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SŁOWEM WSTĘPU 

  WYOBRAŻASZ SOBIE  

ŻYCIE BEZ KOMPUTERA? 

BEZ SIECI? 

JA NIE!!! 

ALE MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE WIEDZA, KTÓRĄ CI TERAZ 
PRZEKAŻĘ MOŻE DAĆ CI BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

!!! 

PROSZĘ, POPATRZ, POSŁUCHAJ I ZAPAMNIĘTAJ!!! 

A POTEM STOSUJ SIĘ DO OKREŚLONYCH ZASAD!!! 



INTERNET 

Internet jest obecnie jednym z najbardziej 
popularnych medium wykorzystywanym w 

niemalże wszystkich dziedzinach życia. Dzięki 
niemu mamy szybki i łatwy dostęp do 
wiadomości, informacji kulturalnych, 

sportowych, wiedzy fachowej.  



BADANIA 

• Z badań wynika, że do największych zagrożeń 
internetowych dla dzieci należy pedofilia, 
pornografia, przemoc i uzależnienie od 
Internetu. Niestety dane donoszą, że istnieje 
niska świadomość zagrożeń. A jeśli nie 
posiadamy wiedzy na ten temat to nie 
jesteśmy w stanie skutecznie bronić się przed 
ewentualnymi zagrożeniami. 



 CHROŃ 
SWOJE 
HASŁA  OSTROŻNIE 

KORZYSTAJ Z 
NIEZABEZPIECZONYCH 

SIECI WIFI 

PAMIĘTAJ, BY 
AKTUALIZOWAĆ 
OPROGRAMOW
A-NIE 
ANTYWIRUSOW
E 

CZYTAJ 
REGULAMINY I 
POLITYKI 
PRYWATNOŚCI 

ZAINSTALUJ W 
PRZEGLĄDARCE 
WTYCZKI 
POZWALAJĄCE 
UNIKNĄĆ 
ŚLEDZENIA 
TWOICH ZACHOWAŃ W 
INTERNECIE ZASADY  

BEZPIECZEŃSTWA 

PAMIĘTAJ , ŻE 
OSOBA PO 
DRUGIEJ 

STRONIE NIE 
ZAWSZE MUSI 
BYĆ TYM, ZA 

KOGO SIĘ 
PODAJE 



SURFOWANIE 
W INTERNECIE 

MOŻE BYĆ 
ŚWIETNĄ 

ZABAWĄ ORAZ 
TOWARZYSKĄ I 
INSPIRUJĄCĄ 

FORMĄ 
SPĘDZANIA 

CZASU.  

TO WAŻNE, 
ABY 

STOSOWAĆ  
REGUŁY 

ZNAJDUJĄCE 
SIĘ NA 

NASTĘPNYM 
SLAJDZIE 



PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD 

Bądź dyskretny. Informacje, które publikujesz, stają się publiczne i widoczne dla 
wszystkich. Nie wstawiaj informacji lub obrazków, których nie chcesz udostępniać 
całemu światu. Uważaj – mogą zostać przekazane dalej! 
 

Bądź anonimowy. Nie dziel się prywatnymi lub bardzo osobistymi informacjami. Nigdy 
nie zamieszczaj lub wysyłaj czegokolwiek, co może posłużyć do zlokalizowania Ciebie 
lub innej osoby (na przykład imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy też adresu 
domowego lub numeru telefonu). 
 

Zachowaj dystans. Nie organizuj spotkań z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci. 
Jeśli już musisz, spotykaj się wyłącznie w bezpiecznych i publicznych miejscach, 
powiadom kogoś o swoich planach i przyprowadź ze sobą znajomego. Jeśli nie jesteś 
pełnoletni, poproś rodziców lub opiekunów o pozwolenie i weź ich ze sobą. 
 



PRZESTRZEGAJ TYCH ZASAD 

Bądź szczery. Możliwe, że kusi Cię udawanie kogoś, kim nie jesteś. Pamiętaj, że inni 
ludzie również mogą myśleć w ten sam sposób. Potrafią podawać się za kogoś, kim w 
rzeczywistości nie są. 

Bądź uprzejmy. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje z natrętnymi osobami. Jeśli ktoś Cię 
obraża, po prostu odejdź od komputera. Powiadom dorosłego lub administratora o 
danej osobie i jej zachowaniu. To ma być przede wszystkim zabawa, czyż nie? 
 

Uważaj na wirusy. Nie otwieraj, nie odpowiadaj i nie przesyłaj dalej e-maili, czy też 
wiadomości z komunikatora, jeśli nie znasz osoby wysyłającej i nie sprawdziłeś 
zawartości programem antywirusowym. Może ona zawierać niebezpieczne 
oprogramowanie (takie jak spyware, czy wirusy), lub być obraźliwa. 
 
 





ZAGROŻENIA 
W SIECI 

NIEBEZPIECZNE 
TREŚCI 

NIEBEZPIECZNE 
KONTAKTY 

CYBERPRZEMOC 

WIRUSY 

PEDOFILIA 

WYKRADANIE 
NASZYCH 
DANYCH 



ZAPAMIĘTAJ 

 

 

• Bądź ostrożny 

• Nie bój się rozmawiać o swoich problemach 
związanym z surfowaniem w sieci 

• Jeśli choć coś zapamiętałeś z tej prezentacji to 
nie wstydź się powiedzieć o niej                          
swoim znajomym  



 



WSKAZÓWKA 

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej zajrzyj na strony www  

podane w następnym slajdzie 
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