
 

Bezpieczeństwo w sieci 

 

Korzystając z Internetu należy przede wszystkim: 

1. Tworzyć silne hasła - silne hasło powinno składać się z małych i wielkich liter, a także 

cyfr i symboli. Hasło powinno zawierać nie mniej, niż 8 znaków. 

2. Tworzyć różne hasła do różnych kont - używanie tego samego hasła do logowania się 

na wiele kont zmniejsza bezpieczeństwo. Należy systematycznie zmieniać hasła i nie 

zapisywać ich na komputerze. 

3. Dbać o bezpieczeństwo oprogramowania. Należy zawsze korzystać z aktualnego 

programu antywirusowego – wybierać oprogramowania, które są sprawdzone. Warto 

również na bieżąco i regularnie skanować komputer pod kątem wirusów i złośliwego 

oprogramowania. 

4. Sprawdzać czy korzysta się z szyfrowanego połączenia - aby dowiedzieć się, czy 

można bezpiecznie otworzyć daną stronę, można sprawdzić informacje o jej 

zabezpieczeniach. Szyfrowane połączenia zaczynają się od https:// lub przed adresem 

widoczna jest ikona kłódki (certyfikat SSL). Ważne przy transakcjach bankowych i 

zakupach w sieci. 

5. W przypadku zgubienia telefonu - zablokować go. 

6. Ustawić dane ratunkowe - dodanie do konta informacji odzyskiwania, takich jak 

numer telefonu lub zapasowy adres e-mail,  

7. Uważać na “phishing” - próba wyłudzenia informacji ma miejsce wtedy, gdy ktoś 

próbuje nakłonić do podania danych osobowych przez Internet. Wyłudzanie 

informacji zwykle odbywa się za pośrednictwem e-maili, reklam lub stron, które 

wyglądają podobnie do stron, z których już korzystamy. Ktoś, kto próbuje wyłudzić 

informacje, może na przykład wysłać e-maila, który wygląda, jakby został wysłany 

przez bank, i zawiera prośbę o podanie danych do konta bankowego. 

8. Robić kopie zapasowe ważnych dla nas plików.  

9. Dbać o bezpieczeństwo najmłodszych i starszych użytkowników - ważne jest 

nauczenie podstaw bezpiecznego korzystania z sieci.  Młodzież może podzielić się 

swoją wiedzą z osobami starszymi na temat bezpieczeństwa. 

10. Zachować dyskrecję i anonimowość. Informacje, które publikujemy, stają się 

publiczne i widoczne dla wszystkich. Nie wstawiajmy informacji lub obrazków, 

których nie chcemy udostępniać całemu światu, gdyż mogą zostać przekazane dalej! 

11. Uważać na fałszywe informacje- „fake newsy”. Warto sprawdzać źródło każdej 

sensacyjnej informacji oraz weryfikować ich autorów. Ważna jest też data 

opublikowania. 

 


