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UN JOC DESPRE WOMAN HACK THE GAME
INSTRUCȚII:

Devino un hacker „bun" care caută să salveze femeile de știință de la uitare.
Pentru a face acest lucru, trebuie să găsești și să localizezi fișierele despre
aceste savante pe computerul central al partenerului tău.
În același timp, hackerul tău adversar a lansat un virus care să îți infecteze
calculatorul pentru a șterge aceste fișiere. Cine va fi cel mai rapid?
Fiecare dintre hackeri are două calculatoare împărțite în grile pe care trebuie să
le ascundă de celălalt jucător. Într-unul dintre ele, trebuie să plasezi fișierele
savantelor, iar în celălalt, vei nota rezultatele încercărilor de a găsi fișierele
savantelor celuilalt hacker.
Fiecare hacker trebuie să își plaseze fișierele savantelor respectând o căsuță
goală în jurul fiecăruia dintre ei.
FIȘIERE ȘTIINȚIFICE:

Marie Curie (Ocupă 4 pătrate)
Ada Byron (3 pătrate)
Rosalind Franklin (3 pătrate)
Katherine Johnson (2 pătrate)
Esther Lederberg (2 pătrate)
Jocelyn Bell Burnell (1 pătrat)
Rachel Carson (1 pătrat)
Jane Goodall (1 pătrat)
Fiecare hacker trebuie să facă schimburi care vor alterna. Pentru a face acest
lucru, hackerul trebuie să spună coordonatele unui pătrat.
În cazul în care caseta este goală, vei răspunde „Nu"
În cazul în care caseta face parte dintr-un fișier, se va scrie „DA". Și poți
să păstrezi rândul și să încerci din nou.
În cazul în care caseta este ultima parte a unui fișier, se va spune „WOGA" și se va
continua redarea

În cele din urmă, hackerul care descoperă primul fișierele savantelor adversarului
său va câștiga.
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VARIAȚIE:

Creați o rundă de întrebări despre STIM sau despre savantele propuse, iar
hackerii vor putea spune coordonate doar dacă răspund corect la întrebări.
FIȘIERE DESCĂRCABILE:
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