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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce lutowy numer gazetki szkolnej w całości 

poświęcony Bezpiecznemu Internetowi. 

Życzymy przyjemnej lektury  

Redakcja 
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Wojciech Muskalla 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 
 

1. Ustaw bezpieczne hasła 
Nie stosuj we wszystkich serwisach jednego hasła. Nie 

używaj haseł bazujących na słowach ze słownika, jak np. 
"kotek123". Ułóż dłuższe hasło, składające się z pozornie 

przypadkowych znaków, które jednak dla Ciebie będą 
miały większy sens. Co pewien czas powinieneś je też 

zmieniać. 

 

2. Miej ograniczone zaufanie do darmowych propozycji 
Tak jak w życiu - w Internecie rzadko dostajesz coś za 

darmo. Jeśli ktoś oferuje Ci coś takiego, dobrze zastanów 
się, jakie są jego motywy i czy nie narażasz się na 

niebezpieczeństwo. Nie odpowiadaj więc na maile z 
podejrzanymi ofertami, nie klikaj na linki w 

wiadomościach z nieznanego źródła. 

 
3. Regularnie sprawdzaj swój komputer 

Posiadanie oprogramowania antywirusowego powinno 
być dla Ciebie oczywiste, bez dwóch zdań. O czym jednak 

jeszcze powinieneś pamiętać, to cotygodniowe pełne 
skanowanie komputera. Wiele programów pozwala na 
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ustawienie automatycznego skanowania co pewien czas, 
o którym wtedy nie trzeba pamiętać na bieżąco. 

 

4. Pilnuj swojej prywatności 
Ogranicz dostępność Twojego profilu w portalach 

społecznościowych. Dodając prywatne treści, ustawiaj 
widoczność tylko dla znajomych. Nie przyjmuj do tego 
grona osób, których nie rozpoznajesz. Nie udostępniaj 
publicznie danych, które pozwolą ustalić Twój adres, 

dobytek, rodzinne relacje. Taką wiedzę przestępcy mogą 
perfidnie wykorzystać. 

5. Sprawdzaj autentyczność witryn 
Pamiętaj, że każda strona wymagająca logowania 

powinna rozpoczynać się na pasku adresu w przeglądarce 
od skrótu https, a nie http. Warto dodatkowo sprawdzać 
potwierdzenia autentyczności witryn, które dostępne są 

w przeglądarkach. 

 

6. Szczególnie uważaj na strony banków 
Żaden bank w Polsce nie wysyła do klientów maili z 

żądaniem podania loginu i hasła do konta. Nie wysyła też 
wiadomości kierujących bezpośrednio do stron 

logowania. Maile podobnej treści zasługują jedynie na 
potraktowanie przyciskiem Delete. 
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7. Uważnie czytaj regulaminy 

Przed rejestracją w jakimkolwiek serwisie internetowym 
uważnie czytaj regulamin. Wystarczająco wielu ludzi daje 

zarobić oszustom w sieci. Nie powiększaj tej drużyny. 

 

8. Bądź świadomym konsumentem 
Towar zakupiony w Internecie możesz zwrócić 

sprzedawcy w ciągu 10 dni bez podawania przyczyny. 
Uważaj! Rozpakowane płyty z muzyką i programami nie 

podlegają zwrotowi! 

 

9. Nie daj się zastraszyć 
Ściąganie z sieci filmów i muzyki jest nielegalne? To 
bzdura - nie daj się zastraszyć. Masz prawo ściągać 

wszystkie opublikowane już utwory w ramach 
dozwolonego użytku własnego. Ale uwaga! Nie masz 

prawa udostępniać dalej ściągniętych utworów w 
Internecie ani ściągać i używać płatnych wersji 

programów komputerowych. 
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Nicola Kałuża, Milena Kałuża 

 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 

1. Korzystaj z mocnych haseł. 

2. Korzystaj tylko z zaufanych sieci. 

3. Używaj kluczy sprzętowych. 

4. Stosuj oprogramowanie antywirusowe. 

5. Nie otwieraj podejrzanych maili. 

6. Aktualizuj przeglądarkę i system operacyjny. 

7. Odwiedzaj jedynie bezpieczne strony. 

8. Nie działaj pod wpływem emocji. 

9. Nie klikaj w wyskakujące ekrany i podejrzane 
reklamy. 

10. Nie podawaj swoich danych osobowych. 
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INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 
Dzieci są szczególnie narażone na zagrożenia 

ze strony Internetu. Bardzo ważne jest 

pilnowanie aktywności dziecka w sieci 

oraz reagowanie, kiedy zdarzy się coś 

niepokojącego. Rodzic powinien wyjaśnić 

dziecku, co jest akceptowalne, a czego nie 

można tolerować. Obecnie coraz młodsze 

dzieci korzystają z Internetu. Warto 

wykorzystać możliwości, jakie dają wszelkiego 

typu blokady rodzicielskie, na przykład przed 

stronami dla dorosłych. Jakiś czas temu 

Google zaprezentował YouTube Kids 

w Polsce – wersja popularnego serwisu 

stworzona została z myślą o dzieciach. 
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Rodzicu! Regularnie przypominaj dziecku, 

aby informowało Cię za każdym razem, kiedy 

coś w sieci je zaniepokoi – dzięki temu 

zyskasz możliwość szybkiego zareagowania. 

Nie pozwól dziecku na nawiązywanie 

wirtualnych znajomości – jest to ogromne 

zagrożenie, w szczególności dla najmłodszych 

dzieci. Jednocześnie pamiętaj, że obecność 

dziecka w sieci jest nieunikniona – Internet 

wykorzystywany jest między innymi w szkole, 

dlatego uświadamianie dziecka na temat 

potencjalnych zagrożeń jest najlepszym 

rozwiązaniem. 



8 
 

 

Rafał Stochaj 

 

Bezpieczeństwo w Internecie 

Uzależnienie może prowadzić do nadmiernej ilość 

grania 

 

 

Wirusy mogą zepsuć twój komputer 
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Nigdy nie podawaj hasła nikomu oprócz rodziców 
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Nie wierz we wszystko, co jest w Internecie 

 
 

Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie 
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Oliwia Bohm 

CIEKAWOSTKI 

Pierwsza kamera internetowa została 

stworzona na Uniwersytecie Cambridge. Jako 

źródło wideo dostarczono obraz na żywo w 

rozdzielczości 128×128. Obraz był czarno 

biały. 

 

2 miliardy elektronów jest potrzebnych do 

wyprodukowania jednej wiadomości e-mail. 

 

 Najbardziej zaskakujący jest fakt, że sam 

Google stwierdził, iż zaindeksował jedynie  
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0,004% wszystkich treści dostępnych w 

Internecie. Według stanu na 2015 rok, liczba 

pojedynczych podstron wynosi ponad 45 

miliardów. 

 

Od września 2014 roku w Internecie znajduje 

się ponad miliard stron internetowych. 

Obecnie istnieje 47 miliardów stron 

internetowych, w tym pierwsza strona 

internetowa, jaką kiedykolwiek utworzono 

ponad 28 lat temu. 

Codziennie hakuje się kilkadziesiąt tysięcy stron 

internetowych. Programy komputerowe są 

wykorzystywane przez cyberprzestępców do 

automatycznego wykrywania wrażliwych stron 

internetowych, na które można łatwo się włamać. 
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*W gazetce wykorzystane zostały zasoby internetowe. 

 


