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Internet to 
ogólnoświatowa 
sieć wymiany 
danych, do 
której dostęp 
jest otwarty i 
nieograniczony.

Internet powstał na potrzeby 
wojska w latach 60. XIX wieku.

W latach 90. koncepcję sieci 
rozwijały uczelnie i organizacje 

naukowe.

W 1990 roku Tim Berners-Lee 
stworzył pierwszą stronę 

internetową.

W końcu zainteresowały się 
nim firmy, które uznały, że 

reklamy w Internecie to dobry 
sposób na promowanie swojej 

działalności. 



Internet dał nam nowe możliwości 
komunikowania się.

Dzięki niemu 
mogliśmy wysłać e-
maile, zamiast listów 
lub faksów.

01
Przy pomocy 
komunikatorów 
internetowych czy mediów 
społecznościowych mogłeś 
podzielić się 
wiadomościami ze 
znajomymi, mieszkającymi 
nawet w innym kraju.

02
Podczas rozmowy na 
różnych portalach 
możemy widzieć twarz 
rozmówcy, nawet, gdy 
jesteśmy na drugim 
końcu świata.

03
Mamy możliwość 
ściągania muzyki, 
książek, filmów z 
Internetu, niekiedy 
nawet za darmo.
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Internet jest 
potrzebny!

Przy jego pomocy 
możemy zrozumieć 
temat przerabiany 
na lekcjach oraz 
odrobić zadania 
domowe.

01
Mamy możliwość 
dowiedzieć się 
ciekawych rzeczy 
związanych z 
naszymi pasjami, 
zainteresowaniami 
i rozwijać się, 
szukając 
informacji.

02
Dzięki niemu 
możemy 
komunikować się 
i rozmawiać na 
czatach na różne 
interesujące 
tematy.
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Internet niesie jednak dużo zagrożeń.



Utrata 
prywatności

Ludzie mogą o 
Tobie za dużo 

wiedzieć, będą 
ścigać, grozić i 

mówić 
nieprzyjemne 

rzeczy. 

Na stronę, na 
której 

udostępniasz te 
informacje, może 

wchodzić jakiś 
porywacz, który 

ma wtedy 
możliwość 

zasadzenia się na 
Ciebie i porwania. 

Z postów i 
wiadomości 
włamywacz 

może 
wywnioskować, 
że nie ma nikogo 
w domu i ukraść 

cenne 
przedmioty.



W Internecie 
nic nie ginie

Jeżeli umieścimy jakiś post, 
komentarz lub zdjęcie na portalu 

społecznościowym, a chwilę później 
usuniemy, jest możliwość, że ktoś już 
pobrał to, co zostało umieszczone i 
wykorzysta to za jakiś czas, aby nas 
ośmieszyć i pokazać w złym świetle.

Kiedy będziemy chcieli dostać pracę, 
nasz potencjalny pracodawca może 

sprawdzać nasze profile np. na 
facebooku, tweeterze, Instagramie.



Dostęp do 
naszych 
danych

Poprzez wykorzystywanie tego, że 
mamy taką opinię, to lubię, tego 

nie lubię, jakie mam poglądy 
polityczne, czy jestem bogaty, czy 

biedny, czy mam auto, czy nie mam, 
ktoś obcy może wiedzieć o mnie 

więcej, niż chcę.

Przez telefon z łączem 
Internetowym, można wyśledzić, 
gdzie najczęściej bywam, gdzie 

chodzę, gdzie spędzam czas.



Przestępstwa internetowe

Podając swoje dane w 
Internecie, musimy liczyć się ze 
skutkami własnego czynu, 
ponieważ ktoś, podający się np. 
za 11-letnią Basię może prosić o 
spotkanie pod szkołą, w domu 
lub w jakimkolwiek innym 
miejscu. Nie wolno takim 
osobom ufać, bo podczas 
spotkania można zobaczyć 
silnego faceta, a nie koleżankę.

01
Niektóre osoby chcą włamać się do 
naszego komputera i mieć dostęp do 
naszych danych poprzez programy 
komputerowe (wirusy, robaki, 
trojany, programy szpiegujące i wiele 
innych). Zachęcają nas one do 
kliknięcia w dany link, pobranie 
jakiejś aplikacji.

02
Fałszywe witryny i 
wyłudzanie danych na 
przykład podczas przelewów 
internetowych lub rejestracji 
na portalach, jest 
niebezpieczne, gdyż ktoś 
może posłużyć się naszymi 
danymi do złych celów.
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Uważaj jak 
korzystasz!



Zasady 
bezpiecznego 
korzystania z 
Internetu

Zastanów się, 
co 

publikujesz, 
jak 

komentujesz, 
jakiego 
języka 

używasz w 
sieci.

Pomyśl o 
bezpieczeń

stwie 
swoim i 
bliskich.

Nie ufaj 
osobom po 

,,drugiej 
stronie’’ (gry, 

czatu).

Uważaj na 
jakie strony 
wchodzisz i 
jakie linki 

klikasz.

Korzystaj 
mądrze i 

szukaj 
ciekawych 

treści, 
przydatnych 
informacji.



Internet jest dla ludzi. 
Używaj go z głową!



Dziękuję za uwagę!


