
Dzień Świadomego 
Korzystania 
z Internetu



Ponad 40% nastolatków spotkało 
się z sytuacjami przemocy, 

wyśmiewania lub poniżania w 
Internecie. 1/3 z nich nie reaguje 
na takie zdarzenia. 25% młodych 
ludzi padło ofiarą oszustwa bądź 
włamania na skrzynkę email lub 

konto na profilu 
społecznościowym.

Zbudujmy bezpieczną 
przystań w sieci!



Jakie możliwości 
daje nam Internet?

• Dostęp do wielu 
informacji

• Możliwość 
komunikacji

• Systemy rezerwacji
• Wiadomości z kraju

i ze świata
• Zakupy



Jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo?

• Nie podawaj swoich danych osobowych, 
takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres domowy.

• Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą ci 
zaszkodzić.

• Nie używaj haseł z tym samym słowem 
kluczowym.

• Nie korzystaj z publicznych sieci Wi-Fi.

• Nie pobieraj plików z podejrzanych źródeł.

• Zainstaluj program antywirusowy 
i włącz zaporę sieciową.



Zagrożenia czyhające 
w Internecie

• Phishing - wyłudzanie danych osobowych i informacji majątkowych, np. 
pozyskanie hasła, danych karty kredytowej. Jest to podszywanie się pod inną osobę 
lub instytucję oraz kierowanie na fałszywą stronę w celu kradzieży ważnych 
poufnych danych.

• Stalking - jest inną formą cyberprzemocy, czyli uporczywym nękaniem innych za 
pomocą nowych technologii, np. zakładanie fikcyjnego profilu w celu ośmieszenia 
poszkodowanego, jego usuwanie i ponownie zakładanie. Sprawca, czyli osoba 
pisząca obraźliwe komentarze na forum czy blogu, często pozostaje tylko do 
pewnego stopnia anonimowa, kryjąc się za internetowym nickiem. Jego 
anonimowość jest pozorna, ponieważ wytropienie takiego internauty nie stanowi dla 
specjalistów żadnego problemu.

• Hejt - zjawisko stosunkowo nowe. Już dziś wiemy, że powoduje wiele negatywnych 
konsekwencji. Termin „hejt’’ trudno jednoznacznie wyjaśnić. Jego definicji próżno 
na razie szukać w słownikach. Samo słowo pochodzi z języka angielskiego, 
dokładnie od słowa hate – nienawidzić. Mianem hejtera określa się osobę, która 
zamieszcza w Internecie obraźliwe komentarze, mające sprowokować do kłótni, 
promować mowę nienawiści, obrażać, obniżać samoocenę osoby hejtowanej 
(obrażanej).

• Trolling - antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla internetowych forów 
dyskusyjnych i mediów społecznościowych. Polega ono na zamierzonym wpływaniu 
na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub obrażenia poprzez wysyłanie 
kontrowersyjnych, napastliwych, często nieprawdziwych przekazów.



• Grooming - uwodzenie przez Internet. Bardzo często w serwisach 
randkowych profile nieletnich składają się jedynie ze zdjęć, które 
stanowią główną oś internetowych znajomości (lub element 
podtrzymania znajomości ze świata realnego w wirtualnym). Tutaj 
nigdy nie ma żadnych dodatkowych informacji o właścicielu –
czasem pola takie, jak „zainteresowania”, „lubię” „nie lubię” „marzę” 
uzupełniane są poprzez wybranie już gotowych odpowiedzi. 
Dialogiem i interakcją między użytkownikami są zdjęcia oraz 
znajdujące się pod nimi komentarze. Niepokojące jest to, że osoby 
niepełnoletnie zamieszczają upozowane erotycznie zdjęcia (tzw. 
„sweet focie”). Komentarze zamieszczane przez innych 
użytkowników są bardzo dosłowne i wulgarne. Oprócz tego, że może 
to doprowadzić do nawiązania nieodpowiednich znajomości, może 
też dochodzić do nadużyć, polegających na kopiowaniu i 
zamieszczaniu tych zdjęć w innych serwisach, gdzie mogą być one 
komentowane w obraźliwy sposób, wyśmiewane i wykorzystywane 
w cyberprzemocy.

• Spoofing - szereg technik zmierzających do podszycia się pod 
kogoś innego w Sieci. Komputery w sieciach identyfikują się po 
adresie IP lub/i po adresie MAC karty sieciowej.

• Flamingto - celowe zaognianie wymiany zdań między 
użytkownikami w różnego typu serwisach dyskusyjnych, 
prowadzące niejako do „wojny”, w której wszystkie chwyty są 
dozwolone. Bardzo szybko następuje eskalacja agresji i odejście od 
pierwotnego tematu rozmowy, pojawiają się uszczypliwości, obelgi, 
a nawet groźby.



Co możesz zrobić w sytuacji, gdy 
jesteś ofiarą lub świadkiem 

przemocy, gdy spotykasz się w sieci 
z hejtem lub czymś co Cię 

zaniepokoi?



DWUKROTNIE PRZEMYŚL ZANIM 
POZWOLISZ APLIKACJI NA UZYSKANIE 

DOSTĘPU DO TWOJEJ LOKALIZACJI CZY 
TREŚCI W TELEFONIE.

TA SAMA ZASADA DOTYCZY KORZYSTANIA 
ZE STRON INTERNETOWYCH - NIE KLIKAJ 

"AKCEPTUJĘ" CZY "POTWIERDZAM" ZA 
KAŻDYM RAZEM, KIEDY CHCESZ JAK 

NAJSZYBCIEJ DOSTAĆ SIĘ NA WITRYNĘ 
INTERNETOWĄ. 

W TEN SPOSÓB UDZIELASZ ZEZWOLEŃ NA 
DOSTĘP DO WIELU INFORMACJI. WARTO 

NAJPIERW ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM
I SPRAWDZIĆ, CO AKCEPTUJESZ.





Ile czasu w ciągu dnia 
spędzają w Internecie 

nastolatkowie
 w wieku 13-17 lat wg badań 

przeprowadzonych w 2019r.?



Od 2 do 4 godzin dziennie



Co oznacza skrót FOMO ?



Skrót od ang. fear of missing out 
- oznacza strach przed tym, co 

nas omija w Internecie



Czym są patostreamy?



Zjawisko mogące pojawić się w Internecie, 
które polega na używaniu języka w celu 

rozbudzenia, rozpowszechniania 
czy usprawiedliwiania nienawiści 

i dyskryminacji, jak również przemocy wobec 
konkretnych osób, grup osób 

oraz przedstawicieli mniejszości społecznych.



Czym są fake newsy? Wymień 3 formy w 
jakich mogą być prezentowane.



Zjawisko zwane potocznie fake news polega na publikowaniu w 
mediach fałszywych informacji, które mają zmanipulować 
odbiorcę i wprowadzić go w błąd dla osiągnięcia korzyści 

finansowych, politycznych, prestiżowych, czy ideologicznych; 
publikowane są w postaci, np. postów w serwisach 
społecznościowych, memów, newsów w serwisach 

informacyjnych, tekstów propagandowych; charakteryzuje je 
sensacyjna, przesadzona, szokująca forma, która ma przykuć 

uwagę.



Czym jest „grooming”?



Zjawisko uwodzenia dzieci i nastolatków 
w Internecie przez osoby dorosłe, które poprzez 

nawiązanie znajomości i przywiązanie emocjonalne chcą 
je zmanipulować do wysłania treści pornograficznych ze 
swoim udziałem lub wykorzystać seksualnie, gdy dojdzie 

do spotkania w „realu”.



Czym jest cyberprzemoc?



Stosowaniem przemocy poprzez: prześladowanie, 
zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z 

wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 
elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny 

internetowe, fora dyskusyjne itp.



Gdzie należy złożyć zawiadomienie
o możliwości popełnienia przestępstwa

i w jakiej formie?



Na policję lub do prokuratury, najlepiej
w formie pisemnej.



Czy osoba niepełnoletnia może złożyć zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa gdy doświadcza cyberprzemocy lub 

innego przestępstwa w Internecie?



Tak, może złożyć



Wymień 3 dobra osobiste, które można 
naruszyć poprzez stosowanie cyberprzemocy.



Zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, 

nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska



Bezpiecznego korzystania z Internetu



Kodeks korzystania z Internetu:
• Nie upubliczniaj swoich danych osobowych.

• Zadbaj o swój wizerunek. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś 
lub za jakiś czas.

• Nie udostępniaj nikomu swoich haseł. 

• Nie korzystaj z tego samego hasła na różnych stronach.

• Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych 
załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę.

• Zawsze korzystaj z aktualnego systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki 
internetowej i aktualnego programu antywirusowego.

• Nie upubliczniaj czyjegoś wizerunku bez zgody właściciela. 

• Czytaj uważnie regulaminy portali internetowych, które odwiedzasz.

• Szanuj innych w sieci.

• Korzystaj z umiarem z Internetu.


