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GRUPA 1 
Ciocia  waszego  kolegi  założyła  sobie  pocztę  elektroniczną.  Jako  login  podała  swoje  imię 
i nazwisko, a hasło to jej adres (ulica i numer domu). Takie samo hasło ma też do swojego konta 
bankowego.  Ostatnio  zaczęła  podejrzewać,  że  ktoś  loguje  się  na  jej  konto.  Co  radzilibyście 
zmienić w jej loginie i haśle, żeby było bezpieczne? Jak tworzyć hasła internetowe, żeby były 
trudne do odgadnięcia dla innych? Wasze rady zapiszcie na kartce.

GRUPA 2 
Wasza koleżanka uwielbia spędzać wolny czas na forum internetowym. Kiedy się na nie loguje, 
posługuje  się  swoim imieniem,  nazwą miejscowości  i  wiekiem (Ania17_Kraków).  W postach 
zamieszczanych na forum pisze o swoich zainteresowaniach. Ostatnio podała też nazwę ulicy, na 
której  mieszka,  i  pochwaliła  się,  że  za  dwa  tygodnie  wyjeżdża  z  rodzicami  nad  morze.  Jak 
myślicie,  czy  informacje  podawane  przez  koleżankę  mogą  być  dla  niej  lub  jej  bliskich 
niebezpieczne?  Jakich  informacji  nie  wolno  podawać  na  forach  internetowych?  Wasze  rady 
zapiszcie na kartce.

GRUPA 3 
Wasz kolega uwielbia ściągać aplikacje na swojego smartfona. Kiedy przy was na przerwie ściąga 
kolejną fantastyczną grę, na ekranie pojawia się napis: „Czy chcesz, żeby twoi znajomi też poznali  
tę grę? Jeżeli tak, udostępnij kontakty do nich”. Kolega nawet go nie czyta, od razu się zgadza. 
Innym razem, kiedy osiąga naprawdę dobry wynik gry, dostaje pytanie, czy chce go zapisać. I robi 
to pod imieniem i nazwiskiem. Jakie rady odnośnie bezpieczeństwa ściągania aplikacji byście mu 
dali? Zapiszcie je na kartce.

GRUPA 4 
Wasza koleżanka jest podekscytowana. Właśnie dostała e-maila z radosną informacją: jeżeli poda 
swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu, firma „Spełniamy marzenia” prześle jej pocztą 
płytę ulubionego zespołu. Jak myślicie, czy powinna podawać firmie te informacje o sobie? W jaki 
sposób firma może te dane wykorzystać? Odpowiedzi zapiszcie na kartce.
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