	  siebie	  w	  swoim	  pokoju.	  Stąd	  możesz	  wyjść	  na	  zewnątrz,	  poprzez	  kliknięcie	  na	  
drzwi,	  zajrzeć	  do	  sieci	  społecznej	  przez	  kliknięcie	  na	  komputer,	  jak	  również	  skontrolować	  swój	  status	  na	  panelu	  poniżej	  
(obrazek	  poniżej).	  

	  

	  

STATUS	  

Panel	  statusowy	  pokazuje	  Ci	  jak	  się	  ma	  Twoja	  postać.	  Są	  3	  wskaźniki	  jej	  dobrego	  
samopoczucia,	  które	  mają	  opisywać	  Twój	  obecny	  stan	  w	  grze.	  Każdy	  wskaźnik	  ma	  

swój	  symbol	  i	  ma	  odmienne	  znaczenie.	  

	  

Radość:	  Punkty	  zdobywasz	  jeśli	  spełnisz	  misję,	  tzn.	  Znajdziesz	  i	  zrobisz	  

zdjęcie	  obiektowi	  misji.	  Tracisz	  punkty	  jeśli	  ktoś	  Ciebie	  zbullying’uje	  
(wielokrotnie	  dokona	  wobec	  Ciebie	  aktów	  przemocy).	  

	  
Popularność:	  będzie	  wzrastać	  jeśli	  będziesz	  uzyskiwać	  akceptację	  w	  

sieci	  społecznej	  (wysoko	  punktowane	  głosy),	  będzie	  opadać	  jeśli	  te	  
oceny	  nie	  będą	  takie	  wysokie.	  

Kliknij,	  aby	  wyjść	  na	  
zewnątrz	  do	  miasta	  

Kliknij	  aby	  zobaczyć	  swój	  status	  

Kliknij,	  aby	  otworzyć	  
sieć	  społeczną	  



	  

Karma:	  jest	  powiązana	  z	  Twoim	  zachowaniem.	  Jeśli	  będziesz	  korzystać	  we	  właściwy	  sposób	  z	  sieci	  

społecznej	  Twoja	  karma	  wzrośnie,	  w	  przeciwnym	  wypadku	  będzie	  opadała.	  

	  

Punkty:	  będziesz	  wygrywać	  punkty	  każdej	  misji.	  Możesz	  je	  później	  zużyć	  na	  zakupy	  w	  sklepie.	  

	  

	  

W	  trakcie	  gry,	  gdy	  dostrzeżesz	  monetę	  nad	  głową	  Twojej	  postaci,	  to	  znaczy,	  że	  dostajesz	  
punkty	  (jeśli	  numer	  jest	  zielony)	  lub	  je	  tracisz	  (jeśli	  numer	  jest	  czerwony).	  

	  

	  

	  

MIASTO	  

W	  mieście	  możesz	  odkrywać	  wszystkie	  pozostałe	  miejsca	  w	  świecie	  Tabby,	  możesz	  wchodzić	  w	  kontakt	  z	  innymi	  

graczami	  i	  możesz	  uczestniczyć	  w	  misjach.	  

Możesz	  wrócić	  do	  swojego	  pokoju	  kiedy	  tylko	  chcesz,	  poprzez	  kliknięcie	  we	  wskaźnik	  „Dom”	  (każdy	  gracz	  ma	  swój	  
dom).	  Odkrywaj	  miasto,	  najeżdżając	  wskaźnikiem	  na	  budynek	  (wysunie	  się	  czerwone	  oznaczenie),możesz	  wówczas	  

kliknąć	  i	  poznać	  jego	  wnętrze.	  	  
	  

	  

	  

SIEĆ	  SPOŁECZNA	  

W	  sypialni	  możesz	  kliknąć	  na	  komputer	  lub	  na	  komórkę	  w	  prawym	  dolnym	  rogu,	  aby	  skorzystać	  z	  sieci	  
społecznej.	  Sieć	  społeczna	  Tabby	  Gra	  jest	  symulacją	  naśladującą	  funkcjonowanie	  sieci	  społecznej	  w	  

świecie	  rzeczywistym.	  Wszystkie	  posty	  i	  wiadomości	  są	  fikcją,	  ponadto	  nic	  nie	  będzie	  publikowane	  lub	  
widoczne	  poza	  grą.	  

	  

Zasady	  sieci	  społecznej	  są	  bardzo	  proste.	  Czasami	  masz	  okazję	  zrobienia	  zdjęcia	  sytuacjom.	  Jeśli	  to	  się	  stanie	  to	  
zobaczysz	  ikonę	  kamery,	  jak	  ta	  poniżej.	  



	  

Możesz	  również	  wykonywać	  zdjęcia	  obiektów	  w	  trakcie	  misji	  (poszukiwanie	  skarbu),	  możesz	  robić	  zdjęcia	  znajomym	  
lub	  nawet	  zdjęcia	  aktów	  przemocy	  (bullying’owania).	  Jednak	  uważaj,	  bo	  każde	  zdjęcie	  będzie	  publikowane	  w	  sieci	  

społecznej.	  Każde	  zdjęcie	  będzie	  miało	  wpływ	  na	  Twoją	  karmę	  i	  radość	  innych	  graczy.	  

Głosowanie	  w	  Świecie	  Tabby	  jest	  również	  ważne.	  Żeby	  zagłosować	  na	  posty	  innych	  graczy	  wystarczy	  kliknąć	  na	  jedną	  z	  
pięciu	  gwiazd	  przy	  poście	  (gdzie	  1	  oznacza	  że	  nie	  podoba	  Ci	  się	  post,	  a	  5	  oznacza,	  że	  go	  lubisz).	  

Przykład	  z	  gry:	  

	  

Głosowanie:	  żeby	  zagłosować	  przesuń	  wskaźnik	  myszy	  nad	  gwiazdki.	  Jeśli	  nie	  udzieliłeś	  jeszcze	  głosu,	  to	  wokół	  
gwiazdek	  będzie	  czarna	  oprawka	  wskazująca	  na	  możliwość	  oddania	  głosu.	  Wybierz	  ile	  gwiazdek	  chciałbyś	  dać	  i	  

potwierdź	  kliknięciem.	  

	  

Druga	  strona	  monety:	  Podjęcie	  decyzji	  -‐	  jak	  zagłosować-‐	  	  nie	  jest	  takie	  proste.	  Zagłosowanie	  przeciwko	  cyber-‐

agresorowi	  jest	  niewątpliwie	  najlepszą	  rzeczą	  do	  zrobienia...	  ale	  może	  sprawić,	  że	  stracisz	  na	  popularności.	  Jeśli	  
zagłosujesz	  za	  cyber-‐agresorem,	  to	  wpłynie	  to	  negatywnie	  na	  Twoją	  karmę,	  jednak	  w	  zamian	  za	  to	  możesz	  zyskać	  

trochę	  na	  popularności.	  Wyboru	  trzeba	  dokonywać	  mądrze.	  

Głos	  średni	  

Ilu	  graczy	  głosowało	  

Nastrój	  postu	  

Zawartość	  postu	  



	  

INTERAKCJE	  

Chat:	  jedną	  z	  metod	  szybkiej	  interakcji	  z	  innymi	  graczami	  jest	  chat.	  Żeby	  zacząć	  
czatować	  wystarczy	  wcisnąć	  jakąkolwiek	  literkę	  na	  klawiaturze.	  Nad	  Twoją	  
postacią	  ukaże	  się	  balonik	  z	  tekstem,	  który	  zapisujesz.	  

Wciśnij	  ENTER	  żeby	  potwierdzić	  i	  wysłać	  wpisany	  tekst	  do	  wszystkich	  znajomych	  
wokół	  Ciebie	  lub	  ESC	  żeby	  tę	  czynność	  anulować.	  Tekst	  nie	  będzie	  widoczny	  dla	  

innych	  graczy	  do	  momentu	  potwierdzenia	  go	  klawiszem	  ENTER.	  

Kolejną	  metodą	  interakcji	  są	  zaplanowane	  czynności.	  Aby	  z	  nich	  skorzystać	  
kliknij	  na	  innego	  gracza,	  jeśli	  do	  niego	  dotrzesz	  ukażą	  się	  ikony:	  

	  

	  

Kliknięcie	  na	  którąś	  z	  ikon	  pozwoli	  Tobie	  wrazić	  Twój	  nastrój	  wobec	  tego	  gracza,	  możesz	  w	  ten	  sposób	  wyrazić:	  
przyjaźń,	  miłość,	  nienawiść	  i	  inne	  odczucia.	  

Jeśli	  wciśniesz	  ikonkę	  z	  telefonem	  komórkowym	  to	  podobne	  czynności	  zostaną	  wykonane	  w	  sieci	  społecznej,	  innymi	  

słowy	  opublikujesz	  tekst	  wyrażający	  Twoje	  samopoczucie.	  

Uważaj,	  każda	  czynność	  na	  drugim	  graczu	  może	  mieć	  konsekwencje	  na	  Karmie	  i	  Radości.	  

MISJE	  

Misja	  jest	  zadaniem	  przypisanym	  wszystkim	  graczom	  w	  grze.	  Obecnie	  jest	  jedna	  misja	  w	  Tabby	  Gra,	  na	  którą	  składa	  się	  

robienie	  zdjęć	  obiektom	  w	  mieście.	  Misja	  ma	  2	  warianty:	  

1) Znajdź	  konkretną	  ilość	  obiektów	  
2) Znajdź	  jak	  najwięcej	  obiektów	  w	  ograniczonym	  czasie	  

	  

Jeśli	  dostrzeżesz	  tę	  ikonę,	  musisz	  zebrać	  konkretną	  ilość	  
obiektów	  przed	  innymi	  graczami.	  Pierwszy,	  który	  zbierze	  

wszystkie	  przedmioty	  wygrywa.	  	  

	  
Jeśli	  zobaczysz	  tę	  ikonę	  to	  znaczy,	  że	  musisz	  zebrać	  jak	  

najwięcej	  przedmiotów	  w	  określonym	  czasie.	  Gracz	  z	  
największą	  ilością	  zebranych	  przedmiotów	  wygrywa.	  	  

Wygranie	  misji	  daje	  Ci	  trochę	  punktów	  i	  radości.	  

	   	  



	  

SKLEPY	  

Wygranie	  misji	  sprawi,	  że	  zbierzesz	  trochę	  punktów.	  Jak	  je	  wykorzystać?	  

Znajdź	  sklep!	  W	  Tabby	  Gra	  są	  3	  sklepy,	  w	  których	  możesz	  dokonać	  zakupu	  różnych	  (czasami	  nietypowych)	  rzeczy.	  

Rzeczy	  te	  	  zazwyczaj	  pomogą	  Tobie	  odzyskać	  trochę	  popularności,	  radości	  lub	  obu.	  W	  niektórych	  przypadkach	  mogą	  Ci	  
pomóc	  w	  niektórych	  misjach	  lub	  mogą	  zostać	  użyte	  jako	  pułapki	  na	  innych	  graczy	  (ale...	  uważaj	  na	  poziom	  Karmy).	  

Zbierz	  i	  wypróbuj	  wszystkie!	  

	  

AKTY	  PRZEMOCY	  (BULLYINGU)	  

W	  trakcie	  eksploatowania	  miasta	  lub	  misji	  możesz	  stać	  się	  celem	  przemocy	  
(bullying’u)	  .	  Agresorzy	  są	  szczególnymi	  postaciami	  (nie	  są	  prawdziwymi	  graczami,	  

lecz	  programami	  ze	  sztuczną	  inteligencją),	  których	  jedynym	  celem	  w	  życiu	  jest	  
prześladowanie	  ludzi.	  	  

Agresorzy	  mogą	  Ciebie	  zaatakować	  przez	  sieć	  społeczną	  lub	  w	  rzeczywistości	  gry,	  

mogą	  ukraść	  Tobie	  punkty	  i	  jeśli	  masz	  niską	  popularność,	  to	  masz	  większe	  
zagrożenie	  być	  zaatakowanym	  przez	  nich.	  

A	  jaka	  jest	  metoda	  obrony	  siebie	  i	  innych	  ofiar	  przed	  agresorami?	  Najlepszą	  metodą	  jest	  poszukanie	  pomocy.	  

	  

SZKOŁA	  

Szkoła	  jest	  szczególnym	  budynkiem,	  
zlokalizowanym	  w	  centrum	  miasta.	  	  	  

W	  szkole	  znajdziesz	  nauczycieli,	  z	  którymi	  

możesz	  wejść	  w	  kontakt	  jak	  z	  każdą	  inną	  
postacią	  w	  grze,	  w	  dodatku	  to	  oni	  mogą	  Tobie	  

pomóc,	  jeśli	  dowiesz	  się	  jak	  przekazać	  im	  
informacje	  o	  cyber-‐agresorach.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



ZNACZKI	  

Znaczki	  są	  rozdawane	  przez	  system	  na	  podstawie	  Twojego	  zachowania	  i	  konsekwencji	  sytuacji.	  Każdy	  znaczek	  ma	  
znaczenie,	  wyjaśnione	  poniżej:	  

	  
Obrońca:	  dostaniesz	  go	  jeśli	  głosujesz	  przeciw	  postom	  cyber-‐agresorów	  lub	  gdy	  pomagasz	  znajomym	  

porozmawiać	  z	  nauczycielem.	  	  

	  

	  

Ofiara:	  dostaniesz	  go	  jeśli	  będziesz	  wielokrotnie	  ofiarą	  cyber-‐agresorów.	  	  

	  

Obserwator:	  pasywny,	  nie	  jest	  po	  stronie	  agresorów,	  ale	  nie	  jest	  też	  przeciw	  nim.	  

	  
	  

	  

	  
Wspólnik:	  dostaniesz	  go	  jeśli	  będziesz	  często	  po	  stronie	  cyber-‐agresorów.	  	  

	  

RANKINGI	  

Co	  jakiś	  czas	  sesja	  grania	  będzie	  wygasać	  (domyślnie	  ustawione	  jest	  to	  na	  co	  
15	  minut).	  Po	  zakończeniu	  sesji	  grania	  pokaże	  się	  tabela	  wykazująca,	  kto	  
jest	  najlepszym	  graczem.	  	  

Żeby	  pozostać	  na	  szczecie	  tabelki	  musisz	  wybierać	  właściwe	  zachowania	  w	  
wirtualnej	  rzeczywistości	  Tabby	  Gra.	  

Staraj	  się	  zająć	  pierwsze	  miejsce!	  

	  

	  

	  

Po	  więcej	  informacji,	  odwiedź	  www.tabby.eu	  


