
   Trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu. 

Jest on bardzo przydatny. Dzięki niemu 

możemy utrzymywać kontakt ze znajomymi, 

rozwijać swoją wiedzę w różnych dziedzinach, 

czytać ciekawe artykuły lub robić zakupy. 

Niestety wszystko co ma zalety ma też wady. 

Internet może stać się nałogiem. Wielu ludzi nie widzi nic złego w 

tym, że kolejny dzień spędzili na pisaniu bloga bądź rozmowie na 

czacie.  

 

Niestety możesz tam spotkać ludzi lub sprawy, których 

powinieneś unikać. Znając niebezpieczeństwa i sposoby ich 

uniknięcia możesz bezpiecznie korzystać z Internetu. 

 

 Chroń swoją prywatność w Sieci. 

Nie podawaj swojego adresu, numeru telefonu, nazwy szkoły 

ani prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, 

czyli pseudonimem, internetową ksywką.  

 

 Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć.  

 

 Pamiętaj, że nigdy nie masz pewności z kim rozmawiasz.  

 

 Uważaj na emaile otrzymywane od nieznajomych osób. Nie 

otwieraj podejrzanych załączników lub linków. Mogą one 

zawierać wirusy. Wtedy najlepiej je kasuj.   

 

 Pamiętaj aby twoje hasła były trudne do odgadnięcia i nigdy 

nie podawaj ich nieznajomym.  

 

 Jeżeli prowadzisz bloga musisz pamiętać, że wszyscy mają 

do niego dostęp i nie podawaj tam informacji o adresie 

zamieszkania, numerze telefonu i nie publikuj na nim zdjęć 

swojej rodziny ani znajomych bez ich zgody.  

 



 Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj się 

z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej, 

nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody 

rodziców.  

 

 W sieci krąży coraz więcej wirusów, dlatego koniecznie 

zainstaluj program antywirusowy.  

 

 Spotkania z osobami poznanymi w sieci mogą być 

niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym 

znajomym, pamiętaj aby zawsze skonsultować to z rodzicami 

lub znajomymi. Na spotkania chodź w towarzystwie 

znajomych i zawsze spotykaj się w miejscach publicznych.  

 

 Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się 

materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj ich 

źródło pochodzenia.  

 

 Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak jak 

chciałbyś żeby oni traktowali ciebie. 

 

 Bądź ostrożny korzystając z czatów. Podobno to 

najniebezpieczniejszy obszar w Internecie. Nigdy nie masz 

pewności z kim tak naprawdę rozmawiasz.  


