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Czy jest internet?

Internet to sieć połączeń pomiędzy komputerami. Ten globalny system 
pozwala na wymianę cyfrowych informacji i pozwolił na stworzenie całej - 
nomen omen - sieci usług (również tak podstawowych jak strony WWW, 
czy poczta e-mail), bez których nasze obecne życie byłoby znacznie 
trudniejsze.



Zagrożenie związane z internetem

1 Wirus komputerowy- niektóre strony internetowe, które używamy 
ściągają na nasze komputery szkodliwe programy

2 Hakerzy- ludzie, którzy bardzo dobrze potrafią się kryć w Internecie i 
wykorzystywać tą wiedzę do przejmowania kontroli nad programami

3 Fałszywe oprogramowanie ochronne- wyświetla nawet udawane 
komunikaty o wykryciu i usunięciu wirusów, w tle jednak działając na 
naszą szkodę.



Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 

1.Nie podawaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska 

2.Nigdy nie wysyłaj swoich zdjęć nieznajomym, nigdy nie wiadomo do kogo trafią 

3.Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie 
odpowiadaj na nią 

4.Szanuj innych użytkowników sieci, traktuj ich tak jak chcesz żeby oni traktowali 
Ciebie 

5.Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie skonsultuj się z rodzicami 

6.Jeżeli prowadzisz bloga lub stronę internetową pamiętaj że mają do tego dostęp 
również osoby o złych zamiarach



Dzień bezpiecznego internetu

Święto obchodzone w całej Europie w pierwszej 
połowie lutego. Został ustanowiony z inicjatywy 
Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer 
Internet". Celem ustanowienia takiego dnia było 
zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu 
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.



Zagrożenia związane z 
korzystaniem nadmiernie z 
komputera

1.Zatracanie poczucia czasu 

2.Rozkojarzenie, zaburzenia pamięci 

3.Trudność z koncentracją

 4.Brak odpowiedniej ilości snu 

5.Uzależnienia od gier komputerowych 

6.Problemy z kręgosłupem i oczami



Zasady bezpiecznego korzystania

 z komputera

1.Bezpieczne podłączenie kabli 

2.Siedzenie w odpowiedniej pozycji 

3.Nie spożywanie posiłków przy komputerze

 4.Zapewnienie dobrego oświetlenia 

5.Zapewnienie dopływu świeżego powietrza



Wirtualni znajomi

75% 83% 42% 17%

W internecie bardzo łatwo nawiązuje się nowe znajomości. Nic 
dziwnego. Czasami o wiele łatwiej jest z kimś porozmawiać z kimś 
obcym w sieć, niż z koleżanką czy kolegą a nawet rodzicami w 
realnym świecie. Warto więc zachować szczególną czujność. Gdyż 
nie wiemy czy na pewno osoba jest tym kimś się podaję.

osoby uzależnione 
od korzystania z 

internetu

osoby które zostały 
oszukane w 
internecie

osoby które 
poprawnie 

korzystają z 
internetu

osoby zdające sobie 
sprawę z zagrożenia 



Cyberprzemoc

Stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z 
wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, 
fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne.
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KONIEC! Pamiętaj o bezpieczeństwie w 
internecie!

ŹRÓDŁO:

https://www.google.com/
search?q=bezpieczny+i
nternet&safe=active&rlz
=1C1GCEA_enPL932P
L932&sxsrf=ALeKk03FB
hsaPcNSSxj12Zs1Sot4x
zrFkQ:1613582009198&
source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=2ahUKEwj
Qk-WztfHuAhXNyqQKH
S4WDzwQ_AUoAXoEC
AgQAw&biw=1536&bih=
792


