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1. Stwórz listę zasad bezpiecznego 
korzystania z sieci Internet

2. Jak zabezpieczyć swój komputer 
przed szkodliwym wpływem 
Internetu?
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Spam jest listem elektronicznym, w którym są 
treści z reguły nam niepotrzebne (np. reklama). 

Spam sam w sobie nie stanowi niebezpieczeństwa 
dla naszych komputerów . 
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Wirus jest programem komputerowym o niewielkich

rozmiarach, zdolnym do rozmnażania się poprzez

doczepianie swojego kodu do innych plików. 

Szkodliwość wirusów: 

- niszczenie lub zmiana zapisanych na dyskach informacji,

- generowanie dziwnych komunikatów, melodii ,

- zakłócanie wyświetlania informacji na ekranie,

- próby fizycznego uszkodzenia sprzętu.
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Wirusy plikowe – Integrują się z plikiem pozostawiając 
nienaruszoną większą część jego kodu, a wykonywanie 
programu odwraca się w ten sposób, że kod wirusa 
wykonywany jest jako pierwszy, potem dopiero następuje 
uruchomienie programu, który najczęściej już nie działa.

Wirus dyskowy – podmienia zawartość głównego sektora 
ładowania przenosi się przez fizyczną wymianę każdego 
nośnika pamięć . 

Wirusy towarzyszące – wirusy tego typu wyszukują i zarażają 
pliki, a następnie umieszczają plik o tej samej nazwie z 
rozszerzeniem.

Wirus hybrydowy – jest połączeniem różnych rodzajów wirusów 
łączącym w sobie ich metody działania.
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Programy wywiadowcze - jest to oprogramowanie 
wykonujące określone działania, np. wyświetlanie 

reklam, zbieranie informacji osobistych, zmiana 
konfiguracji komputera. Programy takie mogą zmieniać 
stronę główną przeglądarki internetowej, lub dodawać 

nowe, niechciane przez nas składniki przeglądarki. 
Często programy takie instalują się do naszego 

komputera podczas instalacji innych programów, np. do 
udostępniania muzyki czy filmów.

SPYWARE
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Phishing jest to podszywanie się pod strony banków lub innych 
instytucji. Użytkownik dostaje emailem informację z prośbą o 
zalogowanie się na danej stronie i sprawdzenie, np. stanu konta, 
przy czym w tymże emailu podany jest link na stronę 
spreparowaną. Gdy , logujemy się na niej, oszust otrzymuje nasze 
hasła i dostaje możliwość dostępu do naszego prawdziwego 
konta.

Pharming - jest to metoda pozyskiwania haseł dostępu do kont 
internetowych. Należy zawsze sprawdzać, czy na stronach 
bankowych, z których korzystamy, pojawia się symbol 
bezpiecznego połączenia.

PHISHING i PHARMING
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Kiedy można już mówić o siecioholizmie - niebezpieczeństwo 
zależności zaczyna się wtedy, gdy Internet z narzędzia staje się 

sposobem na życie. Dzieje się tak, gdy korzystając z wirtualnych 
namiastek przez niego oferowanych przestajemy uczestniczyć 

w rzeczywistym, realnym życiu.

Bardzo często początek powstawania tych trudności przypada na okres 
dzieciństwa i wczesnej dorosłości – jest to okres, w którym człowiek 
nabywa podstawowych umiejętności potrzebnych do radzenia sobie 

ze stresem, nawiązywania bliskich więzi z innymi, realizowania 
swoich zamierzeń, itd.
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6 objawów świadczących o uzależnieniu od Internetu:

1. Dominacja – występuje, gdy korzystanie z Internetu staje się najważniejszą 
czynnością w życiu. Objawia się m.in. zaabsorbowaniem emocjonalnym 
i myślowym, także wtedy, gdy osoba nie może korzystać z sieci.

2. Zmiana nastroju – występuje, gdy użytkownik korzysta z Internetu po to, 
aby poprawić sobie nastrój albo zapomnieć o problemach.

3. Zwiększona tolerancja – rozumiana jako proces zwiększającego się 
zapotrzebowania na korzystanie z Internetu (pojawienie się poprawy nastroju 
powodowanej korzystaniem z Internetu wymaga coraz dłuższego czasu 
spędzonego online).
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6 objawów świadczących o uzależnieniu od Internetu:

4. Zespół abstynencyjny – ograniczenie lub brak możliwości korzystania 
z Internetu powoduje nieprzyjemne stany psychiczne, takie jak rozdrażnienie, 
poirytowanie, niepokój.

5. Konflikt – rozumiany zarówno jako konflikt pomiędzy użytkownikiem a jego 
otoczeniem (rodziną, znajomymi), jak i pomiędzy spędzaniem czasu 
w Internecie a innymi typami aktywności (nauką, sportem).

6. Nawroty – intensywne, niekontrolowane korzystanie z Internetu pojawiające 
się po okresach ograniczonego lub kontrolowanego użytkowania.

Patrz „Sala Samobójców”
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https://youtu.be/9SQHkjbP7vQ


Pornografia – 13,3%polskich nastolatków dysfunkcyjnie 
używa Internetu. Z pornografią w sieci zetknęło się 67,3% z 

nich, a 21,5% doświadczyło cyberprzemocy.

Co dziesiąta strona w Internecie ma charakter pornograficzny. 
Każda z tych stron zawiera od 50 do 200 terabajtów danych –

najczęściej zdjęć i filmów wideo. Nic więc dziwnego, że 
pornografię w Internecie znajdzie każdy, kto tego chce. A ci, 

którzy nie chcą, i tak prawdopodobnie prędzej czy później na taką 
stronę trafią.

Piotr Kak - 2020



Pornografia – Młodzi ludzie często nie wiedzą, że oglądanie 
pornografii może doprowadzić do uzależnienia. Wśród 18-latków 

79% chłopców i 62% dziewcząt uważa, że regularne oglądanie 
pornografii jest zachowaniem typowym. Wśród 12-latków tak 

sądzi 10% chłopców i 11% dziewcząt. Dzieci w wieku 10 lat 
najczęściej mają już za sobą pierwszy kontakt z treściami 

pornograficznym.



Cyberprostytucja – polega na otrzymywaniu 
korzyści za udostępnianie zdjęć bądź nagrań 
(ostatnio popularnością cieszą się pokazy na 

żywo) pornograficznych wytworzonych z 
własnym udziałem. 

Piotr Kak - 2020



Sexting – czyli przesyłanie zdjęć oraz nagrań 
video zawierających treści erotyczne. Zjawisko 
jest szczególnie popularne wśród nastolatków i 

wiąże się z nim ryzyko szerszego 
upubliczniania rozpowszechnienia tych treści, 

bez zgody ich autora.
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„Pozytywna” pedofilia – jest to ruch, który 
uzasadnia i aprobuje kontakt między dorosłym 

i dzieckiem bazujący na silnej emocjonalnej i 
seksualnej więzi. Uzasadnieniem takiej więzi 
według nich jest potrzeba samego dziecka.
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