
Poznajemy zalety i wady    

 Internetu. 
 



    Internet   jest ogromnym ogólnoświatowym 
zbiorem komputerów połączonych ze sobą.  
Gromadzą one ogromną ilość informacji na 
każdy możliwy temat. Taki zbiór połączonych 
ze sobą komputerów nazywamy siecią. 

 

• Każdy użytkownik komputera może połączyć 
się z Internetem za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania, modemu lub wybranego 
łącza, na przykład łącza stałego. 



 
Modem – to urządzenie, które umożliwia 

połączenie komputera z Internetem. 

 

Łącze stałe – to rodzaj  połączenia między 
komputerem a dostawcą usług 
internetowych. 
 Łączem stałym przekazywane są informacje  
z sieci oraz do sieci. 



Jakie są korzyści z Internetu? 
 

• Dostęp do informacji . Internet posiada 
ogromny stale powiększający się zbiór stron 
zawierających różne informacje. Możesz 
dowiedzieć się z tych stron o najnowszych 
wydarzeniach z kraju i ze świata – zastępuje 
więc gazetę. 

• Zdobywanie wiadomości. Mając dostęp do 
Internetu, możesz znaleźć wiadomości  
z najróżniejszych dziedzin nauki. 



• Przesyłanie wiadomości. Dzięki Internetowi 
możesz korzystać z poczty elektronicznej,  
tzw. e-maili. Dostarczanie listów do adresatów 
tym sposobem jest znacznie szybsze  niż za 
pomocą tradycyjnej poczty. 

 

    Porozumiewanie się z innymi ludźmi 
(czatowanie).  W sieci Internet istnieje  
możliwość porozumiewania się z ludźmi z 
całego świata poprzez prowadzenie  rozmów  
za pomocą specjalnych programów zwanych 
komunikatorami. 

 



• Dostęp do rozrywki. Sami wiecie ile w sieci 
znajduje się gier odpowiednich dla każdego 
wieku i zainteresowań. 

 

• Możliwość ściągania programów. Internet 
daje możliwość  ściągania ( kopiowania) 
różnych programów, na własne potrzeby,  
których możesz używać w domu. 

 



• Banki elektroniczne. Przez Internet można 
dokonywać płatności i innych operacji 
finansowych na rachunku założonym w banku. 

 

• Zakupy. Dzisiaj dzięki Internetowi możesz 
zrobić zakupy nie wychodząc z domu. 

 

• Rezerwacje. Internet umożliwia znalezienie 
rozkładów jazdy autobusów, pociągów , 
samolotów a także rezerwację biletów. Można 
z jego pomocą także sprawdzić repertuar kina, 
teatru i dokonać rezerwacji miejsc. 

 



• Radio i telewizja. Oglądanie programów 
telewizyjnych oraz słuchanie radia przez 
Internet staje się coraz popularniejsze.   
W szybkim tempie wzrasta liczba stacji 
radiowych i telewizyjnych, które udostępniają 
swoje programy na stronach internetowych 

 







Najczęstsze zagrożenia w Internecie – 
wirusy  

• Wirusy, czyli złośliwe oprogramowanie atakujące 
komputery i telefony, dostają się do naszych 
urządzeń najczęściej właśnie przez Internet.   
Najczęściej przychodzą do nas jako załączniki 
spamowych e-maili. Mogą zainfekować nasz 
komputer, jeśli wejdziemy na podejrzaną stronę, 
klikniemy niepewny link albo będziemy chcieli 
zainstalować oprogramowanie z Internetu nie 
sprawdzając, czy strona, która je oferuje jest 
autentyczna.   



Dlaczego wirusy są niebezpieczne ?  

• Mogą wyrządzić przeróżne szkody na 
komputerze i telefonie, m.in.: 

 

• wykraść nasze poufne informacje, 

•  zniszczyć dane, jakie mamy na dysku, 

•  za pomocą naszego adresu e-mail wysyłać      
spam do naszych kontaktów, 

 



• zaszyfrować nasze dane i wymuszać okup za 
ich  odszyfrowanie, 

• sprawdzić historię naszego przeglądania i 
wymuszać okup, jeśli np. mamy w historii 
serwisy pornograficzne, 

• wysyłać smsy typu premium z naszego 
telefonu, narażając nas na wysokie opłaty, 

• ·przekazywać informacje o naszym położeniu 
hakerom   



Zagrożenia w sieci Internet – phishing  

• Termin phishing pochodzi od angielskiego 
password harvesting fishing , co oznacza 
„łowienie haseł”. Do phishingu niekoniecznie 
są wykorzystywane wirusy. Wystarczy 
wiadomość e-mail z linkiem i strona 
wyglądająca na autentyczną – czy to będzie 
strona banku, czy aukcji internetowych.   



• Przestępcy wysyłają wiadomości e-mail do 
wielu osób, podszywając się pod bank lub inny 
serwis   i przekierowują użytkowników na 
swoją stronę, wyglądającą dokładnie tak, jak 
autentyczna (może różnić się np. tylko jedną 
literą w adresie). Kiedy internauta wpisze 
swoje dane do logowania – przestępca może 
je wykorzystać do swoich celów. 



Uważaj !   
To nie jest życzliwie podana dłoń ! 



• Zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży wiążą 
się z dostępem do nielegalnych i szkodliwych 
dla nich treści. Chodzi o strony pornograficzne, 
neonazistowskie,  promujące różnego rodzaju 
sekty, a także zdjęcia i filmy przedstawiające 
przemoc, materiały zachęcające do korzystania 
z używek czy eksperymentowania na własnym 
zdrowiu.   

Jakie są zagrożenia w Internecie dla 
dzieci i młodzieży?  



• Innym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży w 
Internecie jest możliwość kontaktu z 
nieznajomymi osobami, które mogą okazać 
się niebezpieczne.  

• Uwodzenie dzieci przez Internet nosi nazwę 
groomingu .   

• Głośne są także sprawy związane z przemocą 
rówieśniczą i dręczeniem za pomocą m.in. 
mediów społecznościowych, które mogą 
doprowadzić nawet do  aktów samobójczych. 



Jak się bronić przed zagrożeniami  
w sieci? 

• Aby być bezpiecznym w Internecie  musimy 
przestrzegać poniższych zasad:   

 

• Regularnie aktualizujemy oprogramowanie  
i system operacyjny. 

• Instalujemy program antywirusowy  
z firewallem i pilnujemy, aby zawsze był 
aktualny.   



• Nigdy nie otwieramy e-maili nieznanego 
pochodzenia, nawet jeśli nadawca ma zbliżony 
adres np. do naszego banku. Prawdziwe 
serwisy zwykle nie proszą za pomocą e-maili  
o ponowne zalogowanie się.   

• Nigdy nie klikamy w linki, co do których nie 
mamy pewności.   

• Do każdego serwisu , nawet takiego z grami 
(szczególnie jeśli wpłacamy tam jakiekolwiek 
pieniądze) mamy inne hasło – nie brzmiące 
„12345678”!   



• Nigdy nikomu nie podajemy swoich haseł  
i loginów, nie przesyłamy ich przez Internet. 

• Zawsze przed wpisaniem hasła i loginu do 
strony (szczególnie banku) sprawdzamy w 
oknie, czy adres strony się zgadza. 

• Nie korzystamy w hot-spotów niewiadomego 
pochodzenia. 

• Nie przesyłamy przez Internet swoich 
intymnych zdjęć czy filmów. 

• Korzystamy z Internetu tylko w   obecności 
osób dorosłych lub z filtrem rodzicielskim.   



Czy wiesz, że? 

1. FOMO – to uzależnienie od dostępu 
do informacji.  

• Oficjalnie choroba ta nie jest wpisana do żadnego 
rejestru. Jednak w mediach coraz częściej pojawia się 
informacja na temat objawów i konsekwencji FOMO. 

• Dyskomfort, spowodowany strachem przed 
przeoczeniem informacji, objawia się niczym innym jak 
nieustannym sprawdzaniem ekranu telefonu. Dopiero 
kiedy dana osoba upewni się, że nie otrzymała żadnego 
powiadomienia (lub też przejrzy nowości w mediach 
społecznościowych), strach rozładowuje się… 
przynajmniej na chwilę.  



 
2.MOMO – to lalka, która zachęca 

do samobójstwa. 

 
• MOMO Challenge to zjawisko, przed którym 

od pewnego czasu przestrzega policja. Jest 
zagrożeniem dla osób, które korzystają 
z aplikacji WhatsApp. Lalka wysyła zdjęcia 
do przypadkowych użytkowników, a kiedy 
zostanie dodana do grona znajomych, zaczyna 
niebezpieczną grę. MOMO zleca zadania 
do realizacji, które ostatecznie mają 
doprowadzić do popełnienia samobójstwa.  



 
3. Flaming – to sprowadzanie dyskusji 

na niebezpieczne tory. 

 
• Zjawisko to związane jest z mową nienawiści 

i trollingiem. Polega na celowym zaognianiu 
dyskusji w celu wzbudzenia silnych, negatywnych 
emocji wśród innych użytkowników. Występuje 
przede wszystkim w mediach społecznościowych 
i w serwisach dyskusyjnych. Podczas ataku 
dochodzi do odejścia od pierwotnego tematu –
 zamiast tego pojawiają się obelgi i groźby. 
Każdorazowo należy zgłosić taką sytuację 
moderatorowi rozmowy. 



4.Trolling – to celowe irytowanie innych 
użytkowników.  

 
• Zjawisko trollingu stało się równie powszechne jak hejt 

internetowy. Tzw. trolle działają niemal w każdym 
miejscu w sieci. Trolling to antyspołeczne zachowanie, 
polegające głównie na obrażaniu i ośmieszaniu innych 
osób, stosowanie dezinformacji oraz uniemożliwianie 
prowadzenia normalnej dyskusji innym użytkownikom. 
Celem trolla jest wywołanie kłótni – z tego powodu 
często pisze on o sprawach, które są bardzo 
kontrowersyjne. Obecnie świadomość tego zjawiska 
coraz bardziej wzrasta, w związku z czym internetowi 
trolle są ignorowani i użytkownicy nie zwracają na nich 
uwagi. Warto jednak zgłaszać takie zachowania 
moderatorom.  
 



 
5.Hejt –to mowa nienawiści. 

 
• Zjawisko hejtu stało się niemal powszechne.  
• Polega ono na okazywaniu pogardy i złości w internecie. 

Hejt może być skierowany do przedstawicieli danej płci 
czy narodowości, jednak jego ofiarą często padają 
przypadkowe osoby, szukające porady czy chcące 
wypowiedzieć się na dany temat. Zjawisko hejtu jest 
niestety coraz bardziej powszechne, w związku z czym 
spotyka się z nim ogromna ilość internautów. Występuje 
przede wszystkim w mediach społecznościowych 
czy w serwisach, w których prowadzone są dyskusje 
światopoglądowe. W przypadku spotkania się z hejtem nie 
należy wdawać się w dyskusje z hejterem. Lepszym 
rozwiązaniem będzie zgłoszenie danego użytkownika 
moderatorom – usunięcie czy zablokowanie konta. 



 
6.Cyberbullying –to przemoc z użyciem 

nowoczesnych technologii  

 • Cyberbullying to nowoczesna forma przemocy, 
w której wykorzystywany jest internet 
lub telefony. Celem działania jest wyrządzenie 
emocjonalnej, a w konsekwencji nawet fizycznej 
szkody drugiej osobie. Polega ono na powtarzaniu 
aktów przemocy, takich jak dręczenie, groźby 
czy publikowanie ośmieszających daną osobę 
treści. Problem ten może dotyczyć nawet 50% 
dzieci i nastolatków. Z tego powodu do akcji 
przeciw cyberbullyingowi włączyć się UNICEF, 
przygotowując kampanię społeczną “Jeden strzał 
wystarczy”.  



PODSUMOWANIE: 

•  Prawdopodobnie jak większość ludzi, nie 
wyobrażasz sobie życia bez internetu – nic 
dziwnego, jest on niezwykle istotny, a nawet 
niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.  

 

• Warto jednak na bieżąco dbać o swoje 
bezpieczeństwo w sieci – nieustannie pojawiają 
się nowe typy zagrożeń, dlatego należy dbać 
o aktualność posiadanych informacji 
oraz zabezpieczeń. Stosując się do powyższych 
zasad skutecznie zminimalizujesz ryzyko, 
że padniesz ofiarą internetowych zagrożeń.   



Źródła dodatkowych informacji i obrazów: 

  

 

 

-https://dziendobry.tvn.pl/a/zagrozenia-w-internecie--jakie-sa-i-kogo-dotycza 

 -https://panwybierak.pl/blog/zagrozenia-w-internecie/ 

-https://www.google.com/search?q=modem+obrazy&client=firefox-b-
d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=8P1hqvGB7auMfM%252CPmBsptcX_4x7XM
%252C_&vet=1&usg=AI4_-
kTQ5Kmof3KLRkstcrHXo8y5ITliPA&sa=X&ved=2ahUKEwjeofnM0KPsAhXBwQIHHf
n7COEQ9QF6BAgKEDU#imgrc=ZE5cqX_WnCjaGM 
-Małgorzata Jędrzejek: Przygoda z komputerem. Zajęcia komputerowe dla szkoły 
podstawowej. Klasa 4. Wydawnictwa Videograf Edukacja 


