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Jeśli zastanawiasz się, co robi Twoje
dziecko w sieci, jak nauczyć je ostrożności i
wspierać w rozwoju przy pomocy nowychwspierać w rozwoju przy pomocy nowych
mediów – sprawdź swoją wiedzę na temat

bezpieczeństwa w sieci.



Ile czasu , zgodnie z zaleceniami
specjalistów , dzieci w wieku
przedszkolnym mogą dziennie
korzysta ć z tabletów lub smartfonów ?

A. 10 minut
B. 30 minut
C. Godzinę
D. Dwie godziny



Ile, zgodnie z zaleceniami specjalistów , 
powinna maksymalnie trwać
jednorazowa sesja korzystania
przez dziecko w wieku przedszkolnym
z tabletu lub smartfona ?
A. 5 minut
B. 15 minut
C. 30 minut
D. Godzinę



Jaki jest numer telefonu zaufania
dla rodziców i nauczycieli w sprawie
bezpiecze ństwa dzieci?

A. 116 111
B. 800 100 100
C. 112C. 112
D. 800 000 000



Czy prawo zabrania publikowania
w sieci tre ści szkodliwych dla dzieci? 
Wybierz najbardziej trafn ą odpowied ź.

A. Tak, wszystkie treści szkodliwe dla dzieci są w sieci 
nielegalnie publikowane 

B. Nie, prawo nie określa, jakie treści publikowane w sieci B. Nie, prawo nie określa, jakie treści publikowane w sieci 
są legalne, a jakie nie 

C. Nie, tylko część treści szkodliwych dla dzieci jest 
publikowana w sieci z naruszeniem prawa 

D. Nie, nielegalne w sieci są jedynie materiały 



Czy systemy operacyjne urządzeń
mobilnych (np. Windows, Android, 
iOS) wyposa żone są w funkcje kontroli
rodzicielskiej (np . ograniczenie
dost ępu do wybranych opcji, 
filtrowanie treści itp .)?filtrowanie treści itp .)?
A. Tak, popularne systemy operacyjne zawierają funkcje kontroli

rodzicielskiej
B. Jedynie urządzenia wyposażone w system Android dają takie

możliwości i to w ograniczonym zakresie
C. Jedynie urządzenia oparte na systemie iOS zapewniają takie

opcje
D. Nie, funkcje kontroli rodzicielskiej posiadają tylko zewnętrzne

programy i aplikacje



Która z poni ższych kategorii tre ści
może być udost ępniana zgodnie z 
prawem w sieci?
A. Pornografia z udziałem dzieci 
B. Sceny przemocy 
C. Treści nawołujące do nienawiści na tle różnic C. Treści nawołujące do nienawiści na tle różnic 

wyznaniowych 
D. Pornografia z użyciem przemocy 



Czy programy kontroli rodzicielskiej
dost ępne są w postaci aplikacji na
urządzenia mobilne ?
A. Nie, są to jedynie programy dostępne w ramach

konkretnego systemu operacyjnego, którym posługuje
się dane urządzenie

B. Nie, ale w najbliższym czasie można się spodziewać
takiej oferty na urządzenia mobilne

C. Tak, dostępnych jest wiele aplikacji kontroli
rodzicielskiej, także na urządzenia mobilne

D. Nie, urządzenia mobilne nie wymagają tego typu
rozwiązań



Czym jest PEGI?

A. Program komputerowy ograniczający dzieciom dostęp 
do szkodliwych treści

B. System klasyfikacji gier komputerowych informujący o 
dopuszczalnym minimalnym wieku gracza

C. Nazwa międzynarodowej instytucji zajmującej się C. Nazwa międzynarodowej instytucji zajmującej się 
zwalczaniem pornografii w sieci

D. Nazwa serwisu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży nt. 
bezpieczeństwa online



Jaki jest numer telefonu zaufania dla
dzieci i młodzie ży?

A. 116 111 
B. 912 
C. 800 100 100 
D. 112 D. 112 



Jak nazywa si ę zjawisko rejestrowania 
i przesyłania własnych nagich lub 
półnagich zdj ęć ?
A. Trolling 
B. Seksting 
C. Mobbing C. Mobbing 
D. Hejt 



Który z poni ższych serwisów
charakteryzuje się tym , że przesyłane
w nim zdjęcia po krótkim czasie
znikaj ą z ekranu odbiorcy ?

A. Facebook
SnapchatB. Snapchat

C. nk.pl
D. Twitter



Który z poni ższych serwisów cieszy
się aktualnie , wśród dzieci i młodzie ży
w Polsce , najwi ększą popularno ścią?

A. Facebook
B. Snapchat

nk.plC. nk.pl
D. Twitter



Od jakiego wieku dozwolone jest 
korzystanie z serwisu Facebook?

A. 9 lat
B. 13 lat
C. 15 lat
D. 18 latD. 18 lat



Czym jest cyberprzemoc rówie śnicza ?

A. To atak hakerski połączony z kradzieżą poufnych 
danych  danych

B. Jest to forma przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem 
internetu i telefonów komórkowych 

C. To publikacja w internecie treści nawołujących do C. To publikacja w internecie treści nawołujących do 
przemocy 

D. Przesyłanie wirusów za pośrednictwem poczty 



Kiedy dziecko powinno informowa ć
rodziców o propozycji spotkania
od osoby poznanej w sieci? Wybierz
najtrafniejsza odpowied ź:

A. Wtedy, kiedy podejrzewa że sytuacja ta stwarza 
zagrożenie zagrożenie 

B. Zawsze, kiedy otrzyma taką propozycję 
C. Kiedy jest przekonane, że sytuacja taka stwarza 

dla niego zagrożenie
D. Tylko wtedy, kiedy spotyka się z osobą starszą od siebie



Do czego słu żą komunikatory 
internetowe?
A. Wyłącznie do przesyłania plików tekstowych przez 

internet 
B. Wyłącznie do dzielenia się muzyką w sieci 
C. Większość komunikatorów internetowych daje 

możliwość przesyłania tekstów, zdjęć, filmów i rozmów możliwość przesyłania tekstów, zdjęć, filmów i rozmów 
wideo.

D. Komunikatory internetowe nie są już używane  



Jakie działania nie są zaliczane do 
cyberprzemocy ?
A. Publikowanie ośmieszających filmów lub zdjęć 

dotyczących danej osoby lub grupy osób 
B. Publikowanie wulgarnych, prześmiewczych lub pełnych 

nienawiści i agresji komentarzy, wpisów, postów
C. Włamania na konta serwisów społecznościowych i C. Włamania na konta serwisów społecznościowych i 

podszywanie się pod ich właściciela 
D. Przesyłanie maili zawierających treści reklamowe 



Kto mo że paść ofiar ą cyberprzemocy 
rówie śniczej? Wybierz najtrafniejsz ą 
odpowied ź.

A. Tylko dzieci, posiadające konta w serwisach 
społecznościowych 

B. Każdy młody internauta, korzystający z sieci B. Każdy młody internauta, korzystający z sieci 
do komunikacji z innymi użytkownikami internetu 

C. Tylko osoby korzystające z internetu za pośrednictwem 
urządzeń mobilnych 

D. Wyłącznie dzieci i młodzież, które przesyłają sobie 



Czy zasadne jest zabezpieczanie przez
rodziców dowodów uwodzenia dziecka
w sieci, je śli taka sytuacja miała
miejsce ?
A. Nie, nie należy na własną rękę zabezpieczać takich 

dowodów. Należy zostawić to Policji. dowodów. Należy zostawić to Policji. 
B. Tak, ale tylko na wyraźne żądanie Policji. 
C. Tak, to jedna z pierwszych rzeczy, jaką powinien zrobić 

opiekun, gdy podejrzewa, że dziecko jest uwodzone 
przez internet. 

D. Nie, jeśli dziecko sobie tego nie życzy.



Jakie sygnały wskazuj ą na to, że
dziecko może nadużywać internetu ?

A. Gdy czas spędzony w internecie wymyka się spod 
kontroli i dziecko zaniedbuje inne aspekty życia. 

B. Kiedy dziecko spędza w sieci więcej niż 3 godziny 
dziennie. dziennie. 

C. Gdy dziecko zakłada profile w różnych serwisach 
społecznościowych. 

D. Kiedy korzysta z internetu do odrabiania prac 
domowych. 



Do jakiego wieku dzieci nie powinny
realizowa ć transakcji płatniczych
w sieci?

A. Do 10 lat
B. Do 13 lat
C. Do 15 latC. Do 15 lat
D. Do 18 lat



Która z poni ższych zasad nie sprzyja
zapewnieniu dziecku właściwych
warunków do pracy z komputerem ?

A. Biurko powinno być dostosowane do wzrostu dziecka, a 
krzesło powinno mieć regulowana wysokość oparcia, 
siedziska i podłokietników. siedziska i podłokietników. 

B. Ekran powinien się znajdować na poziomie wzroku. 
C. Gdy dziecko korzysta z laptopa, powinno trzymać go na 

kolanach. 
D. Światło dzienne i/lub sztuczne nie powinno padać 



Czy dziecko powinno korzysta ć z 
zestawu głośnomówi ącego lub
słuchawkowego w telefonie
komórkowym ? 

A. Nie, bo mogą one uszkodzić słuch dziecka. 
Tak, szczególnie gdy dużo rozmawia. B. Tak, szczególnie gdy dużo rozmawia. 

C. To zależy od wieku dziecka. 
D. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy jednocześnie 

wykonuje inną czynność.



Które z poni ższych objawów nie
znajduj ą się na liście syndromów
nadużywania internetu ?
A. Niekontrolowane ataki głodu.
B. Konflikty rodzinne na tle używania komputera lub

Internetu.Internetu.
C. Kłamstwa dotyczące czasu, jaki dziecko spędza

w Internecie.
D. Na próby ograniczenia czasu online dziecko reaguje

agresją.

źródło: Fundacja Orange, kurs Bezpiecznie Tu i Tam


