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„ABC bezpiecznego Internetu” 

Korzystając z Internetu pamiętaj o ważnych zasadach, 
 które Ci przedstawię na krótkich wykładach. 

Pomoże mi w tym alfabet- zbiór liter licznych,  
dzięki temu mój wykład będzie doprawdy śliczny. 

Choć działania w sieci są bardzo powszechne, 
dostępne dla wszystkich i ludziom potrzebne,  

pamiętaj użytkowniku drogi, że niebezpieczeństwo 
czyha wszędzie i nawet w cyberprzestrzeni groźnie będzie, 

jeśli o kilku zasadach zapomnisz i w zaułkach Internetu zabłądzisz.  

Pamiętaj więc o tym, by być Asertywnym i umiej „nie” powiedzieć, 

jeśli Cię do złego namawiać ktoś będzie. 

Bądź zawsze krytyczny i wiedz o tym, że to co w Internecie 

nie zawsze prawdą jest. 

Czas swój szanuj i umiar zachowaj, a komputer do szuflady schowaj, 

bo długie siedzenie przed monitorem dla zdrowia jest szkodliwe i bardzo wątpliwe. 

Dbaj o swoją prywatność, to bardzo ważne jest – wtedy żaden haker 

nie okradnie Cię. 

Elegancko i z szacunkiem odnoś się do innych użytkowników sieci- 

nie obrażaj, nie wyzywaj, nie oszukuj i innych o tym edukuj. 

Fora internetowe dobieraj z rozmysłem, by ich treść była zgodna 

z pierwotnym zamysłem. 

Gry to fajna sprawa, jest przy nich dobra zabawa, 

ale pamiętaj o przestrodze, by czasu  zbyt wiele na nich nie marnować 
i zdrowia sobie przy tym nie zrujnować. 

Hejt to krzywdząca rzecz, reaguj na niego, kiedy jesteś świadkiem tego 

przykrego wydarzenia, z którym każdy może mieć do czynienia. 

Informuj rodziców lub innych dorosłych, 

jeśli zauważysz jakieś niebezpieczeństwo w sieci. 
Oni zawsze Ci pomogą pójść najwłaściwszą drogą. 

Jeśli wrzucasz coś do „neta”, to wiedz o tym, że 

zostaje to na zawsze, choć nie zawsze tego chcesz. 

Komputer to tylko sprzęt, ale nawet on czasami szwankuje 

i wizyty w serwisie potrzebuje. 
Dbaj o niego, aktualizacje instaluj, o antywirusie nie zapomnij, 

bo to bezpiecznego Internetu podstawa i bardzo, bardzo ważna sprawa. 

 Linków nieznanych nie otwieraj i znajomości niepewnych nie zawieraj. 



Maile podejrzane zostaw nieotwierane. 

Nigdy w sieci nie podawaj danych wrażliwych, bo to niebezpieczna rzecz 

i problemy możesz mieć. 

Ostrożnie pobieraj pliki z sieci, nie wszystkie foldery są przecież dla dzieci! 

Przestrzegaj prawa – ono w Internecie też obowiązuje 

i hierarchię wartości buduje. 

Regulaminy czytaj wszelkie, wtedy Twe bezpieczeństwo będzie naprawdę wielkie . 

Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, kody i szyfry 

 i pamiętaj, by w nich były rozmaite cyfry. 

Tablet, telefon i laptop hasłem chroń i przed groźnym wirusem broń. 

Uważaj na nowych znajomych z sieci, bądź ostrożny i przezorny, 

na obietnice odporny. 

Wizerunek swój chroń, by nikt nie miał dostępu doń. 

Zasady bezpiecznego Internetu wszystkim są już znane, 

do ich przestrzegania serdecznie zapraszamy !!! 

 


