




Do jakich celów używamy komputera.

• Praca – edytory tekstu arkusze kalkulacyjne, programy graficzne, 
projektowe, oprogramowanie biznesowe.

• Nauka – programy edukacyjne, szukanie informacji w sieci.
• Zabawa – Gry komputerowe, słuchanie muzyki oglądanie filmów, 

korzystanie z mediów społecznościowych.
• Prace domowe – szukanie potrzebnych nam informacji np. rozkład 

jazdy autobusów, dokonywanie opłat za pomocą internetowych kont 
bankowych, zakupy w sklepach i na aukcjach internetowych, rezerwacja 
biletów w teatrze itp.



Kontrola rodzicielska

• Rodzice są pierwszą i najważniejszą kontrolą rodzicielską.

• Zanim zakupisz grę dla dziecka – przeczytaj recenzję w Internecie na jej temat. 
• Przeczytaj opis gry – o czym ona jest.
• Sprawdź kategorię wiekową danej pozycji.
• Mając zainstalowaną grę w którą nie chcesz aby twoje dziecko grało to użyj 

funkcji kontroli rodzicielskiej aby ograniczyć dostęp.
• Jeżeli nie chcesz aby dziecko wchodziło na strony które zawierają treści dla 

niego nieodpowiednie zainstaluj odpowiedni filtr.
• Zadbaj o to aby wprowadzone przez Ciebie ustawienia nie mogły być przez 

dziecko zmieniane.



• Konto dla dziecka – 
powinno być kontem 
użytkownika bez 
możliwości instalowania 
programów

• Konto rodziców powinno 
być kontem 
administratora 
zabezpieczonym 
hasłem

W komputerze użytkownicy powinni mieć różne konta 



Włączanie i konfigurowanie Kontroli Rodzicielskiej



Limit czasowy – kiedy dziecko może korzystać z komputera – tylko o 
wyznaczonych godzinach będzie mogło zalogować się do systemu.

Konfiguracja Limitu czasowego



Kategoria wiekowa - ustawienia



Kategoria wiekowa - ustawienia

Jakie treści mają być 
zablokowane dla dziecka.

Na tej stornie:
www.pegi.info/pl/index/id/369/
można przeczytać co 
oznaczają poszczególne 
kategorie



Możemy ustawić 
wyjątki dla 
niektórych tytułów







Klasyfikator treści na podstawie wtyczki do programu Firefox 

Dodatek Fox Web Security

Pierwszym krokiem jest włączenie 
ochrony i ustawienie hasła.



Klasyfikator treści na podstawie wtyczki do programu Firefox 

Jeżeli okaże się, że jakaś strona pomimo włączonej ochrony wyświetla się a treści 
są nieodpowiednie to możemy ją wpisać na czarną listę



Przykłady zablokowanych stron





Zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie

• Zawsze należy czytać w co klikamy, co zapisujmy, co uruchamiamy.
• Szukając muzyki, filmów korzystajmy tylko ze sprawdzonych miejsc w Internecie.
• Należy zachować dużą ostrożność klikając w zdjęcia i linki na stronach serwisów 

społecznościowych.
• Jeżeli nie mamy pewności lub nie mamy zainstalowanego programu antywirusowego nie 

otwierajmy załączników z maili.
• Poszukiwanie w Internecie pirackich programów, gier, filmów, pornografii prędzej czy później 

kończy się zainfekowaniem komputera.
• Rejestracja na jakiejkolwiek stronie i podanie danych osobowych, adresów mailowych, zawsze 

będzie skutkowało albo spamowaniem naszej skrzynki niechcianą korespondencją albo 
otrzymywaniem maili, które mają wirusy. Im mniej upubliczniony nasz adres mailowy tym mniejsza 
szansa na otrzymanie wirusa.

• Zawsze czytajmy regulaminy sklepów internetowych.
• Tworzone hasła nie powinny być hasłami słownikowymi.
• Jeżeli jakiś serwis aukcyjny, sklep, bank itp. prosi o podanie hasła drogą mailową, sms’em itp. 

zawsze będzie to próba jego uzyskania przez osoby niepowołane i może zakończyć się  
mniejszymi lub większymi problemami. 

Nigdy nie odpowiadajmy na taką korespondencję!!!!!!!!



Mail z wirusem w załączniku



Przykład maila wyłudzającego (phishing)

Źródło: www.cert.gov.pl



Przykład maila wyłudzającego (phishing)

Źródło: www.cert.gov.pl



Niektóre przeglądarki posiadają filtr antyphishing’owy – działa w oparciu o bazę zgłoszeń

Źródło: www.cert.gov.pl

Jeżeli chcemy mieć większą pewność – instalujmy antywirusa z funkcją 
antyphishingową



Czytaj komunikaty swojego banku – oszczędzisz sobie kłopotów



Dziwni nadawcy, dziwne tematy, maile z załącznikami od nieznanych osób 
powinny wzbudzać czujność

Czasem lepiej od razu skasować taką wiadomość niż zaspokajać ciekawość.



Darmowe programy mogą zawierać niepożądane oprogramowanie



Antywirus od razu krzyczy, że mamy do czynienia z wirusem





Dziękuję za uwagę
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