
PRZYPOMINAJKA W SPRAWIE 
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU :)

CHROŃ SWOJE DANE

Nie udostępniaj żadnych danych osobom, które Cię o to poproszą. 
Informuj rodziców o każdej takiej wiadomości!
Chroń przede wszystkim:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Numer PESEL
• Numer telefonu
Nie wysyłaj zdjęć ani skanów żadnych dokumentów!

PUBLIKOWANIE W INTERNECIE

• Nie udostepniaj zdjęć i filmów, ktore moga zaszkodzić Tobie bądź 
innej osobie. Dziś może się to wydawać dobrą zabawą, a w 
przyszłości może przynieść poważne konsekwencje.
• Jeśli chcesz się pokazać w internecie, to zdjęcia i filmy udostępniaj
tylko znajomym! Nie udostępniaj publicznie żadnych materiałów.
• Nie wysyłaj zdjęć i filmów osobom nieznajomym – takie osoby 
mogą Cię o to prosić przez różne portale społecznościowe i e-mail.
• Niepokojące sygnały w internecie zgłaszaj natychmiast rodzicom 
lub zgłoś problem do pedagoga szkolnego!

NIE KRADNIJ CUDZEJ WŁASNOŚCI W INTERNECIE!
PAMIĘTAJ!

• Kopiowanie cudzych zadań i wypracowań jest nielegalne.
• Nie podpisuj się pod czyimiś pracami lub wypowiedziami!
• Nie przepisuj bezmyślnie zadań z internetu – mogą być z 

błędami lub Twój kolega może wpaść na ten sam pomysł – 
nauczyciele mają możliwość sprawdzenia treści 
zamieszczanych w internecie!

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA INTERNETU

• WIRUSY KOMPUTEROWE – wchodząc na niesprawdzone źródła lub 
ściągając niebezpieczne pliki narażasz swój komputer oraz swoje 
dane.



• NARUSZANIE PRYWATNOŚCI, STALKING – treści umieszczane przez
nas w sieci mogą wykorzystać cyberprzestępcy lub stalkerzy.
• HAKERZY – przez naszą nieuwagę mogą wykraść nam wszystkie 
dane.
• SPAM – uważajcie, co otwieracie na poczcie..
Teoretycznie niegroźne treści mogą nam zaszkodzić.
• WYKRADANIE DANYCH OSOBOWYCH – chroń swoje hasła i loginy 
do portali i platform.
• OTWARTE SIECI WI-FI – nie loguj się do sieci, których nie znasz! 
Może być to sposób na kradzież danych lub kontrola Twoich ruchów.

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI,
DBAJ O SIEBIE!

Pozdrawiam Was ciepło :))
Pedagog


