
 

 

 

Temat: Niebezpieczeństwo w sieci. Jakie zagrożenia niesie za sobą Internet. 

 

Dzień dobry! 

Dzisiejszy temat zajęć poświęcimy omówieniu zagadnień związanych z niebezpieczeństwem, które 

czyha na nas w sieci. Internet jest obecnie jednym z najbardziej popularnych medium 

wykorzystywanym w niemalże wszystkich dziedzinach życia. Dzięki niemu mamy szybki i łatwy dostęp 

do wiadomości, informacji kulturalnych, sportowych, wiedzy fachowej a nawet usług. Surfując w 

internecie musimy mieć się na baczności. Lekceważąc niebezpieczeństwa płynące z sieci możemy 

napytać sobie biedy.  

Z badań wynika, że do największych zagrożeń internetowych dla dzieci należy pedofilia, pornografia, 

przemoc i uzależnienie od Internetu. Niestety dane donoszą, że istnieje niska świadomość zagrożeń o 

charakterze konsumenckim wśród dorosłych użytkowników. Często bowiem nie zdajemy sobie 

sprawy z ryzyka oraz możliwości bycia oszukanym podczas dokonywania zakupów w sieci. A jeśli nie 

posiadamy wiedzy na ten temat to nie jesteśmy w stanie skutecznie bronić się przed ewentualnymi 

zagrożeniami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pornografia 

Najczęstszym niebezpieczeństwem kryjącym się w sieci, 

jest łatwość z jaką dzieci mogą mieć kontakt z materiałami 

pornograficznymi. W rzeczywistym świecie chronimy je 

przed takimi treściami – kontrolujemy jakie oglądają filmy 

i czasopisma. Dostęp dzieci do pornograficznych 

materiałów w realnym świecie jest utrudniony. Jednak w 

Internecie bez najmniejszego problemu mogą je znaleźć. 

Wystarczy kilka kliknięć myszką. 

 

Osoby zarabiające na takich treściach „dbają”, by trafiały do jak największej liczby użytkowników 

Internetu. Dziecko może szukać materiałów do nauki czy też informacji o ulubionym piosenkarzu, a z 

dużym prawdopodobieństwem może trafić na stronę pornograficzną. Szczególnie bulwersująca jest 

pornografia dziecięca. W Polsce karane jest nie tylko utrwalanie, produkowanie, sprowadzanie i 

udostępnianie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 lat, ale także samo ich 

posiadanie i przechowywanie.  

 

Negatywny wpływ pornografii na jej użytkowników jest bardzo duży. Rozbudzenie zainteresowania 

treściami pornograficznymi w młodym wieku ma szczególnie destrukcyjne skutki. 

Fałszuje obraz kobiet i mężczyzn. Kobieta ukazywana jest jako przedmiot pożądania, nie jako 

jednostka ludzka. Pornograficzne materiały często ukazują także przemoc fizyczną wobec kobiet. 

Prowadzi to do stworzenia wizerunku kobiety uległej, mającej satysfakcję z używania wobec niej 

przemocy. Mężczyźni z kolei w pornografii są twardymi facetami zaspokajającymi własne potrzeby 

seksualne nie licząc się z kobietami. Współżycie seksualne jest wyprane z uczucia i głębszych relacji 

między dwojga ludźmi. 

 

Zachęca do zachowań seksualnych. Osoby oglądające treści pornograficzne aprobują 

przedmałżeńskie kontakty seksualne, antykoncepcję, aborcję, przemoc fizyczną i psychiczną. 

Deklarują także mniejszą chęć posiadania potomstwa. 

Przyczynia się do powstawania i pogłębiania patologii seksualnych. Materiały pornograficzne 

sprawiają, że jej odbiorcy poszukują coraz to nowszych i silniejszych wrażeń. Sprzyja to rozwojowi 

patologii i przemocy seksualnej, w tym gwałtów i seksualnego wykorzystywania dzieci. 

Przyczynia się do seksualnego wykorzystywania dzieci przez produkcję materiałów pornograficznych z 

udziałem najmłodszych, zachowania pedofilskie i kazirodcze jak również przez seksualne rozmowy i 

zachowania dorosłych na oczach dzieci. Dzieci mające kontakt z pornografią stają się szczególnie 

podatne na seksualne propozycje dorosłych oraz próbują naśladować zachowania przedstawione w 

takich materiałach. 

 

Zniekształca rozwój osobowości przez naruszenie poczucia własnej wartości osób mających styczność 

z pornografią. Uzależnia od zachowań seksualnych. 

 

 



Cyberprzemoc 

Cyberprzemoc (cyberbullying, cyberstalking) jest rodzajem przemocy stosowanej przy wykorzystaniu 

Internetu i środków komunikacji elektronicznej, m. in. telefonów komórkowych. Cyberprzemoc to 

zagrożenie, które możemy podzielić na kilka rodzajów i które z roku na rok rozszerza swój zasięg, 

dotykając coraz większą cześć populacji, zwłaszcza częściej korzystających ze zdobyczy nowych 

technologii.  

 

To zachowanie, które przy użyciu nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, ma na celu 

skrzywdzenie danej osoby bądź grupy. Zwykło się uważać, że cyberprzemocy w głównej mierze 

doświadczają go młodzi ludzie: młodzież i dzieci, jednak coraz częściej ofiarami tego rodzaju 

przemocy padają również osoby dorosłe. Rozwój technologii i niemal ciągły dostęp do Internetu 

skutkują bowiem zaburzeniem proporcji między życiem realnym a tym wirtualnym, między relacjami 

budowanymi w rzeczywistości i tymi, które realizowane są głównie lub jedynie w cyberprzestrzeni.  

Cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele, często jest niezauważalna przez otoczenie, przybiera 

subtelne metody oddziaływania, stopniowo eskalując. Jednak jej konsekwencje dla ofiary są realne: 

poczucie zagrożenia, bezradności czy poniżenia stanowią prawdziwy problem dla kogoś, kto stał się 

obiektem cybersprawcy. Łatwo jest nam przejść do porządku dziennego nad aktem przemocy 

wirtualnej, ale u jej gruntu znajdują się mechanizmy, które znamy od lat, mimo że układ ofiara-

sprawca często w świecie wirtualnym bywa nieoczywisty. 

Złośliwy komentarz, nękanie niechcianymi wiadomościami, publikowanie treści, które mogłyby zostać 

odebrane jako kompromitujące, często funkcjonują w kategoriach niewinnego żartu, jednak to tylko 

część działań, które można byłoby nazwać przejawem cyberstalkingu. Bywa, że zaczyna się niewinnie 

od wypowiedzi w sieci opatrzonej złośliwym, niesprawiedliwym komentarzem, a kończy się 

działaniami noszącymi znamiona prześladowania. Wyniki tego typu doświadczeń w dużej mierze mają 

negatywne czy wręcz niebezpieczne konsekwencje w życiu realnym. 

 

Cyberprzemoc to zjawisko, które ulega ciągłym zmianom, ale jej najczęściej występujące formy to 

między innymi: 

- rejestrowanie filmów i robienie zdjęć wbrew czyjejś woli; 

- publikowanie cudzych zdjęć i filmów bez zgody; 

- rozsyłanie fałszywych informacji, które maja za zadanie skompromitować bądź zawstydzić  

- nękanie, ośmieszanie, poniżanie czy wręcz prześladowanie za pomocą Internetu  

- stosowanie mowy nienawiści wobec konkretnej osoby lub grupy; 

- straszenie, szantażowanie, grożenie; 

- włamywanie się na cudze konto poczty internetowej, profilu społecznościowego itp.; 

- podszywanie się pod inną osobę (kradzież tożsamości internetowej) 

- pisanie obraźliwych komentarzy na portalach społecznościowych, forach, blogach itp.; 

- tworzenie obrażających kogoś treści internetowych. 

 

 

 



Wirusy 

Wirusy komputerowe to taka sama wredota jak wirusy u ludzi. Niby 

nieaktywne na początku, w ukryciu, ale powoli osłabiają nam 

komputer, nawet jeśli z początku tego nie zauważamy. Ich obecność 

objawia się jako usterki, zamulenia systemu, restarty, wyskakujące 

okienka lub niechciane reklamy. Niestety wirusy mogą także 

powodować poważne szkody: usuwać pliki, zarażać nasze dane 

swoim kodem lub przyczyniać się do wykradania poufnych informacji 

z komputera. 

Wirusy lubią się mnożyć, uszkadzać pliki, lecz zazwyczaj atakują tylko 

w towarzystwie programu, który jest ich nosicielem - infekują plik 

wykonywalny z rozszerzeniem „exe” lub „com”. 

Wirusy komputerowe przenoszą się przez pobierane lub kopiowane 

pliki, a także poprzez bezpośrednią modyfikację plików zapisanych na 

zewnętrznym nośniku danych: dysku twardym, pendrive lub karcie pamięci. Skorzystanie z tych 

nośników na innym komputerze spowoduje replikację wirusa i dodawanie jego kodu do kolejnych 

plików. 

 

Niestety współcześnie dostępnych jest w Internecie wiele programów, które umożliwiają tworzenie 

własnych wirusów. W łatwy sposób można określić zakres infekowanych obiektów, sposób replikacji, 

a także rodzaj efektów jakie mają wywołać. Na szczęście tak stworzone wirusy są łatwiejsze do 

wykrycia, ze względu na powtarzalność fragmentów ich kodu. 

Wirusy komputerowe mogą być wszędzie, pobrać możemy je zupełnie nieświadomie. Skutki ich 

funkcjonowania w naszym systemie operacyjnym mogą być bardzo poważne i kosztowne. 

Najważniejsza jest profilaktyka zapobiegania wirusom i podjęcie kroków, dzięki którym możemy 

całkowicie bezpiecznie funkcjonować w Internecie. 

Dodatkowe zagrożenia w sieci 

Phishing jest metodą oszustwa, która polega na podszywaniu się pod inną osobę, czy też instytucję. 

Działanie to podjęte jest w celu wyłudzenia informacji, bądź nakłonienia ofiary do konkretnego 

działania. 

Pharming jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dla potencjalnego użytkownika formą phishingu. 

Nawet jeżeli wpiszemy właściwy adres strony, zostaniemy przekierowani na fałszywą. Wygląda ona 

identycznie jak oryginalna strona www, jednak jej celem jest przejęcie danych logowania, haseł lub 

numerów kart kredytowych. 

SMS phishing to atak socjotechniczny, który polega na rozsyłaniu wiadomości SMS, zawierających 

odpowiednio spreparowaną treść. Ma ona na celu skłonić użytkownika do danego działania- na 

przykład wykonania telefonu na płatną linię lub wysłania smsa premium. 

Spam to bardzo popularne w sieci niechciane i niepotrzebne wiadomości elektroniczne. Najczęściej 

rozpowszechniane są masowo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów. Jego 

istotą jest przekaz danej treści dużej grupie osób lub rozesłanie odpowiednio spreparowanych 

linków, które po kliknięciu spowodują zainfekowanie komputera / telefonu użytkownika. 



Kradzież tożsamości, kradzież danych 

Tożsamość to cechy i dane personalne konkretnej osoby, 
które pozwalają ją zidentyfikować. O kradzieży tożsamości 
mówimy więc w sytuacji, w której ktoś bezprawnie wejdzie w 
posiadanie danych osobowych innej osoby i wykorzysta je 
wbrew jej woli. Mówiąc wprost – podszywa się pod inną 
osobę, zazwyczaj w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 
 
Zakres danych i ich bezprawne wykorzystanie, traktowane jako kradzież, może być bardzo różne. 
Niekiedy może być to nick i hasło do forum internetowego, ale może to być również pełen zakres 
danych personalnych, które wykorzystane są do wyłudzenia kredytu. 
Bardzo często, po prostu, kradzione są dowody osobiste, a dzięki nim dane takie jak imię i nazwisko, 
adres zameldowania, pesel. Dane mogą zostać pozyskane np. z wyrzucanych na śmietnik 
dokumentów bądź nośników, poprzez włamanie do komputera, ale sposobów jest o wiele więcej. 
 
Kradzież tożsamości polega na tym, iż sprawca lub grupa sprawców w sposób bezprawny ( a 
najczęściej podstępny) wchodzi w posiadanie danych osobowych poszczególnych osób takich jak: 
imię i nazwisko, adres, pesel, data urodzin, nr karty kredytowej etc. 
Powyższe dane są uzyskiwane po to, aby były wykorzystane w celach przestępczych (np. wyłudzeniu 
kredytu) lub celach związanych z popełnianiem przestępstw (np. wynajmowanie lokali 
przeznaczonych na przechowywanie kradzionych towarów na naziwsko “ofiar”) 

 

Nielegalne treści 

Rozpowszechnianie w internecie nielegalnych treści, w tym 
m.in. pornografii dziecięcej i materiałów propagujących 
przemoc i okrucieństwo, to w tej chwili poważny problem 
społeczny. Internet to z jednej strony fantastyczne narzędzie, 
ułatwiające życie, gwarantujące dostęp do informacji, czy 
rozrywki. Z drugiej miejsce pełne szkodliwych, ale i nielegalnych 
treści. Nielegalne treści to takie, które naruszają przepisy 
polskiego prawa (najczęściej przepisy kodeksu karnego). To 
m.in. treści pornograficzne z udziałem małoletniego, czy treści 
mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym. 
 
Poza określonymi przez prawo nielegalnymi treściami, wyodrębniamy jeszcze treści szkodliwe. To 
materiały, które wywołują u odbiorcy negatywne emocje lub promują niebezpieczne dla zdrowia i 
życia zachowania. Przykładami mogą być: treści prezentujące przemoc, zachowania agresywne, treści 
nawołujące do samookaleczeń, samobójstw i innych autodestruktywnych zachowań. 
Blisko 11 tys. zgłoszeń nielegalnych treści w 2018 roku dotyczyło treści potencjalnie 
przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. 1647 zgłoszeń dotyczyło uwodzenia dzieci, 
propagowania pedofilskiej aktywności, szantażu na tle seksualnym, patostreamów, wulgarnych i 
obraźliwych treści itp. 209 zgłoszeń było związanych z rasizmem i ksenofobii.  

 



Fake news 

Z rozwojem mediów związane są zagrożenia dotyczące 

bezpieczeństwa przekazywanych informacji. Dziś fake news 

to przeinaczenia, nieprawdziwości czy nadinterpretacje. Na 

podstawie błędnych informacji wprowadzanych do obiegu 

wzrosła cała branża portali dezinformacyjnych. 

Przekazywanie fałszywych informacji może wynikać ze 

zdarzeń o charakterze przypadkowym, jak i z celowego 

działania ludzi. 

 

Media społecznościowe są postrzegane przez 58 proc. polskich użytkowników Internetu jako jedno z 

głównych źródeł informacji. Dzisiaj każdy może kreować rzeczywistość udostępniając w swoich 

kanałach social media treści własne lub innych użytkowników. Na fali popularności tego trendu 

rośnie też negatywne zjawisko, którym jest fake news. 

Nieprawdziwe informacje towarzyszą nam właściwie od zawsze, ale obecnie docierają do wyjątkowo 

szerokiego grona odbiorców za sprawą nowych technologii i metod komunikacji, przez co stanowią 

realne zagrożenie dla biznesu. Systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję pomagają lokalizować i 

zwalczać fake newsy, a także boty odpowiedzialne za ich generowanie. 

 

W związku z rosnącą popularnością fake newsów biznes musi podejmować działania mające na celu 

zwalczanie nieprawdziwych informacji, gdyż  konsekwencje ich rozpowszechniania mogą być 

wyjątkowo dotkliwe. Potwierdza to przypadek amerykańskiego giganta branży spożywczej PepsiCo, 

który wciąż odczuwa skutki wywołane jedną fałszywą wiadomością dotyczącą zakażenia wirusem HIV 

napojów firmy. Informacja spowodowała spadek cen akcji, które nawet po potwierdzeniu, że 

informacja nie jest prawdziwa, normowały się przez kilka kolejnych miesięcy. 

 

Chcąc walczyć z fake newsami firmy muszą przede wszystkim nauczyć się skutecznie je lokalizować. 

Po wykryciu takich informacji przedsiębiorstwa powinny umiejętnie zarządzać ich wpływem oraz 

zgłaszać je administratorom portali lub mediów społecznościowych jako „zakwestionowane przez 

zewnętrznego kontrolera faktów”. 

 
Zachęcam do pogłębienia tematyki bezpieczeństwa w sieci, gdyż jest to zagadnienie dość istotne w 
dzisiejszych czasach. 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZAzurhEMAw  

https://www.youtube.com/watch?v=HAf_btJoEO0  

https://www.youtube.com/watch?v=PMPipsTqm5w  

 

 
W razie pytań, proszę o kontakt przez e-dziennik. 
Pozdrawiam, 
Artur Paterek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZAzurhEMAw
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