
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI  

 Internet stał się niezbędnym narzędziem w codziennym życiu każdego z 

nas. Używamy go jako narzędzie pracy, rozrywki, edukacji oraz do kontaktu ze 

światem. Wszyscy wiemy jak się nim posługiwać i jak z nim pracować, ale czy 

zdajemy sobie sprawę z zagrożeń jakie tam na nas czyhają? Internet sam w 

sobie nie jest ani dobry, ani zły. Jest tylko urządzeniem w ludzkich rękach i to 

my mamy wpływ na to co się dzieje. Niebezpieczeństwo w sieci , cyberprzemoc, 

kradzież danych osobowych, czy też wyłudzenia poufnych informacji to tylko 

kilka przykładów zagrożeń czekających na nas w sieci. Więcej o 

niebezpieczeństwach w sieci oraz o tym jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać 

się w niej znajdziesz poniżej. Warto przecież zadbać o swoje bezpieczeństwo! 

 

ZAGROŻENIA W SIECI:  

- NIEBEZPIECZNE TREŚCI  

- UZALEŻNIENIE 

- KRADZIEŻ DANYCH OSOBOWYCH 

- CYBERPRZEMOC 

- UZALEŻNIENIE  

- WŁAMANIA KOMPUTEROWE 

- ŁAMANIA PRAWA 

- ZAGROŻENIA TECHNICZNE (WIRUSY) 

-  WYŁUDZENIE POUFNYCH INFORMACJI  

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI 

Oto kilka ważnych zasad, które pomogą nam zadbać o bezpieczeństwo w sieci: 

• HASŁA  -  używaj złożonych i trudnych haseł, które będą trudne do 

zapamiętania przez osoby postronne. Nigdy do założenia hasła, nie używaj 

swojego PESELU, nr  telefonu czy też krótkiego prostego hasła. Warto też, 



używać różnych haseł do różnych serwisów. Pamiętaj, aby regularnie je 

zmieniać.  

• DANE OSOBOWE – nie podawaj ich, jeśli nie musisz. Im mniej informacji o 

Tobie w sieci, tym jesteś bardziej bezpieczny. Nie należy również podawać 

swojego adresu zamieszkania, numeru PESEL itp. Pamiętaj również aby nie 

podawać danych swoich znajomych przed wcześniejszym skonsultowaniem 

się z nimi. 

•  WYLOGOWANIE – pamiętaj, aby po zakończonej pracy zawsze wylogować 

się z serwisu. Jest to ważne, gdy z używanego przez ciebie komputera 

korzystają również  inne osoby, oraz gdy korzystasz z komputera 

publicznie.  

• AKTUALIZACJA  -  pamiętaj, aby aktualizować oprogramowania 

antywirusowe – chroń swój komputer.  

• SZUKANIE INFORMACJI- nie ufaj od razu poznanej osobie w sieci jeśli nie 

masz pewności kto jest po drugiej stronie ekranu, lepiej poszukaj o niej 

informacji lub popytaj znajomych. Uważaj również na strony internetowe, 

których nie znasz, zapytaj zaufane osoby czy korzystały już z niej i czy jest 

bezpieczna. 

• UNIKANIE FORMULARZY-  zastanów się zanim wyślesz swój formularz z 

danymi osobowymi. Unikaj stron z formularzami i nie wypełniaj ich jeśli nie 

jest to konieczne. 

• UPRZEJMOŚĆ-  zważaj na swoje słowa zawarte w komentarzach lub e -

mailach i bądź uprzejmy - jest wielu niemiłych ludzi w sieci, ale pamiętaj, że 

i ty też możesz kogoś uradzić lub wdać się w niebezpieczną dyskusję, która 

może źle się skończyć. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uRihfnsJUjU  

https://www.youtube.com/watch?v=hZI3ngOY3Yk  

https://www.youtube.com/watch?v=O169a7tVJXs  
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