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Historia Kasi
Pewnego dnia, Kasia za namową koleżanek, 

wkroczyła w świat internetu, tworząc konto 

na jednym z portali społecznościowych. 

Jednak jak się okazało wiele osób, których 

Kasia nie znała, chciało znaleźć się w gronie 

jej znajomych. Dziewczynka nie wiedziała co 

powinna zrobić w takiej sytuacji, więc udała 

się do swojego wujka, który przyjechał do jej 

rodziny w odwiedziny. Zapytała się wtedy go 

jak powinna postępować w sieci i czego nie 

robić. Wujek przedstawił jej wtedy kilka 

ważnych zasad korzystania z internetu.



1. Nie podawaj w internecie swoich danych osobowych
Wujek na samym początku podkreślił, aby 

Kasia nie podawała nikomu w sieci swoich 

danych osobowych takich jak: adres 

zamieszkania, nazwisko itp. Powtarzał wtedy 

Kasi, że ktoś, nawet najlepsza koleżanka 

poznana na letnim obozie, z którą Kasia ma 

kontakt, może wykorzystać w jakiś 
niepożądany sposób te informacje. A sam 

dostęp innych osób do takich informacji to 

dla Kasi duże zagrożenie.



2. Nie ufaj każdemu w sieci
Wujek również przestrzegł Kasię przed 

osobami, które mogą mieć wobec niej złe 

intencje. Powiedział jej, że najlepiej nie 

przyjmować do grona znajomych osób, 

których nie zna. Bo może okazać się, że 

osoba, z którą Kasia rozmawia wcale nie jest 

tym za kogo się podaje. A możliwe, że będzie 

chciał wyrządzić krzywdę Kasi.



3. Zabezpiecz swoje konto.
Kolejną radą od wujka Kasi było to, aby Kasia 

zabezpieczyła swoje konto, na którym mogą 
znajdować się jakieś cenne informacje. Podał 

jako przykład ustawienie trudnego hasła, które 

składałoby się z liter oraz liczb. Powiedział, że 

takie hasło jest trudne do odgadnięcia, a przez 

to Kasia będzie mniej narażona na jakiekolwiek 

włamania na jej konto. Doradził jej również 
jeżeli jest taka możliwość wykonywanie 

podwójnej weryfikacji, która wzmocniłaby 

konto Kasi. Zalecił jej także, aby co jakiś czas 

zmieniała swoje hasło, aby nikt go nie znał.



4. Zdjęcia na portalach społecznościowych
Wujek jako, iż wie jaki trend panuje wśród 

młodzieży, postanowił wspomnieć Kasi 

również o tym, aby uważała na to jakie treści 

graficzne wstawia do internetu. Aby unikała 

pokazywania swojej twarzy na forum 

publicznym. Ponieważ jest to duże 

zagrożenie, kiedy każdy może mieć dostęp 

do naszych zdjęć, nie znając nas, a np. 

jedynie obserwując nasz profil.



Rozmowa z Wujkiem Kasi - wnioski
Wujek rozwinął swoją wypowiedź o jeszcze kilka wskazówek dotyczących korzystania z 

sieci m.in. wspomniał o przestrzeganiu netykiety oraz o nie hejtowaniu innych. Są to 

równie ważne rzeczy, które kształtują nasz obraz w internecie i wpływają na innych. 

Wujek Kasi przedstawił więc w taki sposób jak powinna zachowywać się w tej nowej dla 

niej sytuacji. Po zakończonej rozmowie z wujkiem, Kasia poszła podzielić się zdobytymi 

informacjami z koleżankami. Oprócz tego zadbała o swoje bezpieczeństwo w internecie, 

stosując zasady, które zostały jej wcześniej przedstawione. Od tej pory Kasia czuła się 
bezpieczniej w sieci i pomagała innym początkującym osobom, odnaleźć się w 

wirtualnym świecie. A co my możemy wynieść z tej historii? Możemy sami sprawdzić czy 

jesteśmy bezpieczni w sieci i czy na pewno stosujemy się do zasad, które przedstawił 

wujek Kasi. Możemy wyciągnąć z tej historii wnioski, a również jeśli nie stosowaliśmy się 
do zasad bezpieczeństwa w internecie, powinniśmy zacząć jak najszybciej, w trosce o 

nasze własne bezpieczeństwo.
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