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Temat 1: Bezpieczeństwo w Internecie 

 

Więcej pomysłów na temat bezpieczeństwa w Internecie można znaleźć w 
proponowanej dodatkowej literaturze. 
Internet można porównać do oceanu. Ocean może być bardzo niebezpiecznym miejscem: 
ludzie mogą się zgubić lub utonąć, próbując cieszyć się morzem lub odkrywać jego czarującą 
ogrom. Ale matka na zdjęciu nie zabrania swoim dzieciom kontaktu z morzem. Zamiast tego 
utrzymuje je przy  sobie i uczy, jak się nim cieszyć, wyjaśniając pewne zasady bezpiecznego 
korzystania z morza. Na początku stoi obok nich i doradza im, aby stopniowo zdobyli 
samodyscyplinę i mogli sami później cieszyć się morzem. 
 

 
  
 Tak powinniśmy myśleć o korzystaniu z Internetu. Musimy zidentyfikować 
potencjalne zagrożenia związane z Internetem oraz zdobyć wiedzę i poznać sposoby na 
uniknięcie wszelkiego możliwego ryzyka. Konieczne jest zatem zapoznanie uczniów z 
przyjęciem dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. 
Zagrożenia w Internecie są różnego rodzaju. Przedstawiamy dziesięć najważniejszych z nich: 
 
1. Uzależnienie od Internetu i wyobcowanie z realnego świata 
2. Niewłaściwe i obraźliwe treści witryny 
3. Niechciane wiadomości (spam) 
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4. Zastraszanie/znęcanie się w Internecie 
5. Elektroniczne uwodzenie użytkowników - zgłaszanie pornografii dziecięcej, hazardu 
internetowego, gier z użyciem przemocy i innych szkodliwych zachowań 
6. Naruszenie prywatności użytkownika 
7. Informacje dezinformacyjne rozpowszechniane w Internecie (fałszywe wiadomości, 
miejskie mity, dowcipy cyfrowe) 
8. Przechwytywanie danych osobowych poprzez „phishing” i „pharming” (formy wyłudzania) 
9. Złośliwe oprogramowanie, które infekuje komputery 
10. Warunki fizyczne wynikające z długotrwałego korzystania z komputerów 
 
 Obecnie wiedza teoretyczna na ten temat nie wystarczy nauczycielowi. Wymaga 
znajomości i praktycznej wiedzy. Z tego powodu w kolejnych paragrafach zostaną omówione 
niektóre problemy techniczne, tak aby użytkownicy i nauczyciele byli szczególnie podatni na 
nie, ale także reagowali na potencjalne ryzyko związane z ochroną i edukacją uczniów od 
najmłodszych lat. 

 

2.2.1.1 Jak unikać złych stron 

 Zanim zaczniemy wprowadzać sposoby unikania „złych” stron internetowych, 
musimy odpowiedzieć na pytanie: co jest uważane za „złe”? „Zła” witryna jest ogólnie 
uważana za każdą witrynę internetową zawierającą materiały należące do kategorii 1–8 
przedstawionych we wstępie powyżej. 
 

 
 
Niektóre sposoby uniknięcia tego rodzaju stron internetowych to: 
 

 Używaj filtrów internetowych 

Istnieje wiele filtrów internetowych do kupienia lub pobrania, które zabraniają osobie 

lub członkom jej rodziny otwierania jakichkolwiek wątpliwych stron. Filtry te działają, 

zapobiegając dostępowi użytkowników do witryn uznanych za wątpliwe pod 

względem bezpieczeństwa lub prezentujących nieodpowiednie lub niebezpieczne dla 

pracy treści. Wielu rodziców używa tych filtrów, aby mieć pewność, że ich dzieci 

korzystają tylko z witryn odpowiednich dla wieku, ale osoby w każdym wieku, a także 
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nauczyciele, mogą z nich korzystać, aby mieć pewność, że ich wyszukiwania w 

Internecie są zawsze bezpieczne. 

 

 Skorzystaj z wbudowanych filtrów wyszukiwarek 

Wiele wyszukiwarek daje użytkownikom możliwość wyboru „bezpieczniejszego” 

wyszukiwania podczas korzystania z ich usług. Na przykład Google oferuje „bezpieczne 

filtrowanie wyszukiwania”. Dotyczy to wszystkich wyszukiwań obrazów i filmów, a 

także wiadomości i ogólnych treści. 

 

 Nie zgaduj adresu strony internetowej 

Jest to prawdopodobnie najczęstszy sposób, w jaki ludzie wpadają w kłopoty. Istnieje 

wiele witryn, które wykorzystują podobne adresy internetowe jako bezpieczne strony 

internetowe, więc kiedy ludzie próbują zapamiętać, do której strony się udają, 

przypadkowo odwiedzają tę niewłaściwą. 

 

 Nigdy nie klikaj witryn, które wydają się wątpliwe 

Jeśli masz wątpliwości, nie klikaj. Jeśli opis witryny, tytuł lub adres URL wydają się w 

jakikolwiek sposób wątpliwe, znajdź inną witrynę, która jest bardziej renomowana, 

zwłaszcza gdy używasz jej do celów badawczych. 

 

2.2.1.2 Jak unikać wprowadzenia złośliwego oprogramowania 

Ryzyko numer 9 we wstępie mówi o złośliwym oprogramowaniu. Złośliwe 
oprogramowanie to termin określający taki oprogramowanie, które zostało zaprojektowane 
w celu wyrządzenia szkód lub niepożądanych działań w systemie komputerowym. Przykłady 
złośliwego oprogramowania to: wirusy, robaki, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące 
i nieuczciwe oprogramowanie zabezpieczające. 

 

 

Oto krótki opis każdego rodzaju złośliwego 
oprogramowania, dzięki czemu nauczyciel 
zna terminologię, a zwłaszcza sposób 
działania każdego z tych programów. 
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 Wirusy komputerowe 
Wirus komputerowy to mały program, który rozprzestrzenia się z jednego komputera 

na drugi i zakłóca jego działanie. Wirus komputerowy może uszkodzić lub usunąć dane 

na komputerze, użyć programu pocztowego, aby rozprzestrzenić wirusa na inne 

komputery, a nawet usunąć wszystko z dysku twardego. 

Wirusy komputerowe są często rozprzestrzeniane za pomocą załączników w 

wiadomościach e-mail lub komunikatorów. Dlatego użytkownik nie może nigdy 

otwierać załącznika do wiadomości e-mail, chyba że wie, kto wysłał wiadomość. 

Wirusy mogą być zamaskowane jako załączniki do śmiesznych zdjęć, kart 

okolicznościowych lub plików audio i wideo. Wirusy komputerowe rozprzestrzeniają 

się również poprzez pobieranie w Internecie. Mogą być ukryte w pirackim 

oprogramowaniu lub w innych plikach lub programach, które ktoś może pobrać. 

 

 Robaki komputerowe 
Robak to kod komputerowy, który rozprzestrzenia się bez interakcji użytkownika. 

Większość robaków zaczyna się jako załączniki wiadomości e-mail, które infekują 

komputer po ich otwarciu. Robak skanuje zainfekowany komputer w poszukiwaniu 

plików, takich jak książki adresowe lub tymczasowe strony internetowe, które 

zawierają adresy e-mail. Robak wykorzystuje adresy do wysyłania zainfekowanych 

wiadomości e-mail i często naśladuje (lub fałszuje) adresy „Od” w późniejszych 

wiadomościach e-mail, tak aby zainfekowane wiadomości pochodziły od osoby, którą 

znasz. Następnie robaki rozprzestrzeniają się automatycznie za pośrednictwem 

wiadomości e-mail, luk w sieci lub luk w systemie operacyjnym, często przytłaczając te 

systemy, zanim zostanie znana przyczyna. Robaki nie zawsze są destrukcyjne dla 

komputerów, ale zwykle powodują problemy z wydajnością i stabilnością komputera i 

sieci. 

 

 Konie trojańskie/trojany 
Koń trojański to złośliwe oprogramowanie, które ukrywa się w innych programach. 

Wchodzi do komputera ukrytego w legalnym programie, takim jak wygaszacz ekranu. 

Następnie umieszcza kod w systemie operacyjnym, który umożliwia hakerowi dostęp 

do zainfekowanego komputera. Konie trojańskie zwykle nie rozprzestrzeniają się 

same. Rozprzestrzeniają je wirusy, robaki lub pobrane oprogramowanie. 

 

 Programy szpiegujące 
Oprogramowanie szpiegujące można zainstalować na komputerze bez wiedzy 

użytkowników. Programy te mogą zmieniać konfigurację komputera lub gromadzić 

dane reklamowe i dane osobowe. Oprogramowanie szpiegujące może śledzić nawyki 
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związane z wyszukiwaniem w Internecie, a także przekierowywać przeglądarkę na 

inną stronę internetową niż ta, do której użytkownik zamierza przejść. 

 

 Fałszywe oprogramowanie zabezpieczające 
Fałszywe oprogramowanie zabezpieczające próbuje przekonać użytkownika, że jego 

komputer jest zainfekowany wirusem i zwykle zachęca go do pobrania lub zakupu 

produktu, który usuwa wirusa. Nazwy tych produktów zazwyczaj zawierają słowa takie 

jak antywirus, tarcza, zabezpieczenia, ochrona lub narzędzie do naprawy. To sprawia, 

że brzmią one legalnie. Często działają bezpośrednio po pobraniu ich przez 

użytkownika lub przy następnym uruchomieniu komputera. Fałszywe 

oprogramowanie zabezpieczające może uniemożliwić otwieranie aplikacji, takich jak 

Internet Explorer. Fałszywe oprogramowanie zabezpieczające może również 

wyświetlać prawidłowe i ważne pliki systemu Windows jako infekcje.  

Aby uniknąć tego rodzaju złośliwego oprogramowania, użytkownik powinien zapoznać 
się z niektórymi technikami: 

 
• Zainstaluj wysokiej jakości programy antywirusowe 
• Zainstaluj ochronę antyspyware w czasie rzeczywistym 
• Aktualizuj aplikacje przeciw złośliwemu oprogramowaniu 
• Wykonuj codzienne skany 
• Wyłącz autostart 
• Wyłącz podgląd obrazów w Outlooku 
• Unikaj klikania łączy e-mail lub załączników 
• Surfuj mądrze 
• Użyj zapory sprzętowej 
• Wdróż ochronę DNS (system nazw domen) 
 
Jednak złośliwemu oprogramowaniu można zapobiec za pomocą mądrego 

zachowania w Internecie. Jednym z największych czynników zapobiegających infekcji 
złośliwym oprogramowaniem na komputerze jest sam użytkownik. Użytkownicy komputerów 
nie potrzebują specjalistycznej wiedzy ani specjalnego szkolenia. Potrzebują tylko czujności, 
aby uniknąć pobierania i instalowania czegokolwiek, czego nie rozumieją lub czemu nie ufają, 
ze źródeł takich jak: 

 

 Ze strony internetowej: Jeśli nie masz pewności, opuść witrynę i sprawdź 

oprogramowanie, które chcesz zainstalować. Jeśli wszystko jest w porządku, zawsze 

możesz wrócić do strony i zainstalować ją. Jeśli tak nie jest, unikniesz bólu głowy 

związanego z instalacją złośliwego oprogramowania. 

 Z wiadomości e-mail: Nie ufaj żadnej treści związanej ze spamem. Podejdź do 

wiadomości e-mail od znajomych z ostrożnością, jeśli wiadomość zawiera linki lub 
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załączniki. Jeśli jesteś podejrzliwy wobec tego, co chcesz zobaczyć lub zainstalować, 

nie rób tego. 

 Z fizycznych nośników: Twoi przyjaciele, rodzina i współpracownicy mogą 

nieświadomie dać ci dysk lub pendrive z zainfekowanym plikiem. Nie akceptuj ślepo 

tych plików, zeskanuj je za pomocą oprogramowania zabezpieczającego. Jeśli nadal 

nie masz pewności, nie akceptuj plików. 

 Z wyskakującego okienka: Niektóre wyskakujące okienka będą próbowały nakłonić 

użytkownika do pobrania oprogramowania lub zaakceptowania bezpłatnego 

„skanowania systemu”. Często te wyskakujące okienka stosują taktykę zastraszania, 

abyś uwierzył, że potrzebujesz tego, co oferują, aby być bezpiecznym. Zamknij 

wyskakujące okienko, nie klikając w nim żadnych elementów (w tym X w rogu). 

Zamknij okno za pomocą Menedżera zadań Windows (naciśnij Ctrl-Alt-Delete). 

 Z innego oprogramowania: Niektóre programy próbują zainstalować złośliwe 

oprogramowanie w ramach własnego procesu instalacji. Podczas instalowania 

oprogramowania zwróć szczególną uwagę na pola komunikatów przed kliknięciem 

przycisku Dalej, OK lub Zgadzam się. Zeskanuj umowę użytkownika w poszukiwaniu 

czegokolwiek, co sugeruje, że złośliwe oprogramowanie może być częścią instalacji. 

Jeśli nie masz pewności, anuluj instalację, sprawdź program i ponownie uruchom 

instalację, jeśli okaże się, że jest bezpieczna. 

 Z nielegalnych usług udostępniania plików: Jesteś sam, jeśli wejdziesz do tego 

królestwa. W świecie nielegalnego oprogramowania kontrola jakości jest niewielka i 

osoba atakująca może łatwo nazwać szkodliwe oprogramowanie po popularnym 

filmie, albumie lub programie, aby skłonić Cię do pobrania. 

2.2.1.3. Jak usunąć złośliwe oprogramowanie 
Jeśli ktoś podejrzewa posiadanie złośliwego oprogramowania - lub po prostu chce 

zachować ostrożność - należy podjąć kilka kroków. 
 

 
 
 

 



 

  O1/A5 – Module 5 
  

a) Wykonaj kopię zapasową wszystkich plików i innych danych 

Pliki i dane są istotne. Dlatego w momencie, gdy ktoś zda sobie sprawę, że jego 
komputer jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, musi wykonać kopię 
zapasową wszystkich plików i innych danych, zanim złośliwe oprogramowanie 
dostanie się do tych plików i innych danych i je uszkodzi. Co więcej, takie tworzenie 
kopii zapasowej pomoże szybko wrócić na właściwe tory. 
 
b) Odłącz się od Internetu 

Następną najlepszą rzeczą jest odłączenie komputera od Internetu, aby zapobiec 
dalszym szkodom, ponieważ Internet jest miejscem rozprzestrzeniania się złośliwego 
oprogramowania. I za każdym razem, gdy użytkownik pozostaje z nim w kontakcie, 
szczególnie po infekcji złośliwego oprogramowania, pogorsza swoją sytuację. 
 
c) Przeskanuj komputer w trybie awaryjnym 

Przełącz się na tryb awaryjny i przeskanuj komputer. Nie używając zbyt technicznego 
języka, tryb awaryjny jest trybem ograniczonym, który umożliwia uruchamianie tylko 
sprawdzonych aplikacji, zmniejszając w ten sposób ryzyko rozprzestrzeniania się 
złośliwego oprogramowania na inne części komputera. W najlepszym wypadku takie 
czyszczenie może poprawić wydajność komputera. Innym prostym, ale skutecznym 
środkiem byłoby oczyszczenie plików tymczasowych i pobranych plików. 
 
d) Użyj narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania 

Jeśli jeszcze nie masz legalnego programu antywirusowego, pobierz go, zainstaluj i 
uruchom. Takie programy służą do wyszukiwania i eliminowania wszelkiego złośliwego 
oprogramowania na urządzeniu. 
 
Gdy urządzenie jest oczyszczone, dobrym pomysłem jest zmiana haseł, nie tylko na 

komputerze lub urządzeniu mobilnym, ale także na e-mail, konta w mediach 
społecznościowych, ulubione strony z zakupami oraz bankowość internetową i centra 
rozliczeniowe. 

Usuwanie złośliwego oprogramowania nie jest ani łatwym, ani atrakcyjnym zadaniem. 
Dlatego najlepiej pozwolić ekspertom poradzić sobie z sytuacją, jeśli ktoś wie, że nie jest w 
stanie rozwiązać problemu samodzielnie. 

2.2.1.4 Zabezpieczanie kont internetowych 
Hasła są jak klucze do naszego osobistego domu online. Powinniśmy zrobić wszystko, 

co w naszej mocy, aby ludzie nie mogli uzyskać dostępu do naszego hasła. Możemy 
dodatkowo zabezpieczyć nasze konta za pomocą dodatkowych metod uwierzytelniania. Oto 
kilka głównych wskazówek: 
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 Zamknij konta, których nie używasz przez 

długi czas 

 Utwórz silne hasło (tzn. Ustaw hasło jako 

zdanie) 

 Unikalne konto - unikalne hasło 

 Zapisz i zachowaj bezpieczeństwo 

 Regularnie zmieniaj hasła 

 Zablokuj logowanie (silne uwierzytelnianie) 

 Sprawdź aktywność na koncie 

 Aktualizuj oprogramowanie 

 Określ swoje zaufane kontakty 
 

 

 


