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Cele 

- Uświadomienie młodzieży zagrożeń pochodzących z Internetu 
- Kształcenie umiejętności stosowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 
 

 Tak dla przypomnienia - rozwiążcie zadania :) 
1.Spośród podanych propozycji wskaz te, które świadczą o niebezpiecznym korzystaniu z Internetu 
• Podawanie swoich prawdziwych danych (imię, nazwisko, adres) 
• Podawanie tylko swojego pseudonimu 
• Umawianie się z osobami nowo poznanymi w Internecie 
• Spędzanie dużo czasu przed komputerem 
• Spędzanie przed komputerem tylko tyle czasu ile wymaga tego praca 
• Udostępnianie nieznajomym numeru telefonu 
• Przesyłanie drogą elektroniczną treści o charakterze wulgarnym 
• Otwieranie stron pornograficznych 
• Korzystanie z Internetu w celach samokształceniowych 
 
2.Zaznacz prawidłowa odpowiedź (odczytaj hasło, które powstanie z prawidłowych odpowiedzi) 
 
Rozmawiasz z kimś nieznajomym przez gg. Ta osoba wypytuje się o adres, numer telefonu. 
A -podajesz dane o które cię prosi 
I - nie udzielasz takich informacji 
 
Ktoś poznany na chacie prosi cię o spotkanie co robisz? 
N –nie umawiasz się z nieznajomym 
B- skoro z nim rozmawiałam to mogę iść 
 
Ktoś przysłał ci wiadomości zawierająca wulgaryzmy. Co robisz? 
C- odpisuje w taki sam sposób 
T- nie odpowiadam na takie zaczepki, zgłaszam tą sytuację dorosłym. 
 
Czy w Internecie obowiązują zasady grzecznościowe? 
E- tak 
D- nie 
 
Jeżeli ktoś z kim długo znasz się przez Internet prosi Cię o spotkanie. Co robisz? 
R- mówię rodzicom o miejscu i czasie spotkania, proszę zaufana osobę aby poszedł ze mną 
F- idę na spotkanie i nikomu nie mówię 
 
Ktoś przez Internet oferuje ci telefon do kupienia. Co robisz? 
N- nie kupuje jeśli nie mam pewności skąd pochodzi ta rzecz 
G- kupuje jeśli to okazja 
 
Rodzice chcą nauczyć się korzystania z Internetu. 
H- nie pokazuje im , bo musiałbym się podzielić z nimi komputerem, zaglądali by do mojego 
komputera 



E- uczę ich, aby wiedzieli że korzystając komputera nie robie nic złego 
 
Czy należy ograniczać czas spędzony przed komputerem 
T –tak 
O-nie 
 
Hasło-...... 

3. Przykłady te mówią o....- nazwij zagrożenie  
 
a)Poznaliśmy się przez Internet. 
Długo ze sobą pisaliśmy. Pytał ile mam lat, czym się zajmuje. 
Mówił, że szuka prawdziwych przyjaciół. Chciał się ze mną spotkać. Prosił, abym nie mówiła 
nikomu o naszym spotkaniu. 
b)Ktoś w czasie przerwy zrobił mi zdjęcie telefonem . Później okazało się, że umieścił je na 
portalu społecznościowym.  Ktoś inny zaczął je wulgarnie podpisywać. 
c)Poznaliśmy się na chacie .Wypytywał mnie o wszystko Był ciekawy jaki mam komputer, 
chciał wiedzieć ,gdzie mieszkam, wypytywał mnie o numer mojego telefonu komórkowego. 
 
Odp. (cyberprzemoc, nie ufaj osobom poznanym w sieci, nie podawaj prawdziwych danych) 

 
 


