
Bezpieczeństwo 
w

 internecie



Zagrożenia w internecie - 
3  niebezpieczeństwa

SIECIOHOLIZM - uzależnienie od Internetu, polegające na niekontrolowanym spędzaniu czasu przy
nim i przymus bycia online. Osoba uzależniona często zaniedbuje aspekty życiowe np. obowiązki
domowe, szkolne, kontakty z ludźmi.

SPAM - kolejny rodzaj zagrożenia w sieci to niechciane wiadomości, zwykle o charakterze
reklamowym. Są wysyłane do wielu użytkowników. Reklamy zachęcają do klikania w link, pobrania
pliku np. zakupu czy skorzystania z usług. Do rozsyłania SPAM-u najczęściej służy poczta
elektroniczna.

NIE ODPOWIEDNIE TREŚCI DLA NIELETNICH - szczególnie narażone na zagrożenia w Internecie są
dzieci, które mogą trafić na nieodpowiednie treści dla nich np. materiały promujące przemoc lub
nielegalne, przestępcze działania. 



Zasady bezpiecznego
korzystania z internetu 

1. Nigdy nie otwieraj podejrzanych linków.
Skutki

Wejście w niesprawdzony link może skutkować
wirusem na urządzeniu.

Jak zapobiec?

Najlepszym rozwiązaniem bedzie zainstalować program antywirusowy na
urządzenie, którego zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie wirusów
komputerowych.



2. Nie udostępniaj swoich danych prywatnych
nieznanym osobom.

Skutki
Osoba poznana w internecie może wykorzystać twoje dane np. imię,
nazwisko, numer telefonu i adres.

Jak zapobiec?

Starajmy się niszczyć wszystkie dokumenty, na których
znajdują się nasze dane, bądź podczas zakładania kont w
grach nigdy nie używaj swojego prawdziwego imienia i
nazwiska.



3. Zachowuj się kulturalnie wobec innych, nie używaj
wulgaryzmów, stosuj się regulaminu strony.

4. Korzystaj z Internetu z umiarem.

Skutki
Od ciągłego korzystania z Internetu mogą pojawić się problemy
zdrowotne lub mniejsza koncentracja w szkole/ pracy .

Jak zapobiec?

Najlepszym rozwiązaniem 
będzie wyznaczenie czasu na korzystanie z Internetu, bądź
znalezienie hobby/pasji.



5. Nie udostępniaj dokumentów nie należących do Ciebie.
 
 

Skutki

 

Właściciel dokumentu, który udostępniłeś 
może pozwać cię o Prawa Autorskie.

6. Stosuj trudne hasła.

Skutki
Jeżeli zastosujesz jakieś proste hasło np.123 ktoś 
może zhakować twoje konto. 



Cześć ile masz lat? Hej mam 13 lat a ty?

Hej też mam 13 lat, 
może się spotkamy?

Ok

Nigdy nie ufaj osobom poznanym w internecie. 7.



Dzień bezpiecznego
Internetu
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