
10 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu 



1. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych 
nieznanym osobom. 

Takie dane jak: twoje imię, nazwisko, 
adres, numer telefonu czy komórki 
powinny być przez ciebie pilnie 
strzeżone. Nie należy ich podawać 
osobom poznanym przypadkowo            
w Internecie. Nigdy nie wiadomo,          
jak takie osoby będą chciały te dane 
wykorzystać. Posługuj się nickiem,     
czyli pseudonimem, internetową ksywką.  

  



2. Nie podawaj nikomu swoich loginów i haseł.  

Ktoś znając twoje hasła może grzebać 
w twojej internetowej skrzynce,            
w koncie na NK lub FB. Podając się     
za ciebie może np. wysyłać twoim 
znajomym przykre wiadomości. 
Pamiętaj także, aby wylogować się        
z poczty e-mail lub portalu 
społecznościowego, kiedy skończysz    
z nich korzystać. 



3. Używaj programów antywirusowych  
i antyspamowych. 

W sieci krąży coraz więcej wirusów,            
które mogą uszkodzić komputer.                
Sprawdź, czy masz zainstalowane          
aktualne oprogramowanie antywirusowe,            
jeżeli nie - wspólnie z rodzicami wybierzcie 
odpowiedni program. Nigdy samodzielnie    
nie ściągaj i nie instaluj żadnych programów ! 



4. Update !  

To, że masz program antywirusowy          
czy antyspamowy to połowa sukcesu. 
Pamiętaj o włączaniu opcji update-owania,  
czyli aktualizacji tych programów. Dzięki 
temu, będą zabezpieczały komputer      
przed najnowszymi wirusami. A nowe  
wirusy pojawiają się codziennie ! 



 
5. Nigdy nie umawiaj się na spotkanie                               

z osobą poznaną 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. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię 
przestraszy lub wiadomość, którą otrzymałeś,  
jest wulgarna lub wzbudzi twój niepokój, 
koniecznie powiedz o tym rodzicom. 



6. Nigdy nie używaj webkamery podczas rozmowy          
z osobą, której nie znasz. 

 
 
Jeśli nie masz pewności z kim rozmawiasz 
w Internecie, nie zgadzaj się na połączenie 
wideo. Nie wysyłaj nieznajomym swoich 
zdjęć !  
 

 



7. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników.  

 
Najlepiej od razu kasuj maile  
od nieznajomych i nigdy               
nie otwieraj linków przesłanych 
przez obcą osobę !  
Mogą one zawierać wirusy  
i uszkodzić twój komputer !  



8. Zawsze sprawdzaj wiarygodność informacji. 

 

    Internet to skarbnica wiedzy,  
ale pamiętaj, że nie wszystkie 
informacje, które w nim znajdziesz, 
muszą być prawdziwe i wiarygodne. 
Porównaj znalezione w sieci 
informacje z danymi w słownikach, 
encyklopediach czy atlasach !   



9. Szanuj prawo własności w sieci. 

 

    Jeżeli chcesz wykorzystać 
materiały znalezione w sieci 
zawsze podawaj źródło ich 
pochodzenia. W przeciwnym 
razie naruszysz prawa autorskie. 



10. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze.  

     
Ustal z rodzicami jakiś limit czasu, 
który poświęcasz komputerowi  
i staraj się go nie przekraczać.  



Dziękujemy ! 

 

 

Kolejne prezentacje już wkrótce. 

 
 

W oparciu o www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl , http://fdn.pl/zagrozenia-dzieci-w-internecie   
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