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Co to jest Internet ?

Internet to 

ogólnoświatowy system 

połączeń między 

komputerami i innymi 

urządzeniami, które 

przesyłają między sobą 

informacje.



Do czego używamy Internetu?

- oglądanie video, filmów, seriali,

- videorozmowy, maile i wiadomości tekstowe,

- nauka,

- szukanie informacji,

- gry online,

- zakupy w sklepach internetowych



Czy Internet jest niebezpieczny?

Z Internetu korzysta 

mnóstwo ludzi na całym 

świecie. 

Nie wszyscy mają dobre 

intencje.

Nikt nie jest właścicielem 

Internetu, każdy może z 

niego korzystać i 

zamieszczać w nim różne 

rzeczy. Niektóre z nich są 

przeznaczone tylko dla 

dorosłych.



Czy poznaliście kiedyś kogoś przez Internet?

Internet jest fantastycznym narzędziem, które

pomaga nam utrzymywać kontakt z ludźmi, 

z którymi nie możemy się spotkać na żywo

Musimy jednak pamiętać, że obce osoby, 

które poznamy w Internecie nie zawsze są 

tymi, za które się podają. Nigdy nie 

podawajcie nieznajomym informacji o sobie 

i swojej rodzinie.



Czy w Internecie jesteśmy anonimowi?

W Internecie obowiązuje to samo 

prawo, co w realnym świecie! 

Nawet jeśli ktoś nie podał swoich 

danych, można ustalić jego 

tożsamość.

Anonimowy hejterski komentarz 

w Internecie boli tak samo jak 

nieprzyjemne słowa 

wypowiedziane w rozmowie 

na żywo!



Co to jest Hejt ?

Hejt to przemoc w Internecie. Może to być wyśmiewanie na czacie, 

publikowanie ośmieszających filmików czy memów, pisanie oszczerstw. 

Hejt to przestępstwo !



Zatrzymaj Hejt !
- Kiedy piszesz coś w Internecie pamiętaj, że po drugiej stronie  siedzi ktoś taki jak Ty. Możesz go 

zranić!

- Zanim napiszesz w Internecie coś na temat drugiej osoby lub skomentujesz jej aktywność zastanów 

się dwa razy : jakbyś się czuł/a w jej sytuacji?

- Zareaguj, nawet jeśli to nie Ty jesteś odbiorcą hejtu.

- Pamiętaj, że to tylko opinia albo kłamstwo, a nie prawda o danej osobie.

- Nie odpowiadaj Hejtem na Hejt.

- Zgłoś hejt dorosłej osobie.



Na koniec…

Internet to świetne narzędzie, 
które pomaga nam w życiu, ale 
niesie również ze sobą wiele 
zagrożeń. 

Należy korzystać z niego 

„z głową” .
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