
Internet: 
jak bezpiecznie uczyć się, 

rozmawiać i bawić w 
światowej sieci?
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Do czego służy Internet?

W Internecie można?

● Uczyć się!

● Bawić się!

● Rozmawiać z innymi ludźmi!



Od kogo uczyć się o Internecie?

O Internecie możesz rozmawiać?

● Z rodzicami

● Z rodzeństwem

● Z nauczycielami

● ...



O co warto zapytać?

● Na co zwracać uwagę w internecie: na 
jakie zachowania, obrazki, treści?

● Na co uważać: co powinno powiedzieć 
mi, że coś lub ktoś jest dla mnie groźne?

● Jak używać internetu, z jakich stron 
korzystać, a jakie omijać?



Jak rozpoznać dobrą grę?

Tego unikaj: W stylu PEGI:

źródło:http://www.pegi.info/pl/ 

http://www.pegi.info/pl/


Portale i usługi



Internet

Światowa Sieć, sieć 
komputerów oraz innych 
urządzeń, dzięki której 
poszczególne urządzenia i 
ich użytkownicy mogą 
łączyć się ze sobą.

źródło:http://traveladvisor.pl/2012/02/jak-znalezc-darmowy-internet-w-podrozy-podpowiadamy/



Serwis internetowy

grupa powiązanych z sobą, w celu zwiększenia użyteczności, 
stron internetowych; serwisy mogą być tematyczne, a więc 
poświęcone jednej dziedzinie lub kwestii, albo ogólne.

źródło:http://www.lexisnexis.com.au/en-au/pdf/corporate/2013-01-02-precedents-media-kit.pdf  

http://www.lexisnexis.com.au/en-au/pdf/corporate/2013-01-02-precedents-media-kit.pdf


Blog

rodzaj strony 
internetowej zawierającej 
odrębne, zazwyczaj 
uporządkowane 
chronologicznie wpisy.

źródło:http://www.gananciascontublog.com/curso/  

http://www.gananciascontublog.com/curso/


Portal fotograficzny

umożliwia prezentację, przechowywanie i komentowanie zdjęć oraz 
tworzenie spersonalizowanych galerii fotograficznych.

źródło:http://www.foto-studium.de/  

http://www.foto-studium.de/


Biblioteka cyfrowa

umożliwia 
udostępnianie w sieci 
publikacji cyfrowych 
oraz zdigitalizowanych 
tradycyjnych 
publikacji 
papierowych.

źródło:http://newsbook.portalinformatico.com/canal/la-implantacion-de-las-tic-en-el-area-educativa-negocio-para-el-canal-2015071444410.htm 
 

http://newsbook.portalinformatico.com/canal/la-implantacion-de-las-tic-en-el-area-educativa-negocio-para-el-canal-2015071444410.htm


Vlog

rodzaj bloga internetowego, 
którego zasadniczą treść 
stanowią pliki filmowe 
(VODcast) publikowane 
przez autora w kolejności 
chronologicznej. Vlogerzy 
publikują swoje filmy 
głównie w serwisie 
YouTube oraz Dailymotion

źródło:https://meco6936.wordpress.com/2016/04/21/global-yet-local-re-imagining-place-through-social-locative-and-mobile-media/  

https://meco6936.wordpress.com/2016/04/21/global-yet-local-re-imagining-place-through-social-locative-and-mobile-media/


Sklep internetowy

daje możliwość 
kupowania lub 
sprzedawania produktów 
przez Internet

źródło:http://www.borbis.pl/blog/nowa-dyrektywa-unijna-a-funkcjonowanie-e-sklepow/  

http://www.borbis.pl/blog/nowa-dyrektywa-unijna-a-funkcjonowanie-e-sklepow/


Bankowość elektroniczna

dostęp do rachunku 
bankowego za 
pomocą komputera 
podłączonego do 
internetu.

źródło:https://www.linkedin.com/pulse/20140909094403-73190868-online-banking-market-segment-forecasts-up-to-2018-research-
reports-transparencymarketresearch
 



Bezpiecznie w internecie

Serwisy 
społecznościowe: 
używaj trudnych 
haseł, nie podawaj 
ich innym.

Jeśli logujesz się 
podając dane: 
sprawdź, czy strona 
jest zabezpieczona 
(na pasku adresu 
pojawi się kłódeczka i 
napis SSL)

Czytaj regulaminy: są 
nudne, ale zawierają 
ważne informacje!

Dane: nie podawaj 
adresu, numeru 
telefonu, nie 
opowiadaj o miejscu 
pracy rodziców, nie 
wysyłaj zdjęć, 
szczególnie obcym 
osobom!

Wirusy są groźne:
programy 
antywirusowe, nie 
klikaj w żadne linki w 
mailach od obcych, 
nie otwieraj 
załączników. Pliki z 
sieci:  sprawdź, zanim 
ściągniesz – zapytaj 
opiekuna

źródła: http://www.dobreprogramy.pl/Scorpions.B/Windows-i-wirus-razem,41353.html; http://gallerily.com/gallery/load+data+icon/2; 
https://cdx.lasc.org, http://www.raskrutka.by/news/40176/, http://www.flaticon.com/free-icon/password_159478

http://www.dobreprogramy.pl/Scorpions.B/Windows-i-wirus-razem,41353.html
http://gallerily.com/gallery/load+data+icon/2
https://cdx.lasc.org/
http://www.raskrutka.by/news/40176/
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