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Cześć!
Jestem Bit. Zgadza się. 

Tak się nazywa 
najmniejsza jednostka 

informacji.

Chciałbym 
porozmawiać z 

Wami o
INTERNECIE 



Większość z 
Was zna te 

symbole 
doskonale.

Potrafi posługiwać się 
smartfonem, komputerem 
i innymi cudami techniki 

umożliwiającymi 
połączenie z INTERNETEM.



W sieci możemy robić wiele fajnych rzeczy:
- grać ze znajomymi w różne gry
- oglądać filmy i zdjęcia
- zdobywać wiedzę na różne interesujące         
nas tematy
- korespondować ze znajomymi
- zawierać znajomości
- i wiele, wiele innych 

Nie możemy robić 
jednej rzeczy:

ZAPOMINAĆ O 
BEZPIECZEŃSTWIE.  



Zapamiętajcie sobie proszę kilka 
zasad, których należy przestrzegać 
podczas korzystania z INTERNETU.

Zasada nr 1.
Nie ufaj nieznajomym w sieci.

Nie wiesz na pewno z kim masz do 
czynienia. Ktoś może podawać się 

za Twojego rówieśnika a być  osobę 
o wiele starszą np. 

pięćdziesięcioletnią.
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Zasada nr 2.
Nie umawiaj się i nie spotykaj 

z osobami poznanymi w 
Internecie.

Szczególnie jeśli nie poinformujesz 
o tym rodziców..

Zasada nr 3.
Jeśli otrzymałeś 

wiadomość o wulgarnej 
treści lub nawołującej do 

nienawiści nie 
odpowiadaj na nią.

Zgłoś ten fakt rodzicom 
lub nauczycielom.2
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Zasada nr 4.
Nigdy nie podawaj swojego 

prawdziwego imienia i 
nazwiska.

Nie zdradzaj numeru 
telefonu oraz adresu 

zamieszkania..

Zasada nr 5.
Nie wysyłaj 

nieznajomym swoich 
zdjęć i filmów. Nie 
wiesz co się z nimi 
stanie i jak zostaną 

wykorzystane. 
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Zasada nr 6.
Szanuj innych użytkowników w 

internecie. Traktuj ich tak, jak sam 
chciałbyś być traktowany.

Zasada nr 7.
Pamiętaj! Hasła są 

tajne. Nie powinno się 
ich nikomu podawać.
Dla bezpieczeństwa 

należy je co jakiś czas 
zmieniać.
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Zasada nr 8.
Internet to 

prawdziwa skarbnica 
wiedzy. Pamiętaj o 

tym, że nie wszystkie 
informacje są 

prawdziwe. Staraj się 
potwierdzić je 

korzystając z innych 
źródeł.

Co jeszcze mógłbym 
Wam doradzić?

Aha! Już wiem!!!



Pamiętajcie!
Zbyt długie korzystanie z Internetu 

(zwłaszcza wpatrywanie się w ekran) może 
szkodzić zdrowiu.

Nie zapominaj o 
innych rozrywkach i 

sporcie.

Wracam już do siebie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam 
zrozumieć na czym polega bezpieczeństwo w internecie.
Jeśli chcemy aby Internet był bezpieczny, musimy działać 
razem. 



Pozdrawiam grono pedagogiczne i 
wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej 

nr 89 w Poznaniu. 
Zwłaszcza klasę VIII b!!!


