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Bezpieczny internet – konkurs 
Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Udało nam się pozyskać 

sponsora nagród – przekazała je internetowa księgarnia informatyczna. 
 
Cele konkursu: 
– sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej zagroŜeń i bezpiecznych działań w 

internecie, 
– promowanie bezpiecznych zachowań młodzieŜy podczas korzystania z zasobów 

sieci. 
 
Pytania 
1. Jedno z poniŜszych stwierdzeń jest prawdziwe. Podkreśl je. 
a. Nie moŜna ufać Ŝadnym informacjom znalezionym w internecie. 
b. MoŜna ufać informacjom zamieszczonym na stronach znanych ci organizacji. 
c. Nie wszystkie informacje znalezione w internecie są prawdziwe. 
d. Wszystkie informacje znalezione w iInternecie są prawdziwe. 
 
2. Jakich danych nie moŜna podawać w internecie? Podkreśl właściwe 

odpowiedzi. 
a. Pseudonimu. 
b. Numeru telefonu. 
c. Adresu domowego. 
d. Swoich zainteresowań. 
e. Nazwy ulubionego zespołu. 
 
3. Jaki procent wirusów komputerowych moŜe być przesyłany w wiadomościach 

e-mail? Zaznacz właściwą odpowiedź. 
a. 75 proc. 
b. 80 proc. 
c. ponad 90 proc. 
d. 100 proc. 
 
4. Osoba, którą poznałeś za pośrednictwem internetu, chce się z tobą spotkać. Co 

powinieneś zrobić? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. 
a. Bez wahania wyrazić zgodę na to spotkanie. 
b. Poprosić nowego znajomego o numer telefonu, aby umówić się z nim w 

bezpiecznym miejscu. 
c. Zgodzić się na spotkanie, ale w miejscu publicznym i w obecności innego twojego 

znajomego. 
d. Poinformować rodziców, opiekunów lub inną osobę, której ufasz, gdzie i z kim 

wychodzisz.   
 
5. Zakreśl zdania, które uwaŜasz za prawdziwe. 
a. KaŜdy ruch w internecie zostawia ślad. 
b. Uwodzenie dzieci w internecie to przestępstwo ścigane zgodnie z art. 200 a kodeksu 

karnego. 
c. Moje działania w internecie są anonimowe. 



d. Moje zdjęcia, które zamieściłem na stronach internetowych, a po jakimś czasie 
usunąłem z portalu, mogą nadal funkcjonować w internetowej przestrzeni. 

 
6. Które z poniŜej wymienionych treści mają w Polsce charakter nielegalny. 

Podkreśl właściwe odpowiedzi. 
a. Materiały, zdjęcia pornograficzne z pornografią dziecięcą. 
b. Kontakt ze społecznościami internetowymi promującymi anoreksję, 

samookaleczanie, samobójstwa. 
c. Brutalne sceny znęcania się nad zwierzętami. 
d. KradzieŜ danych osobistych. 
e. Wulgaryzmy. 
f. Naruszenia praw autorskich. 
g. Reklamy środków farmakologicznych, w tym oferty dopalaczy i innych uŜywek. 
 
7. Gdzie moŜesz udać się po pomoc w przypadku, gdy natkniesz się na treści 

nielegalne lub szkodliwe lub zostanie naruszone twoje dobre imię w internecie (np. ktoś 
zamieści twoje zdjęcie wraz ze złośliwym, agresywnym komentarzem, uŜywa 
wulgaryzmów, zniewaŜa cię publicznie, nęka cię w sieci albo wysyła obraźliwe e-maile 
lub SMS-y)?Zakreśl właściwe odpowiedzi. 

a. Zgłosić to do administratora portalu lub serwisu. 
b. Zgłosić to konsultantowi Helpline.org pod bezpłatnym nr 800 100 100, za pomocą 

e-maila lub za pośrednictwem livechatu z poziomu strony www.helpline.org.pl. 
c. Zgłosić na hotline prowadzony przez NASK poprzez formularz na stronie 

www.dyzurnet.pl, za pomocą e-maila lub telefonicznie pod nr 801 615 005. 
d. Powiedzieć o tym rodzicom, opiekunom lub nauczycielom. 
 
8. Jakie negatywne skutki niesie za sobą zbyt długie (nałogowe) korzystanie z gier 

komputerowych dostępnych m.in. w internecie? Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. 
a. Nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami. 
b. Upośledzenie zdolności interpersonalnych. 
c. Wady postawy ciała (skrzywienia kręgosłupa). 
d. Mniejsza sprawność fizyczna.  
 

9. Udawanie kogoś innego w internecie jest (zaznacz prawidłową odpowiedź)… 
a. Niezgodne z prawem. 
b. Dopuszczalne tylko w wyjątkowych okolicznościach. 
c. Legalne na czatach i forach dyskusyjnych. 
d. Dopuszczalne podczas wysyłania wiadomości e-mail. 
 
10. Co naleŜy robić z wiadomościami „łańcuszkami” otrzymywanymi za 

pośrednictwem poczty elektronicznej? Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
a. Postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiadomościach. 
b. Kasować je i nie przesyłać dalej. 
c. Przesyłać tylko znajomym. 
 
11. Co sprawia, Ŝe surfowanie w sieci jest bezpieczne dla komputera? Zaznacz 

prawidłowe odpowiedzi. 
a. Legalny system operacyjny. 
b. Program antywirusowy. 
c. Nadany adres IP, 



d. Zabezpieczenia systemowe. 
12. Kiedy jest obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu? Zaznacz prawidłową 

odpowiedź. 
a. 15 października. 
b. 8 lutego. 
c. 10 maja. 
d. 2 grudnia. 
 
Odpowiedzi: 1. c. 2. b, c. 3. c. 4. c, d. 5. a, b, d. 6. a, f. 7. a, b, c, d. 8. a, b, c, d. 9. a. 

10. b. 11. a, b, d. 12. b. 
 
Ankieta  
Chcemy poznać wasze opinie na temat internetu oraz dowiedzieć się, w jaki sposób 

najczęściej i najchętniej korzystacie ze stron internetowych. Prosimy o odpowiedź na 
poniŜsze pytania. Odpowiadając na pytania, podkreśl wybraną informację albo wpisz krótką 
odpowiedź we właściwe miejsce. Ankieta jest anonimowa. Dziękujemy za jej wypełnienie.  

1. Jak często korzystasz z internetu? 
a. Codziennie. 
b. Trzy razy w tygodniu. 
c. Raz w tygodniu. 
d. Rzadziej. 
 
2. Gdzie korzystasz z internetu? MoŜesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
a. W domu. 
b. W multimedialnych centrach informacji w szkole. 
c. W kawiarence internetowej. 
d. U znajomych. 
e. Inne: … 
 
3. Z jakich usług internetowych korzystasz? MoŜesz zaznaczyć kilka 

odpowiedzi. 
a. Strony WWW. 
b. Blogi. 
c. Komunikatory (np. Skype, GG). 
d. Gry. 
e. Poczta elektroniczna. 
f. Inne: … 
 
Czy internet pomaga ci w nauce? 
a. Tak. 
b. Nie. 
 
5. Jeśli tak, to z jakich stron internetowych najczęściej korzystasz? Podaj ich 

adresy.  
 
6. Czy spotkałeś się z przemocą lub innymi zagroŜeniami w sieci? 
a. Tak. 
b. Nie. 
 



7. Jeśli tak, do kogo zwróciłeś się z prośbą o pomoc? MoŜesz zaznaczyć kilka 
odpowiedzi. 

a. Do rodziców. 
b. Do nauczycieli. 
c. Do kolegów. 
d. Do policji. 
e. Inne: … 
 
8. Czy znasz jakieś inicjatywy, akcje społeczne działające na rzecz 

bezpieczeństwa w internecie? 
a. Tak. Jakie?  
b. Nie. 
 
9. Czy kiedykolwiek zgłaszałeś do administratora portalu naruszenia regulaminu 

lub pojawienie się treści nielegalnych i szkodliwych w serwisach, z których korzystałeś? 
a. Tak. 
b. Nie.  
 
10. Jeśli tak, to określ, czego to zgłoszenie dotyczyło. 
a. KradzieŜy toŜsamości. 
b. Złośliwego oprogramowania. 
c. UŜywania przez innego uŜytkownika wulgaryzmów. 
d. Zamieszczenia zdjęć pornograficznych. 
e) Inne: … 
 
11. Jakie zabezpieczenia masz na swoim komputerze w domu? 
a. Program antywirusowy. 
b. Programy filtrujące. 
c. Zabezpieczenia systemowe (zapory). 
d. Inne: … 
 
12. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem „Internet to poŜeracz czasu”? 
a. Tak. 
b. Nie. 
 
Badanie ankietowe miało na celu poznanie opinii uŜytkowników biblioteki i 

multimedialnych centrów informacyjnych na temat internetu oraz sposobów jego 
wykorzystywania. Wzięły w nim udział 84 osoby – uczniowie Zespołu Szkół nr 4 i 
Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie. 

 
Wnioski 
• Najliczniejsza grupa młodzieŜy korzysta z internetu codziennie lub trzy razy w 

tygodniu. 
• Uczniowie surfują po internecie najczęściej w domu oraz w multimedialnych 

centrach informacji w szkole, rzadziej u znajomych. 
• Wszyscy ankietowani wykorzystują strony internetowe. 
• MłodzieŜ traktuje internet jako sposób komunikacji i wymiany informacji oraz 

źródło rozrywki. 



• Zdecydowana większość ankietowanych korzysta z sieci podczas nauki. Najczęściej 
wykorzystuje informacje zamieszczone w Wikipedii oraz na portalach Sciaga.pl, Bryk.pl, 
Onet.pl i Interia.pl. Najbardziej popularną wyszukiwarką jest Google. 

• Ponad połowa pytanych potwierdziła, Ŝe spotkała się z przemocą lub innymi 
zagroŜeniami w sieci. Były to najczęściej wulgaryzmy, zamieszczenie zdjęć 
pornograficznych, złośliwe komentarze. 

• Część badanych doświadczyła w sieci zjawiska kradzieŜy toŜsamości lub hasła. 
• Niewielka liczba osób zgłasza do administratora portalu naruszenia regulaminu lub 

pojawienie się treści nielegalnych i szkodliwych. 
• Pomimo emisji w mediach spotów dotyczących promowania zachowań 

bezpiecznych w internecie, tylko niewielka część młodzieŜy zna takie inicjatywy i akcje 
społeczne. 

• PrzewaŜająca większość uczniów zabezpiecza swój komputer, instalując program 
antywirusowy. Jedna trzecia badanych ma zabezpieczenia systemowe i programy filtrujące. 

• Większość ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe „Internet to poŜeracz 
czasu”. 
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