
1 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu w Akademickim Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podzamczu 

 

WARSZTATY „Nasz Dzień Bezpiecznego Internetu” 

czas trwania: 3 godziny  

opracowanie i prowadzenie: mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec  

Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej 

w Kielcach 

1. Wprowadzenie: PREZENTACJA 

• Skąd się wziął Dzień Bezpiecznego Internetu DBI? 

• Czym jest internet? 

• Co to jest adres IP komputera? 

2. Diagnoza „Moje zasady korzystania z Internetu” -  GRA TAK – NIE 1 

Każdy z wychowanków otrzymuje 2 karteczki: w kolorze zielonym i czerwonym. Osoba prowadząca 

warsztaty przypina na tablicy kartki z różnymi stwierdzeniami dotyczącymi korzystania z Internetu. 

Zadaniem wychowanków jest wyrazić swoje zdanie odnośnie każdego stwierdzenia przez podniesienie 

do góry karteczki zielonej jeśli zgadza się z tym stwierdzeniem lub stosuje takie zasady - TAK. Karteczka 

czerwona uniesiona do góry oznacza niezgodzenie się z przedstawionym stwierdzeniem lub działaniem 

w obszarze Internetu - NIE.  

Wyniki diagnozy „Moje zasady korzystania z Internetu” 

 

Zasada korzystania z Internetu TAK 
Liczba 

podniesionych do 
gry karteczek 

zielonych 

NIE 
Liczba 

podniesionych do 
gry karteczek 
czerwonych 

Moje hasło do poczty elektronicznej jest dłuższe niż 

7 znaków. 

27  

Używam tego samego hasła do logowania się do 
poczty i portalu społecznościowego 

3 24 

Ostatni raz hasło do poczty zmieniałem/-am dawniej 
niż pół roku temu 

15 12 

 
1 Na podstawie: Urszula Dobrzańska, Weronika Paszewska: Bezpieczna komunikacja w sieci. Scenariusz w 
ramach Cyfrowej Wyprawki. Fundacja Panoptykon 
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Chociaż raz w życiu zdarzyło mi się nie wylogować z 
serwisu społecznościowego i odejść od komputera 

23 4 

Używam programu antywirusowego. 25 2 

Na portalu społecznościowym przyjmuję 
zaproszenie do grona znajomych od wszystkich, 
którzy mi je wysyłają 

0 27 

Chociaż raz w życiu zmieniałem/-am ustawienia 
prywatności w portalu społecznościowym, z którego 
korzystam 

25 2 

Zawsze czytam regulaminy aplikacji i programów, 
które ściągam na komputer lub smartfon 

1 26 

 

3. PREZENTACJA Jakie hasło jest bezpieczne (silne)  

Tworzenie bezpiecznego hasła na podstawie prezentacji – ćwiczenia, konkurs "Silne hasło w internecie". 

Nagrody – słodycze. 

4. ĆWICZENIE – SMARTFON  „Wyobraźcie sobie kogoś, kto…”.2 

Na jednej dużej kartce papieru naklej wydrukowaną postać człowieka jak na rysunku poniżej, a na drugiej 

fotografię smartfona, np. jak na rysunku poniżej.  

Kartkę ze smartfonem ukryj pod kartką z postacią i umocuj na tablicy tak złączone kartki. Ćwiczenie 

zacznij tajemniczo od zdania: „Wyobraźcie sobie kogoś, kto…”. Następnie czytaj po kolei różne 

zakończenia zdania, jak poniżej i przyklejaj kolejne karteczki z nowymi informacjami wokół postaci. 

Wie, z kim się przyjaźnisz. 

Zna Twoje plany na najbliższy miesiąc. 

Zna Twoje zainteresowania. 

Wie, z kim rozmawiasz, jak często i jak długo. 

Wie, czego nie wiesz.  

Wie, z kim się spotykasz.  

Wie, gdzie jesteś. 

Wie, jaki masz nastrój. 

Wie, jaką muzykę lubisz.  

Wie, jakie filmy lubisz. 

Wie, jak wyglądasz.  

Wie, gdzie mieszkasz. 

  

 
2 Anna Obem, Izabela Meyza: Co wie o Tobie Twój telefon? Scenariusz w ramach Cyfrowej Wyprawki. Fundacja 
Panoptykon 
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Przykłady postaci i smartfona (ze zbioru grafik bezpłatnych Pixbay) 

 

 

 

Uzupełniona plansza do ćwiczenia 4. (opracowanie własne) 

 

 

 

Gdy wychowankowie nie odgadną, kim jest ten tajemniczy „Ktoś”, wtedy prowadzący odkleja kartkę 

z postacią i ukazuje się kartka ze smartfonem (jak poniżej). 
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5. Ćwiczenie „Burza mózgów” - „Do czego można używać smartfona?”3 

Wychowankowie podają funkcje, jakie pełni teraz smartfon oraz do czego można go używać, np. 

• rozmowy telefoniczne; 

• SMS-y; 

• e-maile; 

• wyszukiwanie informacji w Internecie; 

• korzystanie z portali społecznościowych; 

• kamera (robienie zdjęć i filmów); 

• dyktafon (nagrywanie rozmów, lekcji, wykładów); 

• lokalizacja (np. prowadzenie samochodu lub statusy na Facebooku); 

• notatnik; 

• kalendarz; 

• książka telefoniczna (gromadzenie numerów telefonów znajomych); 

• zegarek i budzik; 

• przechowywanie dokumentów, plików, zdjęć itp. na twardym dysku. 

Podsumowanie ćwiczenia:  

Nowoczesny telefon to urządzenie wielofunkcyjne – aparat, telefon, kalendarz i komputer w jednym. 

Smartfon posiada wiele różnych funkcji, które wiążą się z gromadzeniem i przekazywaniem informacji o 

nas. Dodatkowo, nosimy go prawie zawsze przy sobie – wiele osób spędza z nim więcej czasu niż z 

rodziną i przyjaciółmi. 

6. Karta pracy: Smartfon, czyli kto? (praca indywidualna)4 

Każdy z wychowanków otrzymuje kartę pracy Smartfon, czyli kto? Zadanie polega na,  zastanowieniu 

się, kto może mieć dostęp do informacji z naszego telefonu. W tym celu należy połączyć odpowiednie 

elementy w obu częściach tabelki.  

 
3 Anna Obem, Izabela Meyza: Co wie o Tobie Twój telefon? Scenariusz w ramach Cyfrowej Wyprawki. Fundacja 
Panoptykon 
4 Tamże  
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Karta pracy: Smartfon, czyli kto? (praca indywidualna) 

Gdzie wędrują informacje z Twojego smartfona? Połącz elementy w obu częściach tabelki 

(UWAGA! Informacje mogą wędrować do więcej niż jednego miejsca). 

Co wie? 

1. Wie, z kim się przyjaźnisz. 

2. Zna Twoje plany na najbliższy miesiąc. 

3. Zna Twoje zainteresowania. 

4. Wie, z kim rozmawiasz, jak często i jak 

długo. 

5. Wie, czego nie wiesz.  

6. Wie, z kim się spotykasz.  

7. Wie, gdzie jesteś. 

8. Wie, jaki masz nastrój. 

9. Wie, jaką muzykę lubisz.  

10. Wie, jakie filmy lubisz. 

11. Wie, jak wyglądasz.  

12. Wie, gdzie mieszkasz.  

Kto wie? 

A. Właściciele portali społecznościowych, na 

których masz konto (np. Facebook, Ask.fm) 

B. Twój operator (Play, Orange, Plus,  

T-mobile) 

C. Producent wyszukiwarki Google 

D. Producent przeglądarki (np. Mozilla ― 

Firefox, Google ― Chrome) 

E. Twardy dysk i  karta pamięci w Twoim 

telefonie 

F. Google ― właściciel serwisu YouTube 

G. Producenci aplikacji do słuchania muzyki 

(np. Spotify, Wimp) 

H. Facebook ― właściciel Instagrama 

I. Producenci aplikacji, które ściągasz na 

telefon 

J. Producenci gier, w które grasz na telefonie 

 

Po uzupełnieniu kart wychowankowie odpowiadają na pytania: 

▪ Czy coś Was zaskoczyło w tym ćwiczeniu? 

▪ Do kogo najczęściej wędrują informacje o Was?  

▪ Które z tych informacji udostępniamy świadomie, a które telefon udostępnia sam? 

 

7. PREZENTACJA: 

Co to jest netykieta i dlaczego należy ją stosować? 

8. ĆWICZENIA – Problemy Xenowianina Xorg (źródło: projekt SELMA) 

Xorg przybył niedawno z planety Xenowia i właśnie stworzył nowe konto w serwisie społecznościowym. 

Przedstawił się i zamieścił zdjęcie profilowe. Dostał wiele wiadomości. Niektóre z nich bardzo go 

wzburzyły. 

UWAGA: 

Na następnych stronach znajdują się karteczki z postami do wycięcia.  
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OMG! Jesteś zielony, 

to OBRZYDLIWE. 

Mieszkasz tutaj,  

a nie znasz naszego języka, 

postaraj się trochę! 

Czemu nie zostałeś wśród 

swoich? 

To obcy tacy jak ty psują  

nasz kraj.  

Życzę ci, żebyś się rozchorował i 

zszedł. 

Dlaczego Xenowianie  

zawsze się do nas pchają. Precz 

do domu! 

Miło cię spotkać, cieszę się, że do 

nas przybyłeś. 

Przypełzłeś do nas na trzech 

nogach i zabrałeś nam pracę. 

Dzieci też masz takie brzydkie? ****aj skąd przyszedłeś! 
Dowiem się, gdzie mieszkasz, 

 i cię załatwię. 
#XenowianieDoDomu 

 

Xenowianie to psy Xorg do domu! 

Ilu obcych potrzeba,  

żeby wymienić żarówkę? 

Żadnego, ****e same świecą. 
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Nienawidzę Xenowian. 

Twoja matka śmierdzi, pewnie 

wsuwa śluz  

na śniadanie. 

Myślałem, że rząd zabronił 

wjazdu takim jak ty. 
Witaj Xorg. To kiedy wyjeżdżasz? 

Och, miło zobaczyć,  

że ktoś taki jak ty naprawdę stara 

się być jak my... 

Trzymaj się z dala od mojej córki 

i syna... 
Chcesz się ze mną zaprzyjaźnić? Kochamy Xenowian! 

Jesteś najlepszym,  

co kiedykolwiek 

przydarzyło się ludzkości! 

Napisałeś w profilu, że masz 400 

lat?! Czego w ogóle  

tu szukasz, dziadku? 

Sprawdzony fakt!  

Wszyscy Xenowianie pochodzą 

od obrzydliwych kosmicznych 

ślimaków! 

Co daje skrzyżowanie ślimaka z 

idiotą? 

#Xenowianin 

Jakim prawem korzystasz  

z ludzkich platform 

społecznościowych?  

Znaj swoje miejsce! 

Ty w ogóle umiesz przeczytać 

nasze wiadomości? 

Mam nadzieję, 

że nie będziesz nam wciskać 

twojej dziwnej religii.  

Co to w ogóle jest? Śluzowe 

bożki czy coś w tym stylu? 
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ĆWICZENIE 1. (w grupach) (źródło: projekt SELMA) 

Każda grupa otrzymuje pakiet 3 kolorowych kartek dla grupy w kolorze zielonym, czerwonym i żółtym 

oraz zestaw karteczek, na których znajdują się posty, które otrzymał Xenowianin Xorg. 

Wychowankowie mają za zadanie podzielić posty, które otrzymał Xenowianin Xorg na 3 kategorie: 

• POZYTYWNE – które grupa układa na arkuszu papieru koloru zielonego, 

• NEGATYWNE – które grupa układa na arkuszu papieru koloru czerwonego,   

• NEUTRALNE – które grupa układa na arkuszu papieru koloru żółtego. 

Następnie wychowankowie prezentują wyniki pracy grupowej. Odpowiadają na pytania: 

• Które posty były jednoznacznie pozytywne? 

• Które posty były negatywne? 

• Które posty były niejasne? 

• Czy któraś z wypowiedzi wydawała się być pozytywna albo neutralna, ale mogła być wysłana 

jako negatywna (na przykład był to sarkazm albo stwierdzenie reprezentujące zachowania 

pasywno-agresywne)?  

ĆWICZENIE 2. (w tych samych grupach) (źródło: projekt SELMA) 

Wychowankowie pracują w tych samych grupach. Dzielą posty z serwisu społecznościowego dla 

Xenowianina Xorga na: posty, które wydają im się zgodne z prawem i nielegalne. Układają je pod 

kartkami z napisami: „Zgodne z prawem” i „Nielegalne”. 

W przypadku niektórych wypowiedzi, gdy będzie trudno zdecydować, bo naruszenie prawa jest niejasne 

lub niejednoznaczne, wtedy umieszczają wypowiedzi na granicy między częściami „zgodne z prawem” i 

„nielegalne”.  

Po przypisaniu wypowiedzi do kategorii wychowankowie zastanawiają się: 

• Czy wśród wypowiedzi znajdowały się stwierdzenia jednoznacznie sprzeczne z prawem? Skąd 

to wiesz? 

• Co w tych wypowiedziach sprawiło, że nie byłeś pewny/byłaś pewna, czy są one zgodne  

z prawem, czy nielegalne?  

• Jakie informacje przydałyby ci się, żeby udzielić jednoznacznej odpowiedzi (np. kontekst, więcej 

informacji na temat prawa danego kraju, inne treści stworzone przez nadawcę)? 

 

ĆWICZENIE 3. (w tych samych grupach) (źródło: projekt SELMA) 

Wybierz te wypowiedzi dotyczące Xenowianina Xorga, w których są wspomniane lub atakowane cechy 

prawnie chronione.  

Niektóre wypowiedzi mogą obejmować więcej niż jedną cechę prawnie chronioną. W takim przypadku 

przypisz ją do tej cechy, która jest ostrzej atakowana. 
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Cechy objęte ochroną prawną 

(do wycięcia) 
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ĆWICZENIE 4. (w tych samych grupach) (źródło: projekt SELMA) 

DYSKUSJA NA PODSUMOWANIE: 

Wychowankowie zastanawiają się nad następującymi kwestiami: 

• Które z tych cech widzieli już jako cel internetowego hejtu?  

• Czy według ich doświadczenia niektóre cechy częściej niż inne stają się celem internetowych 

ataków? 

• Czy cechy atakowane w internecie są inne niż poza nim?  

• Jak różne media/serwisy internetowe reagują na mowę nienawiści? Czy reakcja zmienia się w 

zależności od serwisu/aplikacji/społeczności internetowej? 

• Jak reagować na hejt? 

 

9. PREZENTACJA:  

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? 

10. Na zakończenie warsztatów gra dydaktyczna "PRAWDA - FAŁSZ" (praca w grupach)5 

Wychowankowie pracują w kilkuosobowych grupach. Każda grupa otrzymuje planszę do gry i zestaw 

kart. 

Przygotowane przez osobę prowadzącą warsztaty karty, wychowankowie układają na polu oznaczonym 

„KARTY” odwrotną (niezapisaną) stroną do góry. Następnie kolejno wyciągają po jednej karcie i odczytują 

głośno umieszczone na nich teksty. Zespół musi zdecydować, czy przeczytana odpowiedź, jego zdaniem 

jest prawdą czy fałszem, następnie karta wędruje odpowiednio na pole „PRAWDA” lub „FAŁSZ”.  

Jeżeli zespół w przewidzianym czasie nie dojdzie do porozumienia, należy odłożyć kartę na pole „BRAK 

DECYZJI”. Zespół może również dojść do wniosku, że posiada zbyt mało informacji, aby podjąć decyzję. 

W tym przypadku karta odkładana jest na pole „MAŁO INFORMACJI”.  

Karty znajdujące się na polu „BRAK DECYZJI” i „MAŁO INFORMACJI” są punktem wyjścia do dalszej 

pracy zespołu (samodzielnej lub pod kierunkiem nauczyciela). Wygrywa zespół, który w najkrótszym 

czasie skończył grę i dokonał poprawnie przyporządkowania kart do pól planszy: „PRAWDA” i „FAŁSZ”. 

Na zakończenie zajęć zwycięski zespół prezentuje na forum wyniki swojej pracy, a pozostałe zespoły 

sprawdzają swoje przyporządkowania kart na planszy.   

 
5 Opracowanie własne 
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Karty do gry PRAWDA – FAŁSZ (do wycięcia) 

1.Hasło internetowe składające się z ciągu 
małych liter jest wystarczająco bezpieczne. 

2.Przed skorzystaniem z Internetu w komputerze 
kolegi powinienem/powinnam w przeglądarce 
włączyć tryb prywatny. 

3.Łącząc się z nieznaną i niezabezpieczoną 
siecią, mogę bezpiecznie robić zakupy przez 
Internet. Ważne, że nikomu nie podaję swojego 
hasła do konta, z którego płacę. 

4.Nawet jeżeli korzystam z komputera w domu, 
zawsze muszę się wylogować ze skrzynki 
pocztowej lub portalu społecznościowego. 

5.W przypadku logowania się w sieci bez użycia 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika zna 
numer IP użytkownika. 

6.W przypadku logowania się w sieci z użyciem 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika zna 
dane, które użytkownik przesyła i odbiera. 

7.W przypadku logowania się w sieci bez użycia 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika nie zna 
danych, które użytkownik przesyła i odbiera. 

8. W przypadku logowania się w sieci z użyciem 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika zna 
numer IP użytkownika. 

9.W przypadku logowania się w sieci bez użycia 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika zna 
adresy stron, które odwiedza. 

10. W przypadku logowania się w sieci z użyciem 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika zna 
loginy i hasła użytkownika. 

11.W przypadku logowania się w sieci bez użycia 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika nie zna 
loginów i haseł, z których korzysta. 

12. W przypadku logowania się w sieci z użyciem 
HTTPS, dostawca Internetu użytkownika zna 
adresy stron, które użytkownik odwiedza. 

13. Dane z chmury mogą zostać wykradzione i 
upublicznione. 

14. Skrzynka mailowa znajomego, do którego 
wysłaliśmy wiadomość może być zhackowana. 

15. Program antywirusowy nie zagwarantuje ci 
bezpieczeństwa, ale może je w dużej mierze 
zwiększyć. 

16. Dane umieszczone w sieci, nawet w 
miejscach dostępnych tylko dla jednej osoby, 
mogą zostać upublicznione wbrew naszej woli. 

 

ODPOWIEDZI DO GRY „PRAWDA – FAŁSZ” 

1. FAŁSZ 2. PRAWDA 

3. FAŁSZ 4. PRAWDA 

5. PRAWDA 6. FAŁSZ 

7. FAŁSZ 8. PRAWDA 

9. PRAWDA 10. FAŁSZ 

11. FAŁSZ 12. PRAWDA 

13. PRAWDA 14. PRAWDA 

15. PRAWDA 16. PRAWDA 
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PLANSZA DO GRY DYDAKTYCZNEJ „PRAWDA – FAŁSZ” 
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Wybór ćwiczeń i materiałów w ramach ścieżki 4. Projekt SELMA 

Prezentacja: Czym jest mowa nienawiści? > Analiza mediów > Xenowianin Xorg. SELMA HACKING 

HATE 

Ścieżka 4 (13–16 lat): ZROZUMIEĆ HEJT 1. Czy to hejt? 2. Które cechy i właściwości osoby są prawnie 

chronione? 
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