
WARTO WIEDZIEĆ/ PORADY/BEZPIECZNY INTERNET 

1. PRYWATNOŚĆ 

 

Twoje internetowe hasła to Twoja tajemnica. Jeżeli musisz w sieci wybrać jakieś hasło, 

pamiętaj, żeby nie było łatwe do odgadnięcia i strzeż go, jak oka w głowie. 

Jeżeli prowadzisz w internecie stronę, nigdy nie podawaj tam swojego adresu domowego, 

numeru telefonu itp. 

Jeśli wypełniasz formularz rejestracji, gdzie należy wpisać dane osobowe (imię, nazwisko, 

adres zamieszkania, wiek, adres e-mail), skonsultuj to z rodzicami. Umieszczanie danych 

osobowych w sieci jest niebezpieczne, warto więc, aby to rodzic zdecydował, czy wpisywanie 

prywatnej informacji o sobie jest na pewno konieczne. 

Odchodząc od komputera, nie zapominaj o wylogowaniu się ze swojego konta na poczcie czy 

portalu społecznościowym. Wtedy niepowołane osoby nie będą miały okazji poznać Twoich 

danych. 

 

2. ZDJĘCIA W SIECI 

 

Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi znajomi.                         

W przeciwnym razie może zobaczyć Twoje zdjęcia ”ktoś”, kto zechce wykorzystać je, by Cię 

ośmieszyć lub skrzywdzić. 

Nie publikuj w sieci zdjęć czy filmów przedstawiających osoby, które nie wyraziły na to 

zgody.  

 

3. ZNAJOMOŚCI W SIECI 

 

Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w internecie. Ktoś, kto 

podaje się za Twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec 

Ciebie złe zamiary. 

Spotkania z osobami poznanymi w internecie mogą być niebezpieczne! O każdej otrzymanej 

propozycji spotkania koniecznie poinformuj rodziców. 

 



4. CYBERPRZEMOC 

Jeśli chcesz nagrać film lub zrobić komuś zdjęcie, zawsze zapytaj tę osobę o pozwolenie. Nie 

można nagrywać ani fotografować osób, które sobie tego nie życzą. 

Nie umieszczaj w sieci zdjęć ani filmików z osobami, które nie wyraziły na to zgody. Jeśli 

ktoś umieści w internecie materiał, który Cię obraża lub ośmiesza, zgłoś to natychmiast 

administratorowi danej strony.  

Nie przenoś konfliktów do sieci. Nie umieszczaj w internecie obraźliwych ani ośmieszających 

filmików. Możesz nimi wyrządzić komuś prawdziwą krzywdę. Szanuj innych internautów. 

Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie. 

 

 5. NADMIERNE KORZYSTANIE 

Uważaj! Zbyt długie korzystanie z internetu może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć 

kontakty z kolegami. 

Nie spędzaj całego wolnego czasu w internecie. Ustal sobie limit czasu, który spędzasz                    

w sieci i staraj się go nie przekraczać. 

Nie zaniedbuj szkoły i kolegów, staraj się spędzać z nimi dużo czasu. Nie wykorzystuj 

internetu tylko do rozrywki, poszukaj interesujących stron, dzięki którym będziesz mógł 

rozwijać swoje zainteresowania i pasje. 

Rozwijaj swoje zainteresowania także poza siecią.  

 

6. NETYKIETA 

Jeśli chcesz być dobrze traktowany w sieci, i Ty bądź dobry dla innych internautów: 

 Nie rozsyłaj internetowych łańcuszków (łańcuszek internetowy to wiadomość 

zawierająca prośbę o rozesłanie jej do jak największej liczby internautów, jest 

popularną formą spamu). 

 Staraj się nie nadużywać emotikonek (uśmieszków, buziaczków).  

 Bez potrzeby nie pisz dużymi literami, gdyż oznaczają KRZYK. 

 Nie prowokuj kłótni w sieci. Staraj się nie irytować innych internautów. 

 Nie daj się sprowokować. 

 Nie obrażaj innych użytkowników sieci. Pamiętaj: również w internecie jesteśmy 

odpowiedzialni za swoje działanie. 

 Szanuj cudzą własność. Nie podpisuj się pod czyimiś wypowiedziami czy pracami. 

Korzystając z materiałów znalezionych z sieci, zawsze podawaj źródło ich 

pochodzenia. 



 Zwracając się do konkretnego internauty, pamiętaj o używaniu dużej litery                          

w zaimkach: Ty, Tobie, Ci itp. 

 Nie zakładaj sobie niepotrzebnych kont e-mail. 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI 

W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić Twój smartfon, tablet czy 

komputer. Czy masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe? Jeżeli nie, porozmawiaj 

o tym z rodzicami. Wspólnie wybierzcie i zainstalujcie odpowiedni program. 

Uważaj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie 

korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą one zawierać na przykład wirusy. 

Najlepiej od razu kasuj e-maile od nieznajomych. 

 


