
Jak dbać o bezpieczeństwo w 
internecie?

Klasa 6c



Jak dbać o
bezpieczeństwo?

 Nie podawaj swoich danych(imię, nazwisko, 
miejsce zamieszkania) w internecie.

 Przed wyrażeniem zgody przeczytaj na co się
zgadzasz.

 Jeśli zauważysz coś podejrzanego koniecznie 
powiadom rodziców.

 Nie podawaj nikomu nieznanemu swoich haseł ani 
żadnych zdjęć o twojej rodziny.

 Nie instaluj aplikacji z niezabezpieczonych stron.

 Zainstaluj program antywirusowy.



Co warto robić po za
siedzeniem
w Internecie?

 Wyjść na spacer.

 Porozmawiać z 
przyjaciółmi.

 Czytać książki.

 Grać w gry planszowe.

 Spędzać czas z rodziną.

 Uczyć się.



Negatywne:

 Cyberprzemoc

 wykradanie haseł i 
danych

 Hackerstwo

 Uzależnienia

Pozytywne:

 spędzanie miło czasu np. 
podczas grania w grę

 komunikowanie się
na odległość

 media społecznościowe

Negatywne 
oraz pozytywne cechy

internetu.



Co zrobić, jeśli
staniesz się ofiarą
cyberprzemocy

 Zadzwoń na policję

 Powiadom kogoś
dorosłego

 Sprawę można również
bezpośrednio zgłaszać
pod numer telefonu 116 
111



Dziękujemy za 
uwagę

DAWID DĄBROWSKI, 
KRZYSZTOF GŁOWIŃSKI

I TOMASZ ŚWIĄDER



PREZENTACJA

Media
społecznościowe



Codziennie spędzamy
bardzo dużo czasu w

Mediach
Społecznościowych.



Wybrałyśmy dla
Was trzy z nich.



Pierwsza
aplikacja to
Instagram Z Instagrama

codziennie
korzysta bardzo

dużo ludzi.
 

Przemyśl dwa
razy zanim coś
opublikujesz. 

1.

2. Nie pisz
komentarzy,

których sam byś
nie chciał dostać.



2. Nie udostępniaj
treści, które nie są
twoje i nie masz do

nich praw
autorskich.

Druga aplikacja to
Facebook

Nie klikaj w linki od
osób, których nie

znasz.

1.



Nie nagrywaj
filmików,

które kogoś
obrażają.

1.

2. Zachowaj
niektóre

komentarze dla
siebie.

A to już ostatnia
aplikacja, którą

wybrałyśmy.



Pamiętaj, Internet jest
nieobliczalny. Nigdy nie wiesz
kto siedzi po drugiej stronie.

Zachowaj ostrożność.  
 



BEZPIECZNE ŻYCIE W               
INTERNECIE

NINA 

BYSZEWSKA 6C



JAK SIĘ CHRONIĆ ? 

• Na całym naszym świecie jest dużo różnych społeczności, np. takich jak> 

instagram, tik tok, facebook, youtube, skype itp.  Są one bardzo fajne, lecz w 

niektórych kwestiach niebezpieczne, nigdy nie wiadomo co może się stać. Warto 

pamiętać aby nikomu nie podawać swojego adresu nr. Telefonu, a także nie 

klikać w linki z stron których nie znamy (mogą zawierać wirusy lub inne rzeczy) 

itp. Gdy jednak to zrobimy należy powiedzieć o tym rodzicom lub opiekunom!



CZY OD RAZU KASOWAĆ SOCIALMEDIA ?

• Czy kasować? Nie sądze, uważam że trzeba po prostu uważać na 

to co się robi w tych aplikacjach. Trzeba być bardzo ostrożnym!  

Każdy rodzic powinien mieć nadzór rodzicielski!



• Nina 

Byszewska

KONIEC



Discord
Nieważne, czy należysz do szkolnego klubu, grupy 
graczy, globalnej społeczności artystów, czy 
zwyczajnie chcesz spędzać czas z garstką znajomych –
– Discord ułatwia codzienne rozmowy i częstsze 
spędzanie czasu razem.



Czym jest discord ?

Miejsce na zaproszenie, gdzie można 
rozmawiać

Serwery Discorda zorganizowane są w kanały 
tematyczne, na których można współpracować, 
udostępniać materiały lub po prostu pogadać bez 
zapychania czatu grupowego.



Czym jest discord ?

Łatwe spędzanie czasu

Gdy masz czas, rozsiądź się wygodnie na kanale 
głosowym. Znajomi na Twoim serwerze widzą, że tu 
jesteś, i mogą wpaść pogadać bez dzwonienia.



Czym jest discord ?

Od garstki osób do całego fandomu

Zgromadź społeczność o dowolnym rozmiarze dzięki 
narzędziom moderowania i personalizacji dostępu 
użytkowników. Daj członkom społeczności 
uprawnienia, uruchom kanały prywatne i nie tylko.



Czym jest discord ?

Godna zaufania technologia, by pozostać 
w kontakcie

Komunikacja głosowa i wideo o niskich opóźnieniach 
sprawia, że czujecie się, jakbyście byli w tym samym 
pomieszczeniu. Pomachaj do kamery, oglądaj streamy
z gier znajomych lub zbierzcie się na sesję wspólnego 
rysowania na współdzielonym ekranie.



Dla kogo jest discord ?

Discord jest dla każdego, kto potrzebuje 
miejsca, by pogadać ze znajomymi i 
społecznościami.
Ludzie spędzają czas na Discordzie w najróżniejszy 
sposób: śpiewają karaoke, wspólnie malują na 
współdzielonym ekranie, organizują wirtualne wesela. 
Tworzą serwery Discorda poświęcone grom, zajęciom 
jogi, klubom komediowym, a nawet prowadzą całe 
firmy podcastowe.



Czym wyróżnia się discord ?

Miejsce, w którym czujesz się jak w domu.
Discord pozwala Ci stworzyć własne miejsce, gdzie 
czujesz się jak u siebie. Twój serwer Discorda jest 
twoim domem, który dzielisz tylko ze szczególnymi, 
zaproszonymi osobami.



Czym wyróżnia się discord ?

Zorganizowane rozmowy
Tematyczne kanały tekstowe pozwalają zorganizować 
rozmowy o wszystkim, co Cię interesuje. Podziel się 
najnowszymi niepowodzeniami kulinarnymi, 
organizując jednocześnie sesję grania w przyszłym 
tygodniu.



Czym wyróżnia się discord ?

Wpadnij, żeby pogadać.
Masz ochotę pogadać? Rozsiądź się na kanale 
głosowym. To strefa wypoczynkowa Twojego serwera. 
Służy do tego, by móc wpadać w ciągu dnia lub nocy 
na rozmowy głosowe i wideo.



Bezpieczeństwo w discordzie

Discord stworzono do rozmów i spędzania 
czasu ze społecznościami i znajomymi. Na 
Discordzie istnieją miliony różnorodnych 
społeczności, w tym kluby szkolne, grupy 
graczy, społeczności artystyczne i grupy 
znajomych spędzających razem czas.



Bezpieczeństwo w discordzie

Miejsce każdej społeczności na Discordzie nazywa się 
serwerem. Serwery na Discordzie to miejsca na 
zaproszenie, gdzie można rozmawiać, współpracować i 
dzielić się treściami. Rozmowy na serwerach toczą się 
tylko z osobami, z którymi chcesz rozmawiać, i na 
tematy, które Cię interesują. W tym sensie Discord nie 
jest tradycyjną platformą mediów społecznościowych –
choć to nie jedyna różnica. Nie ma algorytmu 
decydującego, co zobaczysz. Nie ma w nim przewijania 
bez końca, strumienia nowości ani liczenia polubień.



Podstawy bezpieczeństwa

Z wielką mocą wiąże się wielka 
odpowiedzialność.
Na discordzie spoczywa ogromna odpowiedzialność 
jako na miejscu, gdzie miliony osób codziennie ze sobą 
rozmawiają. Twórcom zależy, by Discord zawsze był 
przyjaznym miejscem dla Ciebie i Twoich znajomych.



Podstawy bezpieczeństwa

Bardzo poważnie podchodzimy do 
bezpieczeństwa publicznego.
Prywatność jest na discordzie najważniejsza. 
Wiadomości nie są skanowane lub czytane. Może to 
jednak nastąpić, gdy wymagają tego względy 
bezpieczeństwa. Gdy pojawia się problem, jest on 
badany i podejmowane są właściwe działania. Nadal 
istnieją osoby o złych zamiarach, które chcą szerzyć 
przemoc i wyrządzać szkody w prawdziwy świecie. 
Osoby takie nie są tolerowane na discordzie.



Podstawy bezpieczeństwa

Discord daje Ci narzędzia pozwalające 
kontrolować platformę.
Istnieją opracowane narzędzia dla właścicieli serwerów 
pozwalające im moderować ich przestrzeń. Narzędzia 
te pozwalają ustalać zasady i normy obowiązujące w 
unikalnej społeczności.



Podstawy bezpieczeństwa

Twoja tożsamość należy do Ciebie.
Twoje konto nie musi być powiązane z Twoją 
tożsamością w prawdziwym świecie. Wszyscy mogą 
wyrażać swoje prawdziwe ja i czuć się komfortowo, gdy 
rozmawiają na Discordzie. To jednak nie oznacza, że 
można uniknąć konsekwencji swoich działań.



Zasady bezpieczeństwa discorda

Discord składa się z milionów społeczności, 
szukających miejsca, w którym można 
pogadać i pobyć w towarzystwie podobnych 
osób. Oznacza to, trzeba utrzymywać 
równowagę między platformą do wyrażania 
siebie, a promowaniem bezpiecznego i 
przyjaznego środowiska dla wszystkich.



Zasady bezpieczeństwa discorda

Wytyczne dla społeczności określają, co jest 
w porządku, a co nie na Discordzie. Każda 
osoba powinna mieć poczucie, że może się 
uzewnętrznić, ale nie kosztem kogoś innego.



Zasady bezpieczeństwa discorda

Jeśli trafisz na wiadomość naruszającą te 
zasady, to zgłoś ją moderatorowi serwera. 
Można podjąć różne kroki, wliczając w to 
wysłanie ostrzeżenia lub usunięcie treści.



Funkcja Nitro

Nitro daje więcej możliwości na discordzie. 
Ulepsz swoje emoji, uzyskaj możliwość 
przesyłania większych plików, wyróżniaj się 
na swoich ulubionych serwerach i nie tylko.



O Botach

Istnieje wiele sposobów na dostosowanie serwera 
Discord, aby był własny. Możesz dodawać boty, aby 
pomagać w moderowaniu, organizowaniu lub zabawie 
i grach dla znajomych i społeczności. Możesz 
korzystać z webhooków i obserwowania kanałów, aby 
otrzymywać wiadomości i aktualizacje z innych 
serwerów Discord i internetu w dużej mierze 
publikowane bezpośrednio na Twoim serwerze.



Jak dodać Bot’a ?

Żeby korzystać z Bot’a trzeba go zainstalować. Robi się 
to poprzez stronę internetową z listą Bot’ów. Jeżeli 
znajdziesz interesującego Cię Bot’a możesz go zaprosić 
na server opcją invite. Boty podzielone są na kategorie 
oraz mają oddzielne tagi dzięki czemu będziesz mógł 
wyszukać Bot’y o danej specjalności.



,, TIK TOK''
Jak się chronić jakie są 

zagrożenia ?



- Informacje o aplikacji 

-Jakie są zagrożenia 

- Jak się w niej chronić



TikTok – mobilna aplikacja internetowa, której główna funkcjonalność polega na możliwości 

wysyłania materiałów wideo o długości do 60 sekund, w założeniu treścią zbliżonych do 

teledysków muzycznych. Została utworzona przez chińskie przedsiębiorstwo ByteDance we 

wrześniu 2016. Dostępna w kilkudziesięciu wersjach językowych. W kwietniu 2020 korzystało z 

niej dwa miliardy użytkowników, była to najczęściej pobierana aplikacja na świecie.

Źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_g%C5%82%C3%B3wna




Źródłó : https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/


Jedna z najlepszej ochrony w tej aplikacji jest ,, konto prywatne''

Jak go zrobić? Zobacz w następnym slajdzie



Źródłó : https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/

