
Zagrożenia w Internecie

i bezpieczeństwo w sieci
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Cyberterroryzm – jest to określenie pewnego rodzaju 
przestępstw dokonywanych w wirtualnym świecie, 
mających odniesienie w świecie realnym, w życiu 
naszymi innych ludzi. Cyberprzestępstwa mogą 
polegać na przykład na wykorzystywaniu sieci 

internetowej do kontaktowania się poszczególnych 
komórek terrorystycznych w celu zaplanowania 

ataków. 
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Cyberprzemoc – jest to nękanie, straszenie, obrażanie, 
podszywanie się pod kogoś, publikowanie obraźliwych 

czy ośmieszających kogoś treści, za pośrednictwem 
nowych technologii. Dziecko lub nastolatek, który pada 

ofiarą cyberprzemocy traci często chęć kontaktów z 
rówieśnikami, zdarza się także, że stara się odizolować 

od świata zewnętrznego.

Piotr Kak - 2020



Mowa nienawiści (hejt – od angielskiego słowa hate) 
– jest to umyślne działanie mające wzbudzać 

negatywne uczucia wobec osoby, grupy osób bądź 
innego wskazanego podmiotu. Mowa nienawiści 

promuje uprzedzenia i stereotypy, generuje społeczne 
konflikty i nieporozumienia. Młody internauta może 

nie być w stanie obiektywnie ocenić publikowane treści 
i w efekcie będzie zawierzać wielu nieprawdziwym 

informacjom.
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Stalking – nękanie i uporczywe nagabywanie kogoś za 
pośrednictwem nowych technologii. Ofiary stalkingu 
mogą być namawiane albo zmuszane do wykonania 

jakiś czynności, szantażem bądź groźbami.

Piotr Kak - 2020



Trollowanie – jest to umyślne działanie mające na celu 
uniemożliwienie prowadzenie dalszej dyskusji czy 

wymiany opinii. Ma miejsce z reguły na czatach, forach 
internetowych czy grupach dyskusyjnych. Napotkanie 
internetowego trolla przez młodego internautę może 

go skutecznie zniechęcić do wyrażania i 
komunikowania swojej opinii w przyszłości.
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Treści PRO–ANA – treści promujące dążenie do doskonałości 
rozumianej jako posiadanie szczupłej, wychudzonej sylwetki. 

Ruch skupia rzeszę z reguły młodych dziewczyn, które za 
pośrednictwem Internetu dzielą się z innymi efektami walki z 

fikcyjną często nadwagą. Młode dziewczyny, będące jeszcze na 
etapie rozwoju, po zetknięciu z takimi treściami ulęgają im i 

utożsamiają piękno z anorektyczką sylwetką.
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Sprzedaż narkotyków, dopalaczy itp.

Piotr Kak - 2020


