


Dlaczego warto interesować się 
bezpieczeństwem w sieci?

Korzyści płynące z Internetu są niezliczone. 
Umożliwia on wszechstronną komunikację, 
ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań, 
ułatwia dostęp do informacji. Jednak poza 
treściami o dużych walorach edukacyjnych, 
ogromna część materiałów jakie można znaleźć 
w Sieci jest nieodpowiednia czy wręcz 
szkodliwa dla dzieci i młodzieży. Aby 
korzystanie z Internetu było bezpieczne warto 
zastosować się do kilku wskazówek.



Kilka prostych zasad bezpiecznego 
korzystania z internetu!

Nie podawaj swoich danych osobowych takich, 
jak: adres, numer telefonu, adres pracy 
rodziców/numer telefonu, nazwa i miejsce 
szkoły bez zgody rodziców. Ujawnianie tych 
informacji może narazić cię na różne 
niebezpieczeństwa. 



Drugie

Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo, kto jest po 
drugiej stronie. Internetowi znajomi mogą 
okazać się kimś zupełnie innym niż 
twierdzą.



Trzecie

Bądź podejrzliwy, jeśli ktoś, kogo poznałeś na 
czacie próbuje nastawiać cię przeciwko 
rodzicom, opiekunom, nauczycielom czy 
przyjaciołom. Niektóre czaty wykorzystywane 
są przez pedofilii, sekty i inne niebezpieczne 
grupy do nakłaniania młodych ludzi, by zrobili 
coś, czego nie chcieliby robić. 



Czwarte

Nie wyrażaj zgody na spotkanie z osobą, którą 
poznałeś w sieci bez porozumienia z rodzicami. 
Jeśli zgodzisz się na takie spotkanie, upewnij 
się, że spotkacie się w miejscu publicznym i 
weź ze sobą znajomego. 



Piąte

Jeśli masz swój blog, musisz mieć świadomość, 
że jest on dostępny każdemu kto korzysta z 
Internetu. Pamiętaj o tym zamieszczając w 
blogu informacje o sobie. Zastanów się, jakie 
wiadomości na swój temat chciałbyś tam 
umieścić i czy naprawdę powinieneś to zrobić. 
Wszystko, co umieścisz w blogu może być nie 
tylko przeczytane przez innych użytkowników 
sieci, ale także z łatwością kopiowane i 
przechowywane, a w przyszłości może zostać 
wykorzystane przeciwko tobie. 



Szóste

Nie korzystaj ze stron banków, poczty 
elektronicznej czy portali społecznościowych, 
które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że 
masz stuprocentową pewność z innego źródła, 
że strona taka jest bezpieczna.



Siódme
Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj 
procesy sieciowe - jeśli się na tym nie znasz 
poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. 
Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące 
własne połączenia z Internetem, wysyłające 
twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może 
się zainstalować na komputerze mimo dobrej 
ochrony - należy je wykryć i zlikwidować.



Ósme

Ważna zasada dotycząca bezpieczeństwa 
osobistego: nie zostawiaj danych osobowych w 
niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli 
nie masz absolutnej pewności, że nie są one 
widoczne dla osób trzecich.



Koniec

Dziękuje za uwagę! Prezentacje wykonał 
Mateusz Leszkowicz KL I TL. W prezentacji 

wykorzystałem materiały z:

bezpiecznypc.pl

egospodarka.pl

zsmsanok.pl

betanews.pl


