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WSTĘP  

Zamieszczone w materiałach scenariusze są propozycją realizacji poszczególnych treści z 

zakresu zdobywania kompetencji cyfrowych w ramach pracy w sieci. Praca z niżej zamieszczonymi 

materiałami  zapewnia elastyczność doboru zadań pod względem stopnia trudności oraz poziomu 

umiejętności uczestników szkolenia. Wydzielone krótkie partie materiału zapewniają 

indywidualizację pracy z beneficjentami oraz możliwość modyfikacji zadań w zakresie kolejności 

realizowanych treści. Różnorodność ćwiczeń pozwoli uniknąć stanu zniechęcenia. Na uwagę zasługuje 

fakt, iż wszystkie podejmowane obszary zawierają informacje teoretyczne, które mogą posłużyć jako 

wsparcie w samodzielnej pracy w domu oraz w minimalnym stopniu zastąpią instruktaż i wykład 

trenera. Dodatkowym atutem jest zamieszczenie instrukcji typu KROK PO KROKU dla uczestników 

szkolenia (USZ), aby mogli pracować w tempie odpowiednim do swoich umiejętności i predyspozycji.  

Zajęcia dla uczestników szkolenia zaplanowane są w formie warsztatowej i będą odbywać się 

w ciągu 2 dni po 8 godzin w grupach maksymalnie 12-osobowych, a każdy z uczestników będzie miał 

do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.  

W ramach każdego ćwiczenia trener zapewni instruktaże i komentarze głosowe. Zarówno ćwiczenia 

jak i wykład będą wspomagane elementami pokazu z użyciem projektora, co zapewni weryfikację 

poprawności wykonywanych zadań. Warsztatowa forma szkolenia stworzy odpowiednie warunki na 

nabycie doświadczenia pod okiem fachowca w zakresie podstawowych kompetencji TIK, do których 

m.in. należą: wykorzystanie komputera lub tabletu, aplikacji lub programów oraz biegłość poruszania 

się w sieci. 

Moduł „Rodzic w Internecie” przeznaczony jest dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci. 

Prezentowany moduł szkoleniowy poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika 

dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz adekwatnego reagowania na 

sytuacje zagrożenia. Dzięki tym materiałom każdy rodzic lub prawny opiekun pozna wartościowe i 

pochodzące z legalnych źródeł treści dla dziecka, dzięki którym będzie mógł pozytywnie sterować 

poszukiwaniami i rozwojem zainteresowań młodego pokolenia. Zrozumie jak zapewnić 

bezpieczeństwo dziecku w sieci (pozna jakie konsekwencje niesie ze sobą HATE, TROLLING, kradzież 

treści). Jako jednostka społeczeństwa informacyjnego nauczy się korzystać z podstawowych usług e-

administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty 

Dużej Rodziny i wielu innych. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, 

niezbędne do korzystania z zasobów sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł tj.: 

film, muzyka, książki i inne, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Poznają portale sprzyjające 

wspólnej nauce z dzieckiem z wykorzystaniem cyfrowych zasobów kultury i archiwów oraz źródeł 

internetowych (np. Wikipedia, Khan Academy, Ninateka, Polona). 
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SCENARIUSZ CYKLU ZAJĘĆ – „RODZIC W INTERNECIE” 

 

CELE I KOMPETENCJE: ujęto przy każdej kategorii z osobna 

METODY PRACY: praktycznego działania, pokaz, ćwiczenia,  

ŚRODOWISKO PRACY: laptop dla każdego uczestnika (zestaw komputerowy) lub tablet z 

dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową, ekran, projektor 

multimedialny, głośniki, kamerki internetowe w przypadku stanowisk stacjonarnych, filmy 

instruktażowe.  

MATERIAŁY POMOCNICZE W RAMACH WSPARCIA: instrukcje KROK PO KROKU do 

wykonania ćwiczenia, zawierające elementy wykładu lub teorii, prezentacje multimedialne, 

filmy instruktażowe (tutorial), notatniki, ołówki, karty pracy. 

ŁĄCZNY CZAS: 16 godzin (2 dni po 8 godzin) 

I. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNE 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie wiedzy na temat sposobów i metod wyszukiwania informacji w sieci. 

 Kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji w sieci. 

 Nabycie umiejętności wyszukiwania stron internetowych z zawartością kulturalno - 

oświatową, 

 Nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej. 

 Kształtowanie sprawności w przeglądaniu najpopularniejszych związanych z 

kulturą. 

 Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi portali edukacyjnych. 

 Nabycie umiejętności odbywania wycieczek wirtualnych po wirtualnym muzeum. 

 Nabycie wiedzy na temat systemu PEGI oraz które gry są wartościowe pod katem 

edukacyjno-kulturalnym. 

 Poznanie czym są Legalne Bazy Źródeł. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 

1. Bazy Legalnych Źródeł – umiejętność rozróżniania źródeł treści legalnych od 
nielegalnych. 

Baza legalnych źródeł to zbiór, gdzie prezentowane są serwisy, które udostępniają 
zasoby kulturalne z poszanowaniem praw twórców. Baza ta zrzesza zarówno serwisy 
komercyjne, jak i te, które gromadzą zasoby oparte na wolnych licencjach1. Aby ułatwić 

                                                           
1 Wolna licencja to taka, która zezwala na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z dzieł  
w oryginale i w opracowaniu. Wolne licencje to takie publiczne umowy licencyjne między twórcą  



6 

korzystanie z bazy, zamieszczono funkcję sortowania według informacji  oraz dostępność 
serwisu, czyli „za darmo czy odpłatnie”. Warto jednak pamiętać, że płatne serwisy często 
udostępniają również bezpłatny kontent. 

Wiedza na temat legalnych źródeł ustrzeże nas i nasze dzieci przed popełnieniem błędów 

podczas korzystania z zasobów zamieszczonych w sieci, który jest „kopalnią” wiedzy, ale też 

zawiera wiele pułapek dla tych, którzy nie wiedzą z których źródeł w jaki sposób korzystać. 

Istotny jest fakt przestrzegania praw autorskich.  

Pliki multimedialne (piosenki, filmy, seriale) za pośrednictwem Internetu stały się 

powszechnie dostępne. Samo ściąganie (czyli pobieranie) utworu, już rozpowszechnionego w 

sieci, nie stanowi naruszenia prawa. Mieści się ono w zakresie pojęcia dozwolonego użytku 

osobistego. Oznacza nieodpłatne korzystanie z już dostępnego w sieci utworu. Nie wymaga 

to wyrażenia zgody ze strony twórcy. Nieistotnym pozostaje fakt, czy plik jest ściągany na 

dysk komputera, czy tylko używany w przeglądarce internetowej. Takie korzystanie może 

polegać m.in. na pożyczaniu książki lub filmu albo sporządzeniu pojedynczych kopii utworu. 

Dozwolony użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu ani godzić w 

interesy twórcy. Udostępnianie takich plików jest już przestępstwem 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: PRZEGLĄDANIE LEGALNYCH ŹRÓDEŁ. 

1. Uruchom dowolna przeglądarkę internetową 

2. Otwórz wyszukiwarkę GOOGLE 

3. Wpisz kryterium BAZY LEGALNYCH ŹRÓDEŁ 

 

4. Wybierz link LEGALNA KULTURA – LEGALNE ŹRÓDŁA 

                                                                                                                                                                                     
i korzystającymi utworu, które gwarantują korzystającym pełne, niczym nie ograniczone prawo do korzystania  
z utworu — w dowolny sposób, wszędzie i zawsze. 
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5. Kliknij kategorie FOTOGRAFIA 

 
6. Wybierz legalne źródło REPORTER 

 

UWAGA!!! 

W prawym górnym rogu okna możemy sprawdzić, jakie są warunki korzystania z danego 

serwisu. 
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ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: 

Sprawdź czy w kategorii FILMY serwis ADAPTER jest bezpłatny. 

ĆWICZENIE: Jak rozpoznać czy obraz, film, treść jest chroniona prawami autorskimi? 
Cel – wyjaśnienie uczestnikom, czym SA prawa do użytkowania 

1. Przypomnij uczestnikom, że pobieranie zdjęć, filmów, tekstów jest niedozwolone i nie 
wolno ich wykorzystywać bez sprawdzenia, na jakich warunkach zostały 

opublikowane. 
Uwaga – na potrzeby szkolenia zaprezentujemy sposób na wyszukiwanie i sprawdzenie zdjęć opublikowanych w 
Internecie. 

2. Uruchomienie wyszukiwarki GOOGLE – wprowadź hasło: nauka 
3. Z ustawień wybierz WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE. 

 
4. W pozycji prawo do użytkowania wybierz jedną z opcji i zatwierdź 

 
Uwaga!!! W trakcie wykonywania ćwiczenia należy krótko omówić co oznaczają i jakie dają możliwości 
poszczególnych filtrów, wprowadzić definicję praw autorskich2 oraz omówić prawo do użytkowania3. 

 oznaczone do ponownego wykorzystania z modyfikacją (czyli możemy je przerobić), 

                                                           
2 Prawo autorskie - przysługuje twórcy utworu. Istnieje domniemanie, że jest nim osoba, której nazwisko w tym 
charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w 
jakikolwiek inny sposób, w związku z rozpowszechnianiem utworu. 
3  
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 oznaczone do ponownego wykorzystania (niekoniecznie można przerobić), 

 oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych z modyfikacją, 

 oznaczone do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych. 

 
5. Zanim jednak skorzystamy z wybranego zdjęcia, powinniśmy sprawdzić, jak należy je 

podpisać. W tym celu klikamy na zdjęcie, a potem na Odwiedź stronę i znowu na 
zdjęcie. Fotografia powinna być opisana w podobny sposób. 

 
 

6. Po kliknięciu na Więcej szczegółów powinniśmy zobaczyć dokładny opis warunków 
licencji, a nawet kontakt do autora zdjęcia. 

Uwaga!!! Wspomnieć o różnicach w sposobie wyświetlania tych samych wyników wyszukiwania w różnych 
wyszukiwarkach:  

1. JAHOO! – Images/Public Domain 
2. Bing – Obrazy/Licencja" 
3.  Flickr - zawiera wiele zdjęć chronionych prawami autorskimi. Niezależnie od tego możemy na nim 
znaleźć zdjęcia na licencji Creative Commons. Część z tych zdjęć można remiksować i wykorzystywać 
nawet komercyjnie. W czasie przeglądania zdjęć na Flickrze po lewej stronie widzimy link "Any License". 
Oznacza to, że przeglądamy zdjęcia na wszystkich dostępnych licencjach.   

 

 

UWAGA! – informacje, o których należy systematycznie przypominać dzieciom. 

Jest wiele popularnych serwisów zdjęciowych, które oferują zdjęcia do komercyjnego 

wykorzystania, np. na blogach, czy stronach internetowych. Należy jednak pamiętać, iż każda 

z nich określa zasady korzystania i pobierania plików. W tym celu należy zapoznać się z 

regulaminem i zaakceptować go.  

Przykłady wyszukiwarek z możliwością określenia licencji na wykorzystanie: 

 www.search.creativecommons.org  

 wspomniana wcześniej www.google.com , zakładka GRAFIKA 

Przykłady banków zdjęć: 

 www.frepik.com 

 www.1001freedowlands.com 

 www.cabooompics.com 

 www.picjumbo.com 

 www.publicdomainarchive.com 

https://www.flickr.com/
http://di.com.pl/tagi/Creative_Commons
http://www.search.creativecommons.org/
http://www.google.com/
http://www.frepik.com/
http://www.1001freedowlands.com/
http://www.cabooompics.com/
http://www.picjumbo.com/
http://www.publicdomainarchive.com/
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 www.splitshire.com 

 

1.1.  Serwisy z darmowymi zdjęciami oraz korzystanie z banków zdjęć, klipów, 
dźwięków 
 

1.1.1. Zdjęcia i grafika 
 

Godne uwagi są też serwisy Unsplash.com oraz Pexels.com, które oferują zdjęcia na 

licencji CC0. Jedynym warunkiem serwisu Pexels jest, by zdjęcia nie były wykorzystywane "w 

złym świetle".  

W Internecie można znaleźć serwisy, które oferują głównie lub wyłącznie darmowe obrazki 

do swobodnego wykorzystania. Jednym z nich jest Pixabay.  

Pixabay to serwis, który oferuje darmowe zdjęcia, grafikę wektorową, ilustracje także filmy 

wideo – adres strony:  https://pixabay.com/pl/ .  

 

 

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: Wyszukiwanie darmowych filmów wideo oraz grafiki 

wektorowej na Pixabay 

1. Uruchom stronę https://pixabay.com/pl/ i wyfiltruj filmy wideo o zwierzętach 

wg. kategorii Nadchodzące 

2. Wyszukaj grafikę wektorową na dowolny temat w kategorii Najnowsze – to 

samo zadanie wykonaj również w dowolnie wybranej wyszukiwarce (np. 

JAHOO!, Bing, czy Mozilla)  

Wikipedia również może posłużyć jako źródło darmowych zdjęć, jednak ma zalety i wady. 

Zaletą jest możliwość znalezienia wielu potrzebnych nam zdjęć, np. znanych osób, a wadą 
fakt, że mogą być to zdjęcia z licencjami stanowiące domenę publiczną lub na licencji 

http://www.splitshire.com/
https://unsplash.com/
http://www.pexels.com/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://pixabay.com/pl/
https://pixabay.com/pl/
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Creative Commons oraz GNU FDL (kłopotliwy w tym przypadku jest obowiązek dołączenia 
pełnego tekstu licencji).  Uznanie tych licencji jest uszanowaniem autora, który zrezygnował z 
wynagrodzenia. 

UWAGA! – Wiele źródeł multimediów na wolnych licencjach jest zebrane na 
stronie commons.wikimedia.org.  

1.1.2. Muzyka,  filmy, książki 

Dzisiaj Internet pozwala nam odtwarzać multimedia bez pobierania ich na dysk komputera. 
Dostawca wysyła nam je w postaci transmisji online. Takie usługi polegające na słuchaniu 
muzyki czy też oglądaniu telewizji albo filmów online nazywamy streamingiem. 

Dobrym źródłem informacji o filmach są portale takie, jak: 

 https://vod.pl/filmy 

 

Aktywna wtyczka Silverlight w przeglądarce zapewni prawidłowe odtwarzanie materiałów 
zamieszczonych w serwisie VoD.pl. 

 www.filmweb.pl 

 www.kinomaniak.pl 

 www.stopklatka.pl 

Wszystkie serwisy zapewniają różnorodne techniki wyszukiwania filmów: 

1. za pomocą wyszukiwarki na stronie serwisu poprzez wpisanie tyłu lub jego części, 
2. poprzez wybór w proponowanych kategoriach przez dostawcę 
3. poprzez wyszukiwanie zaawansowane. 

ĆWICZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Wyszukiwanie filmu na dowolnie wybranym serwisie  
Wspólne spędzanie czasu z rodziną można uatrakcyjnić ciekawym filmem.  

1. Znajdź na dowolnym serwisie film z uwzględnieniem nastepujących filtrów: gatunek – 

Familijne, sortuj – Rok produkcji.  

https://commons.wikimedia.org/
https://vod.pl/filmy
http://www.filmweb.pl/
http://www.kinomaniak.pl/
http://www.stopklatka.pl/
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2. Wyszukaj inny film wg. własnych filtrów zgodnie z zainteresowaniami.  
 

Każdy rodzic pragnie prawidłowo wspierać rozwój swojego dziecka, dlatego warto odwiedzać 

strony z recenzjami muzyki i książek. Wiedza taka pomoże nam podsuwać dziecku pomysły 

na rozwijanie zainteresowań, pogłębienie wiedzy oraz wskaże inne formy spędzania wolnego 

czasu. 

Przykładowe serwisy internetowe – muzyka, książki. 

Istnieje szereg stron zajmujących się recenzjami albumów muzycznych. Na tych stronach 

znajdziesz wiele informacji na temat albumów muzycznych, wykonawców i koncertów. 

 https://audio.com.pl/muzyka/recenzje 

 https://muzyka.onet.pl/recenzje 

Natomiast recenzje książek możemy odszukać np. na stronie http://lubimyczytać.pl, 

http://edzieci.pl lub https://www.strefapsotnika.pl  

 

ĆWICZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Szukamy ciekawych książek dla siebie i dla dzieci  
1. Znajdź na stronie http://lubimyczytac.pl książkę „Aru Shah i koniec czasu” autorstwa Roshani 

Chokshi 

2. Następnie znajdź ciekawą pozycje dla siebie.  

 

2. Encyklopedie webowe. 

Największą i najbardziej popularną encyklopedią internetowa jest Wikipedia 

https://pl.wikipedia.org/ . 

2.1. Korzystanie z wirtualnej encyklopedii - WIKIPEDIA. 
 

Wikipedia jest to wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca w 
oparciu o zasadę otwartej treści. To narzędzie umożliwiające edycję 
każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści 
w czasie rzeczywistym. Słowo Wikipedia jest neologizmem i w 
dosłownym tłumaczeniu brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może 
redagować”. 
 

Zasady wynikające wprost z filarów Wikipedii4 

Wikipedia to encyklopedia 

                                                           
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zasady  

https://audio.com.pl/muzyka/recenzje
https://muzyka.onet.pl/recenzje
http://lubimyczytać.pl/
http://edzieci.pl/
https://www.strefapsotnika.pl/
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/autor/128550/roshani-chokshi
http://lubimyczytac.pl/autor/128550/roshani-chokshi
https://pl.wikipedia.org/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neologizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Zasady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:BluePillar.svg
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 Zawiera w sobie hasła (opisywane tematy) na wzór publikowanych w encyklopediach 

powszechnych, specjalistycznych i różnego rodzaju almanachach. Artykuły opisujące 

tematy uznane za nieencyklopedyczne są usuwane. 

Wikipedia to neutralny punkt widzenia 

 Artykuły należy pisać w sposób neutralny. W artykułach, gdzie istnieje różnica opinii, 

poglądy odmienne powinny znaleźć swoje miejsce i powinny być potraktowane 

uczciwie. 

 Informacje wprowadzane do Wikipedii powinny mieć wskazane wiarygodne źródła, z 

których pochodzą. 

 Źródła te muszą być uprzednio opublikowane. 

Wikipedia to wolny zbiór wiedzy 

 Treści zamieszczane w Wikipedii są przedmiotem praw autorskich. W Wikipedii 

można publikować treści zgodne z warunkami wolnych licencji. Włączanie do 

Wikipedii materiałów objętych ochroną praw autorskich copyright zagraża rozwojowi 

Wikipedii, dlatego takie materiały są usuwane. 

 

Adres strony: https://pl.wikipedia.org  

 
Istotny jest fakt, iż aby korzystać z wikipedii nie musimy się rejestrować i zakładać konta. 
Poruszanie po tym serwisie odbywa się intuicyjnie i niezwykle prosto. 
Jeżeli chcesz edytować artykuły załóż konto.   

Wikipedia zawiera zazwyczaj bardzo dobrej jakości zdjęcia i grafikę oraz bardzo szczegółowe 

teksty biograficzne. Jest dobrym źródłem dla zainteresowanych i poszukujących nowych 

wyzwań. 

 
ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: WIKIPEDIA – KROK PO KROKU 

1. Uruchom dowolna przeglądarkę 

2. W pasku adresu wpisz wikipedia.org 

 
3. Wybierz JĘZYK POLSKI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Czym_Wikipedia_nie_jest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Neutralny_punkt_widzenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Weryfikowalno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nie_przedstawiamy_tw%C3%B3rczo%C5%9Bci_w%C5%82asnej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Prawa_autorskie
https://pl.wikipedia.org/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GreenPillar.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:YellowPillar.svg
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W Wikipedii można wyszukiwać na różne sposoby: korzystając z gotowych linków 

zamieszczonych przez usługodawcę oraz poprzez wpisywanie haseł, które chcemy odnaleźć. 

 

I SPOSÓB – wyszukiwanie za pomocą linków (gotowych hiperłączy): 

1. W prawym górnym rogu okna znajduje się wyszukiwarka haseł  

 
2. Wpisz hasło, którego szukasz, np. MARS  

3. Wciśnij klawisz ENTER 

4. W okienku zawartości pojawi się treść na temat wybranego hasła 

(zapytania, kryterium). 

5. Plusem takiego wyszukiwania jest szybkie i trafne dotarcie do treści.  

 

UWAGA!!! 

Pamiętaj, że treści w Wikipedii wpisywane są przez jej użytkowników. Zanim skorzystasz z jej 

zawartości lub polecisz dziecku podczas odrabiania pracy domowej upewnij się, że w pełni 

jest poprawna.  

 

II SPOSÓB – wyszukiwanie za pomocą linków (gotowych hiperłączy): 

6. W lewym panelu wybierz link KATEGORIE ARTYKUŁÓW. 
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7. W polu KATEGORIE WIKIPEDII wybierz dział, który Cię interesuje (np. 

BIOGRAFIE) 

8. Następnie wybierz podkategorię ułożone wg. porządku alfabetycznego. 

9. Każda kategoria zawiera jeszcze inne podkategorie. 

10. Minusem tego wyszukiwania jest długa ścieżka poszukiwań informacji 

docelowej. 

11. Plusem jest fakt gotowych propozycji, które nas ukierunkowują, w 

momencie, gdy nie końca wiemy pod jakim hasłem możemy znaleźć 

potrzebne nam informacje.  

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: 

Wyszukaj informacji na temat: „wideorozmowa”. 

 

3. Korzystanie z systemu PEGI oraz ESRB.  

Coraz młodsze dzieci korzystają z gier, często o różnych treściach, więc narażone są na 

styczność z niepożądanymi treściami, wulgaryzmami i agresją. Rolą każdego rodzica i 

prawnego opiekuna jest jak najdłużej chronić dziecko przed złymi wpływami. Aby jednak 

wypełnić rolę opiekuńczą, należy najpierw posiąść odpowiednią wiedzę na temat weryfikacji 

zawartych treści w grach, do kogo jest adresowana, dla jakiego przedziału wiekowego 

przeznaczona oraz czy zawiera treści związane z przemocą lub pornografią. W tym celu 

pomocne są systemy służące ocenie  produktu. Jest nim m.in. system oceny PEGI i system 

oceny ESRB,  które jasno i rzeczowo określają kryteria doboru gier do wieku i zainteresowań 

użytkowników. 

1. PEGI (Pan-European Game Information) - ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier, czyli 

niewielkiej wielkości oznaczenia, które możesz znaleźć z przodu i z tyłu opakowania na 

pudełkach gier konsolowych, pecetowych i wielu innych. Klasyfikują one gry ze względu na 

minimalny wiek gracza oraz rodzaj treści. Ma on pomóc w podejmowaniu świadomych 
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decyzji o zakupie gier komputerowych dla dzieci. Działa on od 2003 roku i obecnie stosowany 

jest w 30 krajach. System ten został uznany przez Komisję Europejską oraz Rząd RP za 

pomocny w ochronie dzieci przed dostępem do treści nieodpowiednich dla ich wieku5.  

Strona internetowa: https://pegi.info/  

Oznaczenia wiekowe 

W Polsce stosuje się 5 przedziałów wiekowych w PEGI,  

a mianowicie: 3, 7, 12, 16 i 18 lat. Ustalone kategorie wiekowe 

informują o tym, czy dana gra zawiera treści odpowiednie do 

określonego wieku. Oznaczenia te skierowane są do rodziców, 

To w co grają dzieci, pozostaje więc indywidualną sprawą 

każdego rodzica. 

Należy pamiętać, że podział ten nie uwzględnia stopnia trudności ani nie jest 

przyporządkowany do umiejętności niezbędnych do przejścia danej gry.  

UWAGA!!! Sprzedawcy nie są zobowiązani do ich przestrzegania, wobec tego mają prawo 

sprzedać 10-latkowi grę z oznaczeniem 18+. 

 

Szczegółowe informacje na temat oznaczeń wiekowych6 

 

Ograniczenie Informacje Przykłady 

 
Od lat 3 

Treść gier oznaczonych w ten sposób uznaje się za odpowiednią 

dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszczalna jest pewna ilość 

przemocy w komicznym kontekście (zwykle podobna do 

prezentowanej w kreskówkach w rodzaju Królika Bugsa czy Toma 

i Jerry’ego). Dziecko nie powinno utożsamiać postaci 

pojawiających się na ekranie z postaciami rzeczywistymi. 

Powinny one być w całości wytworem fantazji. Gra nie powinna 

zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć 

dziecko. Nie powinny w niej występować wulgaryzmy, sceny 

zawierające nagość ani odwołania do życia seksualnego. 

Need for Speed: ProStreet, 

seria Rayman, Gran Turismo 

 
Od lat 7 

Gry, które w innym przypadku zostałyby zakwalifikowane do 

grupy 3, lecz zawierają dźwięki lub sceny potencjalnie 

przerażające najmłodszych odbiorców, mogą być uznane za 

odpowiednie dla tej grupy wiekowej. Dopuszczalne są sceny 

obejmujące częściową nagość, ale nigdy w kontekście 

seksualnym. 

Harry Potter i Czara Ognia, 

LittleBigPlanet, Minecraft. 

                                                           
5 Klasyfikacja gier PEGI - jak ją odczytywać? – artykuł ze strony https://mamotoja.pl/klasyfikacja-gier-dla-
dzieci-pegi-jak-ja-odczytywac-i-na-co-zwracac-uwage,zakupy-dla-przedszkolaka-artykul,15926,r1p1.html    
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information  

https://pegi.info/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Need_for_Speed:_ProStreet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rayman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gran_Turismo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_i_Czara_Ognia_(gra_komputerowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/LittleBigPlanet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://mamotoja.pl/klasyfikacja-gier-dla-dzieci-pegi-jak-ja-odczytywac-i-na-co-zwracac-uwage,zakupy-dla-przedszkolaka-artykul,15926,r1p1.html
https://mamotoja.pl/klasyfikacja-gier-dla-dzieci-pegi-jak-ja-odczytywac-i-na-co-zwracac-uwage,zakupy-dla-przedszkolaka-artykul,15926,r1p1.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PEGI_3.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PEGI_7.svg
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Od lat 12 

Gry komputerowe pokazujące przemoc o nieco bardziej 

realistycznym charakterze, skierowaną przeciw postaciom 

fantastycznym lub nierealistyczną przemoc wobec postaci o 

ludzkim lub rozpoznawalnych zwierząt, ponadto w tej kategorii 

wiekowej dopuszczalna jest nieco bardziej dosłowna nagość. 

Ewentualne wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter i nie 

mogą zawierać odwołań do seksu. 

Harry Potter i Książę 

Półkrwi, Prince of Persia, 

Prince of Persia: Piaski 

czasu, World of Warcraft, 

seria Gothic (poza częścią 

trzecią), Medal of Honor: 

Allied Assault, The Sims 3, 

The sims 4. 

 
Od lat 16 

Ten symbol jest nadawany, jeżeli przemoc lub aktywność 

seksualna wyglądają tak jak w rzeczywistości. Młodzież w tym 

wieku powinna również być odporna na brutalniejsze 

wulgaryzmy, sceny pokazujące używanie tytoniu lub narkotyków 

oraz sceny popełniania przestępstw. 

Batman: Arkham Asylum, 

Tomb Raider: Anniversary,, 

seria Flatout, Tomb Raider: 

Underworld, Prince of 

Persia: Dwa trony, Prince of 

Persia: Dusza wojownika, 

Gothic 3 wraz z dodatkiem, 

Life is Strange 

 
Od lat 18 

Za gry dla dorosłych uznaje się gry przedstawiające daleko 

posuniętą przemoc lub specyficzne rodzaje przemocy. Daleko 

posunięta przemoc jest najtrudniejsza do zdefiniowania, 

ponieważ w wielu przypadkach jest to pojęcie bardzo 

subiektywne, ale ogólnie można ją określić jako sceny przemocy 

powodujące u widza uczucie odrazy. 

Wolfenstein, Alone in the 

Dark, seria Assassin’s Creed, 

Left 4 Dead, BioShock, seria 

Grand Theft Auto, seria 

Manhunt 

Oznaczenia treści7  

(informacje opracowano w oparciu o treści zawarte na stronie  
http://www.gram.pl/artykul/2013/07/30/symbole-pegi.shtml) 

Przyczyny przeznaczenia danej gry dla określonej grupy wiekowej zobrazowano ikonkami 
symbolizującymi (od lewej): dyskryminację, narkotyki, nagość/seks, przemoc, wulgaryzmy, 
sceny wywołujące przerażenie, hazard i gra w Internecie z innymi ludźmi. 

 

 Wulgarny język - w grze padają niecenzuralne określenia, najczęściej w dialogach 
pomiędzy bohaterami gry  

                                                           
7 http://www.gram.pl/artykul/2013/07/30/symbole-pegi.shtml  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_i_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_P%C3%B3%C5%82krwi_(gra_komputerowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_i_Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_P%C3%B3%C5%82krwi_(gra_komputerowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia_(gra_komputerowa_2008)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_Piaski_czasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_Piaski_czasu
https://pl.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gothic_(gra_komputerowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor:_Allied_Assault
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_of_Honor:_Allied_Assault
https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Sims_3
https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Sims_4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Batman:_Arkham_Asylum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider:_Anniversary
https://pl.wikipedia.org/wiki/FlatOut_(seria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider:_Underworld
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomb_Raider:_Underworld
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_Dwa_trony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_Dwa_trony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_Dusza_wojownika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia:_Dusza_wojownika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gothic_3
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Life_is_Strange&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolfenstein_(gra_komputerowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alone_in_the_Dark_(2008)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alone_in_the_Dark_(2008)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Assassin%E2%80%99s_Creed
https://pl.wikipedia.org/wiki/Left_4_Dead
https://pl.wikipedia.org/wiki/BioShock
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_(seria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manhunt_(gra_komputerowa)
http://www.gram.pl/artykul/2013/07/30/symbole-pegi.shtml
http://www.gram.pl/artykul/2013/07/30/symbole-pegi.shtml
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PEGI_12.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PEGI_16.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:PEGI_18.svg
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 Dyskryminacja - objawy dyskryminacji mogą przybrać rozmaitą treść (na tle 
rasowym, religijnym, płciowym itd.) a także formę.  

 Narkotyki - występują niedozwolone środki odurzające lub różnego rodzaju 
odniesienia do nich (nazewnictwo rozmaitych medykamentów, mogących sugerować, 
że są to właśnie narkotyki).  

 Strach - zawiera sceny, mogące przestraszyć młodszych odbiorców (horrory i 
produkcje survivalowe, utrzymane w mrocznym klimacie).  

 Hazard - główny bohater może postawić pieniądze lub dobra i ma szansę 
zwielokrotnić zysk lub stracić wszystko.  

 Seks – może zawierać sceny erotyczne z udziałem bohaterów gry (nagość oraz 
szeroko rozumiane zachowania o charakterze seksualnym).  

 Przemoc - akty przemocy, najczęściej z udziałem głównego bohatera.  
 Online – informacja, że w dany tytuł można grać przez sieć.  

2. Oceny ESRB mają zastosowanie we wszelkich materiałach promocyjnych gier oraz na ich 
opakowaniach, gdzie wyświetlane jest specjalne oznaczenie mówiące o tym, dla jakiej grupy 
wiekowej przeznaczona jest dana gra. Ponadto, opis zawartości gry wydawany przez ESRB oznacza 
czego można się spodziewać po danej grze. Chodzi tu o sceny nadużyć seksualnych, przemocy, czy 
wulgaryzmy. 

Ograniczenie Informacje  

 
Early 

Childhood 

Zawartość jest odpowiednia dla dzieci od trzech lat. Nie zawiera materiałów, które 

rodzice mogliby uznać za nieodpowiednie.  

 
Everyone 

Zawartość jest odpowiednia dla dzieci od lat sześciu i starszych. Może zawierać 

odrobinę przemocy albo ostry język.  

 
Everyone 

10+ 

Zawartość jest odpowiednia dla dzieci od lat dziesięciu i starszych. Może zawierać 

animowaną, fantastyczną lub zwykłą przemoc, lekkie przekleństwa i sugestywne 

podteksty.  

 

Zawartość jest odpowiednia dla młodzieży od lat trzynastu i starszych. Może 

zawierać przemoc, silne przekleństwa lub sugestywne podteksty. Sporadycznie 

mogą wystąpić w niektórych grach sceny nagości.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_Early_Childhood.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_Everyone.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_Everyone_10+.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_Teen.svg
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Teen 

 
Mature 

Zawartość jest odpowiednia dla osób od lat siedemnastu. Może zawierać sceny 

seksualne lub ostrą przemoc i przekleństwa.  

 
Adults Only 

Zawartość jest odpowiednia jedynie dla dorosłych od osiemnastego roku życia. 

Może zawierać brutalne sceny seksu, nagości i gwałtu.  

 
Rating 

Pending 

Produkt został wysłany do ESRB na testy i oczekuje nadania oceny. Symbol ten 

najczęściej pojawia się w materiałach promocyjnych gry, która dopiero ma zostać 

wydana.  

 
ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW:  
Czas na wykonanie zadania – 15 min. 
Cel: Nauka korzystania z systemu PEGI lub ESRB w praktyce.  

3. Poproś, aby uczestnicy dobrali się w pary, każdej parze rozdaj 3 losowe gry.  
4. Losowo określ przedział wiekowy, dla którego będą dokonywać oceny gry. 

Pamiętaj aby przynajmniej jedna gra spełniała kryteria danej grupy wiekowej. 
5. Poproś, aby dokonali oceny wg. skali zamieszczonej na opakowaniu.  
6. Sprawdź poprawność dokonania oceny. 
7. Poproś, aby uczestnicy pogrupowali wszystkie gry adekwatnie do ich kategorii. 
8. Dokonaj z uczestnikami wspólnej oceny przydatności systemu oceny. 

4. Rozwijanie zainteresowań dziecka. 

Pasja albo hobby dziecka mogą być znaczącym punktem, który będzie miał wpływ na 

pozostałe zabiegi związane z chęcią wspierania ogólnego rozwoju dziecka. Dziecięce 

zainteresowania mogą się okazać kapitałem na całe życie. Dlaczego tak ważne jest 

rozbudzanie pasji u naszych pociech bez względu na wiek.  

4.1. Korzystanie z portali edukacyjnych dla dzieci. 
 

4.1.1. LEARNING APPS – zakładanie konta 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_Mature_17+.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_Adults_Only_18+.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:ESRB_RP.svg
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LearningApps.org jest projektem badawczo-rozwojowym Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

PHBern, tworzonym we współpracy z Uniwersytetem w Moguncji i Uniwersytetem Nauk 

Stosowanych w Zittau / Görlitz. 

Adres portalu http://learningapps.org/ 

Portal wspiera proces uczenia się i nauczania poprzez małe interaktywne i multimedialne 

moduły zwane aplikacjami. Moduły mogą być wykorzystywane pojedynczo lub wplecione w 

większy zasób edukacyjny. Wśród autorów aplikacji są nauczyciele i uczniowie z różnych 

krajów. Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. 

 

Nawigowanie po serwisie jest proste i intuicyjne. W menu mamy dwie podstrony: 

PRZEGLĄDAJ APLIKACJE i TWORZENIE APLIKACJI. Pierwsza z nich oferuje nam przegląd 

zasobów według przedmiotów, przy czym można suwakiem ograniczać poziom lub etap 

edukacyjny, druga natomiast  

http://learningapps.org/
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Jeśli autor aplikacji uczyni z niej aplikację publiczną, staje się ona dostępna dla pozostałych 

użytkowników - mogą z niej korzystać w niezmienionej formie lub zapisać na swoim koncie i 

dopasować do własnych potrzeb. Jest to podstawowa zaleta LearningApps - każdą publiczną 

aplikację można przeedytować i zapisać jako swoją własną. Jest to możliwe, gdy założymy 

sobie darmowe konto w portalu8. 

1. Kliknij przycisk ZALOGUJ 

2. Wybierz opcję UTWÓRZ NOWE KONTO 

3. Wypełnij formularz 

4. Kliknij opcję UTWÓRZ KONTO 

                                                           
8 http://lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/tik/5044,Interaktywne-aplikacje-LearningAppsorg.html  

http://lscdn.pl/pl/centrum-wymiany-wiedzy/tik/5044,Interaktywne-aplikacje-LearningAppsorg.html
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UWAGA!!! 

Zasady tworzenia bezpiecznego hasła: 

1. Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków (do 14), 

każdy dodatkowy znak zwiększa siłę hasła (w tym 

przynajmniej jedną dużą literę, jedną cyfrę i znak 

specjalny).  

2. Im bardziej różnorodne znaki tym trudniejsze do 

odgadnięcia hasło, (litery, cyfry i symbole), 

3. Należy używać takich słów i zwrotów, które będą 

dla nas łatwe do zapamiętania, a zarazem 

trudne do odgadnięcia przez inne osoby. Nigdy nie 

używaj do budowy hasła imion dzieci, dat i miejsca 

urodzin. 

4. Unikaj jednego hasła do wielu różnych kont. 

5. Nie ujawniaj hasła osobom trzecim. 

6. Nie zapamiętuj hasła podczas logowania do konta. 

 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE: 

1. Przejdź do zakładki PRZEGLĄDAJ APLIKACJE 

2. Wybierz kartę KONIE, KONIE I JESZCZE RAZ KONIE 

 
3. Zagraj ze swoim dzieckiem w klasyczne MEMORY. 

4. Sprawdź inne gry i zabawy, którymi możesz zainteresować swoje dziecko. 

4.2. Inne gry edukacyjne rozwijające logiczne myślenie 
 

GRA 1: Kółko i krzyżyk – wersja online 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę (Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera). 

2. Uruchom wyszukiwarkę GOOGLE 

3. Wpisz hasło „Kółko i krzyżyk” online 
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4. Zagraj z przypadkowym graczem 

 
GRA 2: Gra w statki – wersja online 

 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę. 

2. Uruchom wyszukiwarkę GOOGLE 

3. Wpisz hasło „Gra w statki” online 

4. Wybierz link  

5. Rozmieść swoje statki na planszy po lewej stronie. 

6. Zagraj z przypadkowym graczem lub przyjacielem. 

 

Dodatkową atrakcją w tej wersji gry jest możliwość konwersacji z przeciwnikiem, czyli 

skorzystanie z CZATU9. 

                                                           
9 Czat to rodzaj rozmowy między dwoma lub wieloma użytkownikami  komputerów za pośrednictwem Internetu 
lub innej sieci komputerowej, polegającej na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych 
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Wpisz tekst w pole tekstowe i kliknij ENTER 

 

4.3. Serwisy rozwijające zainteresowania - strony dla przedszkolaków, 
uczniów i nastolatków 
 

Uruchomiono m.in. portale edukacyjne z atrakcyjnymi  aktywnościami online, wyborem gier i 

zabaw, charakterystycznymi bohaterami, dedykowane dzieciom w różnym wieku:  Necio.pl  

dla przedszkolaków, Sieciaki.pl  dla uczniów szkoły podstawowej,  Numanuma.pl – portal dla 

gimnazjalistów. Udostępniona została również specjalna platforma e- learningowa z 

materiałami multimedialnymi dla dzieci:  edu.fdn.pl oraz  edukacja.fdn.pl dla 

profesjonalistów.  

 http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php - wykaz wielu stron i serwisów dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych o bardzo różnej tematyce edukacyjnej 

 http://www.komiksydladzieci.pl/ - komiksy 

 https://www.6ka.pl/ - kursy nauki języków obcych 

 http://muzeumdobranocek.pl - Muzeum Dobranocek jest to wirtualna prezentacja 

unikalnej kolekcji zabawek, oryginalnych lalek z filmów, gier, plakatów, kartek i 

znaczków pocztowych, płyt winylowych, kaset VHS, kart telefonicznych itp. 

drobiazgów. Swoje sale mają Bolek i Lolek, Koziołek Matołek, Reksio, Miś Colargol, 

Miś Uszatek, Krecik i wiele innych  

 http://sciaga.pl/ - Serwis zawiera prawdopodobnie największą bazę wypracowań i 

pomocy szkolnych w Polsce - prawie 40 000 materiałów dla gimnazjum, szkoły 

średniej oraz z zakresu studiów. Na stronie można także porozmawiać na forum i 

znaleźć dawnych znajomych ze szkoły.  

 http://cogito.com.pl/ - Strona magazynu dla młodzieży i studentów - Cogito. Życie, 

nauka, matura, studia, kultura, rozrywka, artykuły na aktualne tematy, dyskusje na 

forum.  

 https://www.matemaks.pl/ - dla osób lubiących matematykę 

 

 

 

http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
http://www.komiksydladzieci.pl/
https://www.6ka.pl/
http://muzeumdobranocek.pl/
http://sciaga.pl/
http://cogito.com.pl/
https://www.matemaks.pl/
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4.4. GODZINA KODOWANIA – rozwijanie logicznego myślenia u dziecka w 
każdym wieku. 
 

Inicjatywa Godziny Kodowania rozpoczęła się od godzinnych zestawów łamigłówek – 

polecamy je na początek tutaj https://code.org/learn . Znaleźć tam można wiele zestawów 

łamigłówek, które przypominają dzieciom ich bohaterów z różnych gier, zabaw i filmów. Praca na 

tym portalu (stronie) „polega na rozwiązywaniu różnych zestawów łamigłówek, poprzez 

komponowanie programów z bloków. Najprostszy zestaw łamigłówek jednotematycznych 

jest przewidziany na jedną godzinę – stąd oryginalna nazwa tej inicjatywy. Zestawy 

adresowane głównie do najmłodszych, dlatego występują w nich postacie znane z gier i 

zabaw najbardziej popularnych wśród dzieci. Oferowane są również 20-godzinne kursy na 

czterech różnych poziomach zaawansowania, poświęcone rozwijaniu metod rozwiązywania 

problemów i programowania10. 
 

 

                                                           
10 Maciej M. Sysło, Promotor Godziny Kodowania w Polsce, http://mistrzowiekodowania.pl/godzina-

kodowania-okiem-eksperta/ 

https://code.org/learn
http://mistrzowiekodowania.pl/godzina-kodowania-okiem-eksperta/
http://mistrzowiekodowania.pl/godzina-kodowania-okiem-eksperta/
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Kurs 1 umożliwia początkującym tworzenie programów 

komputerowych, które pomogą im nauczyć się współpracować z 

innymi, rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i wytrwać 

przy rozwiązywaniu trudnych zadań. Przy końcu tego kursu 

uczniowie tworzą własne gry lub historyjki, którymi mogą podzielić 

się z innymi. Zalecany dla 

przedszkola i pierwszej 

klasy. 

Przykładowe zadanie z Kursu 1. 
 

Kurs 2 jest 

przeznaczony dla uczniów, 

którzy umieją czytać, ale 

nie mają doświadczenia w 

programowaniu. W tym 

kursie uczniowie będą 

tworzyć programy do 

rozwiązywania problemów oraz interaktywne gry lub historyjki, 

którymi będą mogli dzielić się z innymi. Zalecane dla klas 2-5. 

 

Kurs 3 jest przeznaczony dla uczniów, którzy ukończyli Kurs 2. 

Uczniowie będą wnikać głębiej w zagadnienia programowania 

omówione w poprzednich kursach dla elastycznego rozwiązania 

bardziej złożonych problemów. Uczniowie będą tworzyć 

interaktywne opowiadania i gry, którymi mogą dzielić się z innymi. 

Zalecane dla klas 4-5 lub dzieci szczególnie zainteresowanych 

programowaniem lub uzdolnionych w tym kierunku. 
 

 

 

Popularna gra MINECRAFT, w której 

należy użyć bloków kodu, by zabrać 

Steva lub Alexa na przygodę w świecie 

wirtualnym świecie. 
 

Gra polega na ułożeniu skryptów zgodnie 

z poleceniami zamieszczonymi na 

każdym z 14 poziomów. 

Zadaniem gracza jest przejście przez wszystkie poziomy gry i 

składanie skryptów w jak najkrótszej postaci, lub w określonej ilości bloków. 
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II. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Opanowanie umiejętności w zakresie korzystania z komunikatorów, prowadzenia 

wideokonferencji, rozmów na czacie zarówno na komputerze jak i z użyciem 

urządzenia mobilnego. 

 Nabycie umiejętności nawiązania rozmowy online z innymi użytkownikami. 

 Nabycie umiejętności i wiedzy na temat darmowych komunikatorów WhatsApp na 

Androidzie. 

 Umiejętność nawiązywania wideo rozmowy oraz czatu. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 2 godzin 

1. Wykorzystanie Smatrfonów i innych urządzeń cyfrowych do wspólnej nauki 
i zabawy. 

1.1. Korzystanie z aplikacji WhatsApp na telefonie z Android?  

Komunikator WhatsApp to darmowa aplikacja, którą możesz zainstalować na 
swoim smartfonie, tablecie, czy komputerze, zastępująca SMS-y oraz inne 
sposoby przesyłania wiadomości. Używając WhatsApp możesz wysyłać zdjęcia, 
filmy lub udostępniać kontakty. Nie płacisz za wysłane wiadomości czy też 

http://jaklatwo.pl/telefon/telefonia-komorkowa/android/139-jak-latwo-zainstalowac-aplikacje-whatsapp-na-telefonie-z-android
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połączenia telefoniczne, ponieważ ww. aplikacja wykorzystuje połączenie internetowe 
Twojego telefonu. Zainstaluj ją na swoim telefonie, jeżeli chcesz kontaktować się za darmo z 
rodziną i znajomymi.  

 Z listy aplikacji w telefonie odszukaj ikonę "SKLEP PLAY".  

 

         

1. U góry strony w okienku wyszukiwarki wpisz nazwę aplikacji WhatsApp Messenger 
2. Wybierz opcję "ZAINSTALUJ".  

             

3. Otwórz aplikację WhatsApp.  
4. Zaakceptuj regulamin.  
5. Kliknij "ZAAKCEPTUJ I KONTYNUUJ". 
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6. Wpisz numer telefonu.  
7. Kliknij "DALEJ". 
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8.  Otrzymasz wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym. 

                
9. Wpisz swoje imię. 
10.  Wprowadź AWATAR/zdjęcie.  
11. Kliknij 'DALEJ".  
12. Uruchomienie aplikacji nastąpi automatycznie.  
13. Wprowadź ustawienia swoich kopii zapasowych swoich czatów oraz multimediów.  
14. Kliknij "GOTOWE". 

Od tej chwili możesz wysyłać wiadomości i zdjęcia, udostępniać swoje położenie i wymieniać 
się kontaktami.  
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2. Prowadzenie rozmów przez Internet - korzystanie z komunikatora 
internetowego Hangouts 

Hangouts Chat działa w przeglądarkach na komputerach i laptopach oraz jest dostępny w 

postaci aplikacji mobilnych na urządzenia z Androidem oraz na telefony iPhone i iPady. 

 
Posiadacze konta Google Apps mogą przeprowadzać spotkania w Hangouts nawet z 15 

osobami naraz. 

 

Konfiguracja Hangouts: 

1. Otwórz Gmaila,  

2. W lewym dolnym rogu swojej skrzynki odbiorczej kliknij przycisk , który  otworzy 

Hangouts.  

3. Kliknij lewym klawiszem myszy w nawę kontaktu z któremu chcesz wysłać wiadomość 

tekstową 

4. Kliknij w  , aby wysłać wiadomość na czacie albo w  , aby nawiązać połączenie 

wideo.  

 

Dodawanie kontaktu: 

1. Kliknij   i wpisz nazwy osób. 

2. Zaznacz pole obok każdej osoby, z którą chcesz porozmawiać. 

3. Kiedy dodasz już wszystkie osoby, kliknij   lub . 

 

Udostępnianie ekranu: 

 

1. Dołącz do rozmowy wideo lub rozpocznij ją.  

2. Po lewej stronie ekranu kliknij w przycisk  

3. Zdecyduj, czy udostępnić cały swój ekran czy tylko okno przeglądarki i kliknij UDOSTEPNIJ. 

 

Dodawanie osób do rozmowy: 

1. Kliknij  w górnej części ekranu. 

2. Wpisz adresy e-mail albo udostępnij swoje połączenie wideo dla całego kręgu Google+ 

https://mail.google.com/
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bądź organizacji. 

3. Kliknij przycisk ZAPRASZAM 

 

Komunikatory internetowe są przeznaczone nie tylko dla dzieci i młodzieży: wiele firm 
stosuje je do komunikacji w przedsiębiorstwie. Przykładowo, jeśli Twoje dziecko ma po 
szkole dostęp do Internetu, a Ty jesteś w pracy, możesz skontaktować się z nim za pomocą 
komunikatora. Możesz także sprawdzić, kiedy dziecko korzysta z Internetu – komunikator 
pokazuje, kiedy Twoje dziecko zalogowało się do programu. 

III. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

CELE I KOMPETENCJE: 

 Kształtowanie sprawności w przeglądaniu najpopularniejszych związanych z kulturą oraz 

rozwojem zainteresowań. 

 Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi GOOGLE ARTS & CULTURE. 

 Nabycie umiejętności odbywania wycieczek wirtualnych po wirtualnym muzeum. 

 Opanowanie umiejętności konfigurowania konta. 

 Poznanie portali społecznościowych.  

 Poznanie zasad i nabycie umiejętności w zakresie kreowania własnej tożsamości w 

Internecie 

 Poznanie objawów uzależnienia od Internetu 

 Nabycie wiedzy na temat zagrożeń w sieci, cyberprzemocy oraz zjawisk hate, fake 

news i innych. 

 Poznanie typów zagrożeń dla informacji na portalach społecznościowych. 

 Poznanie różnych grup i portali społecznościowych 

PRZEWIDYWANY CZAS – 3 godziny 

1. Korzystanie z cyfrowych zasobów kultury 
1.1. Federacja Bibliotek Cyfrowych POLONA  

 

CBN Polona to znakomite narzędzie, które możemy wykorzystać do wspólnej nauki z 
dzieckiem oraz rozbudzania jego ciekawości poznawczej. Im wcześniej zaczniemy wskazywać 
dziecku różne możliwości zdobywania wiedzy, tym efektywniejszy będzie jego rozwój 
intelektualny i społeczny. 

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona (CBN Polona) 
udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze 
wydania tekstów literackich i naukowych, 
dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, 
fotografię, nuty oraz mapy. W ten sposób 
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prezentuje dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a 
jednocześnie pokazuje bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej. Poszukiwania ułatwia 
podział tekstów wg indeksów: autorów, tytułów, słów kluczowych oraz podział formalny11.  

http://polona.pl  

Zbiory zostały pogrupowane w szereg kategorii: "Czasopisma", "Rękopisy", "Mapy - Atlasy", 

"Druki ulotne", "Fotografie", "Grafika - Rysunki", "Pocztówki", "Nuty". Spokrewnione ze 

sobą zbiory dostępne też bywają w formie kolekcji. Wyszukiwarka posiada wiele opcji 

pozwalających zawęzić i ułatwić wyszukiwanie: według autora, czasu powstania, źródła, 

miejsca, wydawcy, języka, słów kluczowych, gatunku i częstotliwości . Zalogowany 

użytkownik ma do dyspozycji zakładkę "Moje zbiory".  

 

1.1.1. Korzystanie z zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych POLONA – „Kroku po kroku” 
 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW:: 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową 
2. Otwórz wyszukiwarkę Google 
3. Wpisz w okno wyszukiwarki Polona  
4. Otwórz z listy wyników wyszukiwania hiperłącze do Polony  
5. Zaloguj się do wirtualnej biblioteki, klikając w opcję w prawym górnym rogu Zaloguj.  

 

 

6. Wybierz sposób logowania przez Facebooka lub Gmail 
7. Wybierz konto i wpisz dwukrotnie hasło.  
8. Nigdy nie zachowuj hasła. 

 

9. Zostałeś zalogowany do Bilioteki Polona 
                                                           
11 http://polona.pl  

http://polona.pl/
http://polona.pl/
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10. Sprawdź budowę okna. 

11. W lewym górnym rogu kliknij przycisk ,  
który skrywa zawartość strony.  

12. Wybierz opcję Zbiory. 

 

13. Na górze okna znajduje się wyszukiwarka. 

 

14. Wpisz w wyszukiwarkę kryterium „Dziady” i kliknij lupę.  

 

15. Lewy panel zapewnia wyszukiwanie zaawansowane 

Można wyszukiwać zdigitalizowane pozycje ze względu na: 

 Kategorie 

 Autora 

 Źródło 

 Wydawcę 

 Język 

 Częstotliwość 
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 Gatunek 

 Słowa kluczowe 

16. Spróbuj przejrzeć jeden z egzemplarzy. Po kliknięciu w pozycję w wynikach 
otrzymujemy dostęp do przeglądania dzieła Adama Mickiewicza. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Od tego momentu sam decydujesz co 
czytasz. 

18. Wyniki wyszukiwania możesz filtrować za 
pomocą narzędzia wbudowanego w aplikację 
wybierając opcję Trafność. 

19. Narzędzie to pozwala na uporządkowanie w 
odpowiedniej kolejności zbiorów, np. wg alfabetu 
po nazwisku autora 

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: 

Wyszukaj dzieła Juliusza Słowackiego i uporządkuj je 
od najstarszych. 
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1.2. Korzystanie z wirtualnych galerii muzealnych. 

Muzeum wirtualne12, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie 
informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum 
tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko 
w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na 
dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą 
zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum 
tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą 
wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas 
wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory 
osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub 
osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum. 

Innym przypadkiem są muzea całkowicie wirtualne, takie które nie mają swojej siedziby lub 
osobowości prawnej w świecie rzeczywistym. Muzea takie mogą być tworzone ad-hoc przez 
osoby prywatne, instytucje, organizacje w celu zaprezentowania określonej dziedziny wiedzy 
historycznej. W muzeach całkowicie wirtualnych zbiory pochodzą z różnych, często 
rozproszonych geograficznie muzeów. W ten sposób, gromadząc obiekty kulturowe z 
różnych regionów lub stron świata, można budować wystawy, które w rzeczywistym świecie 
nigdy nie mogłyby dojść do skutku, choćby ze względu na konieczność transportu i 
ubezpieczenia wystawianych obiektów. 

Do takich muzeów należy Wirtualne Muzea Google Arts & Culture.  

 

Oprócz rozwijania swoich najważniejszych produktów firma Google znana jest także z bardzo 
ciekawych inicjatyw. Do takich zdecydowanie należy zaliczyć Arts & Culture – wirtualną 
galerię sztuki. Na dzień dzisiejszy udostępniona została nowa wersja tego serwisu. 

Google Arts & Culture to internetowa galeria sztuki, która pozwala całkowicie za darmo 
przejrzeć zbiory ponad 1100 współpracujących instytucji, głównie muzeów. To dostęp do 
tysięcy dzieł sztuki z całego świata – w jednym miejscu. Za pomocą serwisu można też 
odwiedzić (wirtualne spacery) i poznać historię najpiękniejszych miejsc i zabytków na naszej 
planecie. 

                                                           
12 https://pl.wikipedia.org/  

http://www.benchmark.pl/tematyka/google.html
https://pl.wikipedia.org/


37 

Odświeżona wersja serwisu to kilka istotnych nowości. Pierwsze dwie dotyczą wyszukiwania 
– można wybrać kolor bazowy albo też zdecydować się na konkretny okres w dziejach 
ludzkości. Najlepsze jest jednak to, że mobilna aplikacja jest kompatybilna z narzędziem 
zwiedzania w 360 stopniach co daje możliwość zwiedzania światowych muzeów bez 
wychodzenia z domu. 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW:  Wirtualna wycieczka „krok po kroku” 

1. Zaloguj się do muzeum wirtualnego. Będzie do tego potrzebny adres e-mail 
Konta Microsoft. 

 

2. Aplikacja ma wbudowana funkcję tłumacza co umożliwia przetłumaczenie tekstów 
zamieszczonych na stronie. 

 

3. Możemy również sami wyszukiwać wg. swojego kryterium 
4. W wyszukiwarkę w lewym górnym rogu wpisujemy Pablo Picasso, aplikacja 

proponuje nam podpowiedzi, co znacznie skraca czas wyszukiwania 
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5. Z proponowanej listy wybieramy poszukiwane 
hasło lub kryterium, w naszym przypadku jest to artysta 
Pablo Picasso. 

6. Po wyborze mamy możliwość oglądania dzieł 
Picassa. 

7. Przy wyborze ikony ludzika  
odbędziemy wirtualną wycieczkę po wybranym 

muzeum. 
8. Po kliknięciu w ikonkę otwiera nam się wirtualny spacer po muzeum z możliwością 

oglądania go w 360O 

 

ZADANIE KONTROLNE: 

Wybierz dowolnego twórcę lub eksponat muzealny i wyszukaj go  
w Google Arts & Culture. Następnie jeżeli jest taka możliwość odbądź 
wirtualny spacer po muzeum. 

1.2. Narodowy Instytut Audiowizualny 

Przedmiotem działania Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego jest: 

 gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie oraz udostępnianie zbiorów 
oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego dziedzictwa 
audiowizualnego, 

 współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie 
artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych, 

 produkcja materiałów audiowizualnych o wysokim poziomie artystycznym, dotycząca 
zagadnień związanych z kulturą, nauką, edukacją w celu ich emisji w programach 
mediów publicznych i prywatnych lub Internecie albo rozpowszechniania w inny sposób, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej i kulturalnej13 
 

                                                           
13  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie połączenia państwowych 

instytucji kultury – Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualneg 

http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_62_2016.pdf
http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/p_62_2016.pdf
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1.5. Inne propozycje portali: 

 

1. PRZECINEK I KROPKA – portal o książkach dla dzieci http://przecinekikropka.pl-  

2. WOLNE LEKTURY – szkolna biblioteka internetowa http://www.wolnelektury.pl 

3. NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE http://www.nac.gov.pl 

4. OŚWIATOWIEC – portal społeczności nauczycielskiej http://www.oswiatowiec.pl 

5. CIUFCIA – serwis dla dzieci i rodziców www.ciufcia.pl 

6. ZABAWNIK – pomysły na zabawę www.zabawnik.org 

7. EDUKACJA FILMOWA www.edukacjafilmowa.pl 

8. BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ W INTERNECIE http://literat.ug.edu.pl 

 

2. Symptomy nadużywania Internetu przez dziecko i reakcja na nie. 

W dzisiejszych czasach nadmierne korzystanie z Internetu staje się poważnym 
problemem społecznym. Internet stał się głównym źródłem rozrywki i nieodłącznym 
elementem życia codziennego. Większość dzieci i młodzieży zagląda do sieci codziennie lub 
prawie codziennie. Powszechnie wiadomo, że Internet ma niekorzystny wpływ na relacje 
dzieci z rodziną lub przyjaciółmi, a także na ich rozwój emocjonalny. Psychologowie wskazują 
na uzależnienie od silnych emocji, jakie niesie Internet.  

DYSKUSJA: 
1. Zainicjuj dyskusję nt.:  Czym Państwa zdaniem jest uzależnienie od Internetu? 

Jaka jest rola rodzica w zakresie kontrolowania czasu dziecka, jaki spędza przed 
komputerem? 

2. Rozdaj test uzależnienia od Internetu dr Kimberly Young  
3. Podsumuj dyskusję omawiając objawy uzależnienia dziecka od Internetu oraz sposoby 

przeciwdziałania. 
 
ZADANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW: Test uzależnienia od Internetu 

Wykonanie testu w ramach ćwiczenia ze strony 
http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=infoholizm. 
Poinformowanie uczestników szkolenia, iż na stronie psychologia.net.pl  znajdują 
się różne testy online, dotyczące różnych dziedzin naszego życia. 
 

2.1. Objawy uzależnienia dziecka od Internetu. 

Do oznak, że dziecko przestaje kontrolować czas spędzany w sieci należą: 

 senność,  

 pogorszenie relacji ze znajomymi,  

 zaniedbywanie obowiązków,  

 problemy z koncentracją,  

 gorsze wyniki w nauce,  

 rezygnacja z dawnych zainteresowań na rzecz gier lub przeszukiwania 

zasobów Internetu.   

Jeżeli zauważymy takie objawy należy zacząć uważnie obserwować i zacząć 

sprawdzać ile czasu dziecko spędza w sieci. 

http://www.wolnelektury.pl/
http://www.nac.gov.pl/
http://www.oswiatowiec.pl/
http://www.ciufcia.pl/
http://www.zabawnik.org/
http://www.edukacjafilmowa.pl/
http://literat.ug.edu.pl/
http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=infoholizm


40 

O zaawansowanym stopniu uzależnienia od Internetu możemy mówić jeżeli dziecko 
zapomina o jedzeniu posiłków, a nawet nie wychodzi do toalety, zrywa kontakty z 
rówieśnikami w „Realu”, a na ograniczenia reaguje rozdrażnieniem i agresją. 

Konsekwencji nadużywania komputera i Internetu przez dziecko może być wiele, 
poczynając od utraty zainteresowań i znajomych oraz narastających konfliktów rodzinnych, 
przez pogorszenie wyników w nauce, popadanie w inne nałogi, aż po skutki natury 
psychicznej, takie jak neurotyzm, introwersja, stany depresyjne, niepewność, niska 
samoocena, nadwrażliwość. Dlatego też warto podjąć stosowne działania, kiedy tylko 
pojawią się pierwsze oznaki dysfunkcyjnego korzystania z sieci i komputera. 

Jaki przeciwdziałać: 

1. Wytłumacz dziecku, co to jest uzależnienie. 
2. Ustal sposób i czas korzystania z Internetu tłumacząc dziecku (rozpisz  

harmonogram dnia, w którym zawarta będzie konkretna ilość czasu przeznaczonego 
na korzystanie z komputera, naukę, wyjścia ze znajomymi, etc.) 

3. Wytłumacz dlaczego nakładasz takie ograniczenia.  
4. Odłącz Internet jeśli dziecko nie jest w stanie się podporządkować.  
5. W sytuacji bezradności szukaj pomocy u specjalistów lub pod  numerem  

800 100 100. 
 

Uzależnienie od Internetu często powiązane jest z przynależnością do różnych grup 
społecznościowych.   

 
 

3. Zagrożenia w sieci 
3.1. Bezpieczne korzystanie z portali społecznościowych i zarządzanie tożsamością oraz 

własnym wizerunkiem w sieci. 

 

Posiadanie profilu na popularnym portalu społecznościowym jest obecnie pożądane, 

a często wymagane. Użytkownicy sieci społecznościowej dzielą się swoimi prywatnymi 

informacjami i zdjęciami z innymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że każdy ich wpis może  

zostać wykorzystany w niepożądany sposób. Bardzo łatwo określić preferencje użytkownika, 

stworzyć jego społecznościowe Curriculum Vitae, a następnie wykorzystać te informacje do 

zdobycia jego zaufania, uzyskania innych prywatnych informacji, dotarcia do danych, które 

atakujący chce przechwycić. 

 

3.2. Typy zagrożeń dla informacji na portalach społecznościowych. 
 

Korzystanie z portali społecznościowych, poza oczywistymi zaletami, niesie również wiele 

zagrożeń. Wszystkie informacje, które świadomie lub nieświadomie udostępniamy mogą stać 

się celem ataku. W przypadku portali społecznościowych należy pamiętać, że niezależnie od 
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tego, jak bardzo użytkownik się zabezpieczy, jego bezpieczeństwo w znacznym stopniu zależy 

od jego własnych ustawień prywatności na portalu i ustawień prywatności jego znajomych. 

 

Podstawowym zagrożeniem, z jakim musimy się liczyć, jest: 

 Zbieranie danych o użytkownikach, cyfrowych dossier, czyli odpowiedników CV. 

Są to wszystkie informacje, które użytkownicy sami publikują: swoje miejsca 

zamieszkania, informacje o wykształceniu, wykonywanej pracy, swoje zdjęcia, 

kontakty, statusy, polubione strony lub linki. Wszystkie te informacje i dane 

osobowe mogą zostać użyte przeciw publikującym je osobom. 

PRZYKŁAD: odzyskiwanie hasła do profilu użytkownika.  

 Można też zbierać dane historyczne, które już kiedyś użytkownicy opublikowali. 

Dane te mogą zostać użyte do różnych celów, często w sposób niekorzystny dla 

autorów publikacji. 

 Do standardowych sposobów pozyskiwania danych o użytkownikach należy 

rozpoznawanie twarzy - wystarczy, że dana osoba została oznaczona na zdjęciu 

znajomych z portalu. Można również wyszukiwać obrazy po zawartości CBIR 

(ang. content-based image retrieval), podobnie jak w przypadku rozpoznawania 

twarzy. Na zdjęciach można oznaczać lokacje geograficzne, przedmioty i inne 

cechy. 

 Pozyskiwaniu danych i informacji sprzyjają trudności z całkowitym usuwaniem 

kont na portalach społecznościowych. Wszystkie dane udostępniane tym 

portalom są przechowywane na serwerach zewnętrznych, dlatego nawet w 

przypadku usunięcia profilu, kopia tych danych nie jest usuwana. 

 Do poważnych zagrożeń należy spam. Jak w każdym popularnym medium 

informacyjnym, trzeba się liczyć z otrzymywaniem niechcianych wiadomości i 

reklam. 

 Bardzo ważne zagrożenia to XSS (ang. cross site scripting), wirusy oraz robaki.  

 Agregatory SNS (ang. social networking service), powielające portale 

społecznościowe dla niewielkiego grona użytkowników. W rzeczywistości 

agregatory są sposobem na pozyskiwanie lub wyciąganie informacji. 
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 Ważnym zagrożeniem jest phishing. Jest to stosowanie taktyk socjotechnicznych 

(ang. social engineering) do wydobywania od użytkowników ich sekretnych 

informacji.  

 Przejmowanie profili i szarganie reputacji w wyniku kradzieży tożsamości. 

 Szczególnie dokuczliwym zagrożeniem jest wykorzystywana niekiedy możliwość 

zwyczajnego znęcania się, poprzez wysyłanie obraźliwych wiadomości, szantaż i 

nękanie użytkowników i osób. 

Największą luką w zabezpieczeniach portali są sami użytkownicy. Zdecydowana większość 

zagrożeń jest propagowana przez nieświadomość członków społeczności. Bez ich udziału nikt 

nie byłby w stanie wykorzystać możliwości kradzieży ich danych. Portale wprowadzają coraz 

nowsze zabezpieczenia, lecz jak długo bezpieczeństwo użytkownika będzie zależało przede 

wszystkim od niego samego, tak długo on, jego reputacja i profil oraz jego sekretne dane, 

będą w ciągłym zagrożeniu. 

Dziecko nieodpowiednie treści często znajduje przypadkowo. Czasami wystarczy kliknąć o 

„jeden raz za dużo”. Przez co dzieci mają dostęp do: pornografii, przemocy – filmy i zdjęcia,  

materiałów nawołujących do nietolerancji, materiałów przedstawiających niebezpieczne postawy 

życiowe (hazard, anoreksja, używki, sekty, narkotyki, samouszkodzenia), nieadekwatnych usług 

handlowych. Odbiór treści niedostosowanych do wieku i rozwoju dziecka może powodować:  

 zafałszowany obraz świata, 

 zaburzony rozwój psychomotoryczny,  

 zaburzenia emocjonalne,  

 promocję złych wzorców,  

 podejmowanie działań na szkodę swoją i innych. 

 

3.3. Zawieranie znajomości w Internecie, zjawisko groomingu. 

Internet stwarza dzieciom i młodzieży możliwości odkrywania, zawierania znajomości 
i tworzenia w sieci. Z jego używaniem wiążą się jednak także zagrożenia.  

DYSKUSJA: 

 Jak rodzice mogą pomóc dzieciom w zminimalizowaniu tych zagrożeń?  

 Gdzie szukać pomocy, jak rozpoznać zagrożenie? 

Dla dzieci i młodzieży Internet to miejsce spotkań, w którym mogą natknąć się osoby obce. 
W sieci można doświadczyć przykrości, napastowania, a nawet przemocy. Przede wszystkim 
trzeba poinformować dzieci o zagrożeniach istniejących w Internecie, żeby umiały 
zachowywać się bezpiecznie, oraz być gotowym do omówienia z nimi wszystkich 
wątpliwości, jakie mogą powstać w związku z korzystaniem z sieci. Należy przypominać im, 
aby nie podawały swoich danych osobowych, gdyż to jest główne źródło zagrożeń. 
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Tożsamość użytkownika można odkryć poprzez powiązanie różnych informacji, jakie o sobie 
podaje, np. nazwy szkoły, klubu sportowego, regionu zamieszkania itp. Do nich zaliczają się 
różnego rodzaju artykuły, fora internetowe, zdjęcia lub filmy mające charakter przemocowy, 
pornograficzny oraz nawołujący do nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub 
wyznania. 

Z pomocą przychodzi przygotowany przez Fundację Orange kurs „Bezpiecznie Tu i Tam”. 

Skierowany do rodziców dzieci w różnym wieku, jest dostępny bezpłatnie pod 

adresem http://www.fundacja.orange.pl/kurs 

ĆWICZENIE: Rozwiązywanie testu „Podstawy bezpieczeństwa w Internecie” na stronie 

http://www.fundacja.orange.pl/kurs   

1. Rozwiązywanie testu 

2. Zapoznanie się z ideą programu „Bezpiecznie Tu i Tam”. 

 

Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest GROOMING – czyli uwodzenie dzieci w sieci. 
Uwodzący dziecku obiecuje przyjaźń i wsparcie. Pozyskuje filmy i zdjęcia, prosi o spotkanie. 
Jeżeli dziecko się nie zgadza grozi upublicznieniem intymnych materiałów (filmy, zdjęcia, 
zapisy rozmów internetowych). Zjawisko niezwykle niebezpieczne ze względu na daleko 
idące konsekwencje i zagrożenie poważną traumą.  

Dzieci czasami padają ofiarą cyberprzestępstw lub same, często nieświadomie, są ich 
sprawcami. Należą do nich: włamania, nielegalne kopiowanie, nieuprawnione niszczenie 
danych, korzystanie z nielegalnego oprogramowania. 

CSAM - to angielski zwrot, używany w Europie, przede wszystkim przez policję i inne instytucje, które 
zajmują się problematyką wykorzystywania dzieci. Osoby produkujące materiały CSAM nie są tylko 
wytwórcami nielegalnych treści. Dokonują też gwałtów, które następnie utrwalają na filmie lub 
fotografii. Za każdym materiałem pornograficznym z udziałem dziecka zawsze stoi wykorzystanie 
seksualne. W przypadku CSAM, dziecko przedstawione jest w seksualnym kontekście wbrew swojej 
woli i doznaje realnej krzywdy. Takie treści z udziałem dzieci są nielegalne, a za ich dystrybucję grozi 
więzienie. Termin „pornografia dziecięca” przyjął się w języku. Gdy natrafisz na CSAM w Internecie, 
powinieneś zgłosić ten fakt do Dyżurnet.pl. Zespół interwencyjny ds. nielegalnych treści w Internecie 
zadba o to, aby materiały te zostały usunięte. Przekaże też wszystkie informacje o nim do 
międzynarodowej bazy danych, która pomaga identyfikować ofiary, sprawców i miejsca popełnienia 

przestępstw przeciwko wolności seksualnej dzieci. Z bazy korzystają 
organy ścigania, których zadaniem jest zwalczanie tego typu 
przestępczości14.  

Statystyki policyjne ujawniają, 80% zdjęć o charakterze pornograficznym zostaje wytworzonych przez       
dzieci, one same są ich dostawcami. Utrwalają je za pośrednictwem kamer  internetowych, czy  
aparatów cyfrowych pod wpływem manipulacji  i gratyfikacji ze strony poznanych w Sieci osób 
dorosłych.  

 

 

                                                           
14 https://reagujzglos.dyzurnet.pl/download/czym_tak_naprawde_jest_pornografia.pdf  

http://www.fundacja.orange.pl/kurs
http://www.fundacja.orange.pl/kurs
https://reagujzglos.dyzurnet.pl/download/czym_tak_naprawde_jest_pornografia.pdf
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Gdzie szukać pomocy? 

 Kontakt z Policją jeśli doszło do złamania prawa 

   www.helpline.org.pl   

 zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 0 800 100 100. Jest to bezpłatna i 
anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy 
potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom 
przeżywającym kłopoty i trudności wynikające cyberprzemocy, agresji i innych  

  FDN „Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111”. 

  www.safeinternet.pl   

  www.nask.pl   

  www.dbi.pl   

 

Serwisy zawierają ważne informacje i wskazówki na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci oraz 
poradniki jak unikać zagrożeń oraz jak przeciwdziałać w sytuacjach zagrożenia. Ponadto 
warto czasem korzystać  z portali dla rodziców: 

Serwisy i portale dla rodziców 

 https://dyzurnet.pl/ 

 http://www.edziecko.pl/  

 http://dzidziusiowo.pl/  

   
 
Fora dla rodziców: 

 http://www.familie.pl/Forum-3-170-1  

 http://dzidziusiowo.pl/forum  

 https://www.maluchy.pl/forum/  

 http://forum.mamotoja.pl/forum/ 

 

http://www.helpline.org.pl/
http://www.safeinternet.pl/
http://www.nask.pl/
http://www.dbi.pl/
https://dyzurnet.pl/
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://dzidziusiowo.pl/
http://www.familie.pl/Forum-3-170-1
http://dzidziusiowo.pl/forum
https://www.maluchy.pl/forum/
http://forum.mamotoja.pl/forum/
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3.4. Przykłady różnych serwisów społecznościowych15 

1.  GoldenLine. Tym razem branżowy portal społecznościowy 
wykorzystywany głównie do kontaktów biznesowych i w celach zawodowych. Wykorzystywany 
często przez headhunterów w poszukiwaniu pracowników. Można zamiecić tam swoje CV i 
brać udział w dyskusjach w ramach różnorodnych grup tematycznych. Pojawiają się na 
GoldenLine również ogłoszenia o pracę. Warto się tam zarejestrować, jeśli poszukuje się pracy 
w nowoczesnych technologiach, finansach lub szuka się partnera w działalności biznesowej. 
Społeczność liczy ok. 2 mln członków. Innym tego rodzaju portalem jest Profeo.pl 

2.  MySpace. Portal społecznościowy, który niegdyś, podobnie jak u nas 
Grono, przecierał szlaki i był numerem jeden. Dziś po przegranej walce o popularność z 
Facebookiem i zmianie wizerunku koncentruje się głównie na branży muzycznej i rozrywkowej. 
Sporo grup muzycznych ma tam swoje profile i jeśli ktoś interesuje się muzyką powinien 
założyć tam konto. W Polsce używa go ok. miliona osób. 

3. Wykop. Popularny w niektórych kręgach, zwłaszcza wśród młodzieży, 
serwis, który jest wzorowany na zachodnim serwisie Digg. Uczestnicy serwisu wstawiają tam 
linki do różnych treści w Internecie, które są ocenianie przez inne osoby i jeśli zdobędą 
odpowiednią liczbę “wykopów” trafiają na główną stronę serwisu. Można także “zakopywać” 
linki, które się nam nie spodobają. Serwis ma narzędzia społecznościowe, np. grupy. W Polsce 
używa go ok. 1,5 mln osób. 

4. 7. Twitter. Najpopularniejszy na świecie tzw. serwis mikroblogowy 
(choć często wiele z blogowaniem wspólnego nie ma). Każdy użytkownik może wrzucić na swój 
profil bardzo krótką wiadomość tekstową (tzw. status) i podejmować dyskusje z innymi wokół 
wątków tematycznych (hashtagów) lub po prostu pisać co dzisiaj ugotował na obiad. 
Większość użytkowników jedynie śledzi wpisy innych osób. W Polsce używa go prawie milion 
osób. Polskim odpowiednikiem jest m.in. Blip. Więcej informacji na ten temat w 
kategorii Twitter 

5. Fotka.pl. Serwis społecznościowy koncentrujący się, jak nazwa 
wskazuje, na publikacji i ocenie fotografii.  Można dołączać do grup tematycznych, brać udział 
w testach i konkursach lub grać. Ostatnio wprowadzono także kanał Fotka.tv. Popularny 
szczególnie wśród młodzieży. 

6. Digart.pl. Serwis skierowany głównie do osób zajmujących się lub 
zainteresowanych sztukami wizualnymi. Można przeglądać galerie twórców, oceniać ich dzieła, 
brać udział w dyskusji w grupach tematycznych. Jeśli jesteśmy sami twórcami, możemy 
stworzyć także swoje portfolio. 

IV. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM  

CELE I KOMPETENCJE: 

                                                           
15 http://www.portale-spolecznosciowe.pl/portale-spolecznosciowe-lista/  

http://goldenline.pl/
http://profeo.pl/
http://www.myspace.com/
http://www.wykop.pl/
https://twitter.com/
http://blip.pl/
http://www.portale-spolecznosciowe.pl/tematy/twitter/
http://fotka.pl/
http://digart.pl/
http://www.portale-spolecznosciowe.pl/portale-spolecznosciowe-lista/
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 Poznanie sposobów jak prawidłowo zapewnić kontrole rodzicielską. 

 Poznanie różnych stron z darmowymi programami.  

 Poznanie sposobów jak wyszukiwać programy na stronach www. 

 Opanowanie umiejętności instalowania i konfigurowania oprogramowania. 

 Nabycie wiedzy jak prawidłowo zabezpieczyć komputer przed złośliwym 

oprogramowaniem. 

 Nabycie wiedzy na temat szkodliwego oprogramowania. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 4 godziny 

1. Ochrona  komputera  i  innych  urządzeń  przed  złośliwym 
oprogramowaniem 

Wirus komputerowy to program komputerowy, który rozprzestrzenia się między 

komputerami i zakłóca ich działanie. Taki wirus może uszkodzić lub usunąć dane na 

komputerze, korzystać z programu poczty e-mail do rozsyłania swoich kopii na inne 

komputery, a nawet skasować wszystko z dysku twardego. 

Bardzo często wirusy komputerowe rozprzestrzeniają się w załącznikach do wiadomości e-

mail lub przy użyciu wiadomości błyskawicznych. Z tego względu nie należy otwierać 

załączników wysyłanych przez nieznajomych, których otrzymanie nie było oczekiwane. 

Wirusy mogą być zamaskowane jako śmieszne obrazy, pocztówki i pliki audio/wideo. Mogą 

też rozprzestrzeniać się w plikach pobieranych z Internetu. Wirusy mogą być ukryte w 

pirackim oprogramowaniu i innych plikach dostępnych w sieci16. 

1.1. Instalacja programów antywirusowych 

Darmowe programy antywirusowe można pobrać 
ze stron internetowych. W tym celu w wyszukiwarkę 
GOOGLE wpisujemy nazwę szukanego programu, np. 
avast free i klikamy klawisz ENTER lub wpisujemy 
kryterium wyszukiwania typu darmowe programy 
antywirusowe. Po czym wybieramy odpowiedni link  
z wyników wyszukiwania.  

Istnieją również strony internetowe, z których 
można pobrać darmowe oprogramowanie, należą do 

nich m.in.  https://www.dobreprogramy.pl/, ale przede wszystkim korzystamy bezpośrednio 
ze stron producenta. 

ĆWICZENIE PRAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW:  

Pobieranie i instalacja programu antywirusowego AVAST – instrukcja krok po kroku:  

 

                                                           
16 https://support.microsoft.com/pl-pl  

https://www.dobreprogramy.pl/
https://support.microsoft.com/pl-pl


47 

Chcąc zabezpieczyć się przed czyhającymi w 

sieci szkodnikami, nie musimy sięgać po płatne 

oprogramowanie. Z Internetu możemy pobrać 

szereg darmowych aplikacji skutecznie 

zwalczających wirusy, trojany i inne zagrożenia. 

Ich zainstalowanie nie przysparza zbyt wielu 

trudności. Poniżej zaprezentowano instalacje 

programu AVAST.  

Aplikacja jest przeznaczona do użytku domowego i ma polskojęzyczny interfejs. Można ją 

pobrać ze strony producenta (www.avast.com). 

1. Uruchom z dysku plik instalacyjny 

2. Wybierz z kreatora JĘZYK POLSKI 

3. Postępuj zgodnie z kreatorem instalacji 

 

          
1. Zaznacz opcję INSTALACJA UŻYTKOWNIKA.  

2. Swój wybór potwierdź, klikając DALEJ. 

3. Wybierz katalog docelowy DALEJ 

       
4. Dla bezpieczeństwa instalacji początkujący użytkownik powinien zaakceptować 

ustawienia domyślne.  

 

5. Zaakceptuj wybór DALEJ. 
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6. Instalowanie przeglądarki Google Chrome 

nie jest to obowiązkowe.  

 

7. Przycisk WRÓC służy do zmiany ustawień 

instalacji. Np. w celu zainstalowania przeglądarki 

GOOGLE CHROME. 

 

 

 

 

 

 

     
8. Wybierz przycisk  DALEJ - instalacja potrwa kilka minut. 

9. W trakcie instalacji komputer zostanie szybko przeskanowany pod kątem obecności na 

nim szkodliwego oprogramowania. 

10. Po zakończeniu instalacji otrzymamy stosowny komunikat.  

11. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ. Ponowne uruchomienie komputera nie będzie konieczne. Jeśli 

program wykryje połączenie z Internetem, od razu może też zaktualizować swoją bazę 

sygnatur wirusów. 

12. Żeby otrzymywać aktualizacje bazy wirusów, konieczna jest rejestracja.  

13. Kliknij przycisk ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ. 

14. Program AVAST będzie aktualny przez najbliższy rok. Po upływie roku należy powtórzyć 

proces instalacji.. 

 

2.  Korzystanie z narzędzi kontroli rodzicielskiej na komputerach i 
urządzeniach mobilnych. 

2.1. Historia ściąganych plików 
 

Szkodliwe dla dziecka treści z jakimi może zetknąć się w Internecie, to  przede 

wszystkim materiały obrazujące przemoc, filmy i zdjęcia pornograficzne, te nawołujące do 



49 

nietolerancji,  dyskryminacji, agresji wobec innych czy strony popularyzujące destrukcyjne i 

niebezpieczne dla dzieci zachowania (np. nakłanianie do zażywania narkotyków czy do 

popełnienia samobójstwa) to właściwość współczesnego Internetu.  Większość  tego typu 

treści  niestety znajduje się w sieci legalnie. Negatywny wpływ tego typu materiałów na 

emocje, psychikę i zachowania dziecka został potwierdzony naukowo17. 

Jeżeli w zachowaniu dziecka jest coś co nas niepokoi dobrze jest sprawdzić jakie strony 

odwiedza i jakie pliki pobiera.  

ZADANIE DLA UCZESTNIKÓW: Sprawdzanie historii pobieranych plików 

1. Wspólne sprawdzanie historii przeglądanych stron na różnych przeglądarkach. 

Domyślne lokalizacje pobierania dla Google  Chrome 

Jeśli nie zmienisz domyślnej lokalizacji pobierania, Google Chrome będzie pobierać 
pliki do tych lokalizacji: 

 Windows 10, 8, 7 i Vista: \Users\<nazwa_użytkownika>\Downloads 
 Mac: /Users/<nazwa_użytkownika>/Downloads 
 Linux: /home/<nazwa_użytkownika>/Downloads 

 

2.2. Kontrola Rodzicielska na urządzeniach mobilnych 
 
Ze względu na wszechobecność smartfonów i telefonów wśród dzieci poniższe przykłady 

opisują, jak ograniczyć dostęp dzieci to tych „niechcianych” treści w sieci w trosce o ich 

prawidłowy rozwój emocjonalny i psychiczny. 

 Konfigurowanie kontroli rodzicielskiej w sklepie „google play” w androidzie 

Aby załączyć kontrolę rodzicielską w sklepie androida, należy: 

1. Włącz „google play”,  
2. Wejdź w menu znajdujące się w lewym górnym rogu, 
3. Wybierz opcję USTAWIENIA 

                            

                                                           
17 http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/  

http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
http://blog.atena.pl/wp-content/uploads/2016/01/1.png
http://blog.atena.pl/wp-content/uploads/2016/01/2.png
http://blog.atena.pl/wp-content/uploads/2016/01/3.png
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4. Wybierz opcję KONTROLA RODZICIELSKA 
5. Określ gry i aplikacje dostępne dzieciom 
6. Ustaw kod PIN, aby nikt poza nami nie mógł zmieniać ustawień 
7. Określ - na instalację których aplikacji zezwalamy. 
8. Zwróć uwagę na ratingi wiekowe, czyli PEGI stworzone po to, by pomóc rodzicom w 

podejmowaniu świadomych decyzji przy zakupie gier lub aplikacji.  

  

2.3. Kontrola Rodzicielska na komputerze 
 

Dzieci z natury są bardzo ciekawskie i mają wysoko rozwiniętą ciekawość poznawczą. Dlatego 

warto zabezpieczyć strony internetowe, które mogłyby mieć zły wpływ na ich rozwój społeczny i 

emocjonalny. W tym celu możemy w ramach kontroli rodzicielskiej zainstalować program, który 

będzie wspierał nasze kontrolne działania i udaremni przeglądanie niepożądanych stron. 

2.2.1. Instalacja programu do ochrony przed niepożądanymi treściami 

9. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową  

10. Otwórz GOOGLE 

11. Wpisz kryterium DOBRE PROGRAMY 

12. Kliknij zakładkę PROGRAMY 

13. Z bocznego menu w kategorii BEZPIECZEŃSTWO wybierz z menu rozwijalnego 

KONTROLA RODZICIELSKA 

http://blog.atena.pl/wp-content/uploads/2016/01/5.png
http://blog.atena.pl/wp-content/uploads/2016/01/6.png
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14. Przejrzyj dostępne programy 

15. Wybierz ten, który chcesz wykorzystać 

16. Sprawdź jaką ma licencję – na początek wybierz BEZPŁATNĄ 

 

17. Pobierz i zainstaluj program 

 

2.2.2. Konfiguracja dedykowanego konta dla dziecka - ĆWICZENIE 
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1. MENU USTAWIENIA 

2.  KONTA 

3.  RODZINA I INNE OSOBY  

4. DODAJ CZŁONKA RODZINY 

5. Zaloguj się do panelu zarządzania kontami rodzinnymi. 

6. Po założeniu konta w USTAWIENIACH wybierz łącze: ZARZĄDZAJ USTAWIENIAMI 

RODZINY W TRYBIE ONLINE.  

7. Po uruchomieniu  przeglądarki internetowej (rozruch automatyczny), zaloguj się 

swoim hasłem -  wyświetli się panel do zarządzania rodzinnymi kontami.  

8. Sprawdź ostatnie działania twojego dziecka. 

9. Przejrzyj wszystkie czynności z ostatniego okresu, jakie podejmowało dziecko na 
swoim komputerze.  

10. Włącz cotygodniowe raporty mailowe, z historią działalności dziecka w sieci. 
11. Sprawdź PRZEGLĄDANIE INTERNETU. 
12. Zarządzaj dostępem dziecka do witryn internetowych.  
13. Wyłącz ogólnie dostęp do nieodpowiednich treści (seks, przemoc, wulgaryzmy) 
14. Możesz ręcznie dodać do listy witryny, do których na pewno dziecko może mieć 

dostęp, jak 
i te które mają zawsze być blokowane. 

15. Skonfiguruj APLIKACJE, GRY I MULTIMEDIA. 
16. Zdefiniuj gry, które mają być blokowane 

17. Określ GODZINY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ. 

18. Możesz zdefiniować ile czasu dziecko może spędzać z komputerem lub konsolą. 
Ustawienie może być globalne lub dla każdego z dni tygodnia osobno. Możesz też 
osobno definiować dostęp do każdego z urządzeń (PC, konsola Xbox). 

19. Kontroluj i określaj możliwości dziecka w kategorii ZAKUPY I WYDATKI. 
20. Możesz zablokować gry i aplikacje, które są płatne lub umożliwiają robienie zakupów.  

https://ocs-pl.oktawave.com/v1/AUTH_2887234e-384a-4873-8bc5-405211db13a2/spidersweb/2017/09/jak-skonfigurowac-komputer-dla-dziecka-01.jpg
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21. Możesz doładować konto dziecka, by mogło robić zakupy do określonej przez Ciebie 
kwoty.   

22. Możesz  całkowicie zablokować jakiekolwiek funkcje płatności w systemie, grach i 

aplikacjach.  

23. Skonfiguruj konto w kategorii ZNAJDŹ SWOJE DZIECKO. Funkcja ta działa 

bezproblemowo tylko wtedy, gdy dziecko ma telefon z systemem Windows 10. 

3. Filmy edukacyjne w sieci  – rozwijanie świadomości zagrożeń jakie niesie ze 
sobą Internet. 

Korzystanie z poniższych portali zapewni ciekawy sposób omówienia treści i problemów związanych z 

zagrożeniami na jakie narażeni jesteśmy w sieci. 

https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-

multimedialne/owce-w-sieci.html  

 

Seria kreskówek „Owce w Sieci”. Głównym celem serii jest edukacja dzieci w zakresie 

bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych i innych 

nowych technologii. W zabawny sposób pokazują im nieodpowiednie zachowania, a 

dorosłym dają możliwość zapoznania się z problemem. 

 

https://sieciaki.pl  

 

https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
http://pl.sheeplive.eu/
https://sieciaki.pl/
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Bezpieczna strona dla dzieci. Konkursy, komiksy, sondy, filmy i gry dotyczące bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

4.  Inne propozycje portali z przydatnymi programami 

 Strony producentów 

oraz 

    https://www.pcformat.pl/  

 

 

 

  http://www.instalki.pl/ 

 

   http://www.edulider.pl/edukacja/jakie-programy-

komputerowe-warto-znac  

V. KATEGORIA - UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH.  

CELE I KOMPETENCJE: 

 Nabycie umiejętności korzystania z usług publicznych. 

 Poznanie zalet i zasad pracy wykorzystując usługi online w życiu codziennym 

https://www.pcformat.pl/
http://www.instalki.pl/
http://www.edulider.pl/edukacja/jakie-programy-komputerowe-warto-znac
http://www.edulider.pl/edukacja/jakie-programy-komputerowe-warto-znac
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 Poznanie zasad składania wniosku o Kartę Dużej Rodziny. 

 Poznanie korzyści z posiadania KDR. 

 Zapoznanie się wykazem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o KDR. 

 Poznanie zasad składania wniosku do programu Rodzina 500 plus. 

 Nabycie umiejętności w korzystaniu ze stron umożliwiających składanie wniosków 

online. 

PRZEWIDYWANY CZAS – 4 godziny 

 
1. Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
 

1.1. Założenie i rejestracja na ePUAP18 i stworzenie Profilu Zaufanego - 

instrukcja krok po kroku 

Aby rozpocząć proces zakładania konta na platformie ePUAP (bezpłatna usługa) należy wejść 
na stronę ePUAP http://epuap.gov.pl, a następnie wybrać opcję Zarejestruj się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu opcji Zarejestruj się należy wypełnić formularz rejestracji konta, 
obowiązkowo wypełniając pola obligatoryjne (czyli zaznaczone czerwoną gwiazdką) . 

                                                           
18 ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma 

udostępniać obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom usługi administracji publicznej przez Internet, dając 
możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. 

http://epuap.gov.pl/
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Prawidłowo zdefiniuj Adres e-mail, ponieważ na ten adres będą przychodzić powiadomienia, 
a także przypomnienie loginu i hasła. Poza tym można wybrać sposób logowania za pomocą 
hasła, certyfikatu kwalifikowanego lub przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości 
(bankowość elektroniczna). Użytkownik po zarejestrowaniu konta może w dowolnym 
momencie zmienić Sposób logowania z hasła na certyfikat i odwrotnie z certyfikatu na hasło. 
Należy również zaakceptować regulamin, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych poprzez zaznaczenie pola: Zapoznałem się z zakresem i warunkami korzystania 
z ePUAP i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

Po wypełnieniu pola PESEL system automatycznie składa wniosek o Profil Zaufany dla 
tego użytkownika. Użytkownik otrzymuje powiadomienie mailowe potwierdzające złożenie 
wniosku o Profil Zaufany. 

Po złożeniu wniosku należy osobiście potwierdzić swój Profil Zaufany w jednym z Punktów 
Potwierdzających,  po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu, samozaufaniem za 
pomocą banku.  

W następnej kolejności należy w ramach potwierdzenia wyboru należy wybrać przycisk 
Zarejestruj się. Po czym potwierdzamy numer telefonu i kończymy proces rejestracji. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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W tym momencie użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do systemu. Wraz 
z założeniem konta użytkownikowi w STREFIE KLIENTA tworzy się również Skrzynka - Moja 
Skrzynka. W skrzynce gromadzone są dokumenty które użytkownik odebrał od urzędu, 
dokumenty które wysłał, a także kopie robocze tworzonych pism. Skrzynka przechowuje 
pobrane z dysku pliki oraz umożliwia przechodzenie do innych utworzonych skrzynek. 

Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostaje wysłane powiadomienie o tym, 
że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP. Jednak założenie konta nie jest 
jednoznaczne z posiadaniem Profilu Zaufanego19. 

Jeśli użytkownik poprawnie wypełnił pole PESEL podczas rejestracji konta, system 
automatycznie złożył za niego wniosek o Profil Zaufany. Jeśli natomiast nie wypełnił tego 
pola, to po zalogowaniu na swoje konto, może złożyć wniosek o Profil Zaufany. 

Składanie wniosku o profil zaufany – potwierdzenie założonego wniosku  
w punkcie potwierdzającym 

System umożliwia zalogowanemu użytkownikowi złożenie wniosku o profil zaufany o ile nie 
posiada on ważnego profilu zaufanego. 

 

                                                           
19 Profil Zaufany jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, to bezpłatna metoda 
potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Wykorzystując Profil Zaufany obywatel 
może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez 
konieczności osobistego udania się do urzędu. 



58 

Osoba wnioskująca po zalogowaniu wybiera z menu kontekstowego pozycję Złóż wniosek o 
profil, po którym następuje przekierowanie na stronę Składanie wniosku o profil zaufany. 

 

Osoba wnioskująca wypełnia wszystkie pola obowiązkowe, które są oznaczone na stronie 
gwiazdką:   

 pierwsze imię, 

 nazwisko, 

 PESEL,  

 adres e-mail,  

 wskazuje z listy wyboru kanał autoryzacji oraz uzupełnia pole Parametr autoryzacji 
zgodnie z wybranym kanałem. (np. SMS).  

Osoba wnioskująca weryfikuje poprawność wprowadzonych danych oraz naciska przycisk 
Złóż wniosek. Następuje przekierowanie na stronę z miejscem na wpisanie kodu 
potwierdzającego, który został wysłany na wskazany przez użytkownika kanał autoryzacyjny 
(telefon dla komunikacji SMS). 
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Osoba wnioskująca wpisuje otrzymany kod autoryzacyjny na stronie Składanie wniosku  
o profil zaufany, krok 1/2 w pustym polu oraz zatwierdza przyciskiem Weryfikuj kanał 
autoryzacji i złóż wniosek. Poprawne wpisanie kodu autoryzacyjny spowoduje przejście do 
kolejnej strony Składanie wniosku o profil zaufany, krok 2/2, na której zobaczymy 
potwierdzenie pomyślnego złożenia wniosku o profil zaufany. 

 

 

1.2. Zakładanie konta w Profilu Zaufanym - instrukcja krok po kroku 
/Instrukcja „krok po kroku” dla Usz/ 

13 września 2016 r. Centralny Ośrodek Informatyki (COI) wyodrębnił Profil Zaufany (PZ)  

z systemu ePUAP. Tym samym ePUAP - pozostający dotychczas nieodłącznym elementem 

profilu zaufanego - stał się jednym z systemów wykorzystujących profil zaufany. 

 

Dostępne metody rejestracji/logowania w Profilu Zaufanym (PZ): 

1. Formularz rejestracyjny 

2. Bankowość elektroniczna 

3. Certyfikat kwalifikowany 

1.2.1. Proces zakładania konta w Systemie Profil Zaufany (bezpłatna usługa)  
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego 
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Aby rozpocząć proces zakładania konta w Systemie Profil Zaufany (bezpłatna usługa)  
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego należy wejść na stronę profilu zaufanego 
https://pz.gov.pl/ , a następnie wybrać opcję Zarejestruj się. 

 

Po wybraniu opcji Zarejestruj się należy wypełnić formularz rejestracji konta, 
obowiązkowo wypełniając pola obligatoryjne (czyli zaznaczone czerwoną gwiazdką) . 

https://pz.gov.pl/
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Użytkownik zaznacza checkbox „Zapoznałem się z zakresem i warunkami korzystania  

z ePUAP i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych” a następnie naciska 

przycisk Zarejestruj się. 

System wyświetli pop-up, w którym należy wpisać kod autoryzacyjny, który został przesłany 

użytkownikowi na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym numer telefonu. 

Następnie użytkownik wybiera przycisk „Weryfikuj kanał autoryzacji i zarejestruj konto”. 

 

 
Po pomyślnej weryfikacji kanału autoryzacji system wyświetla użytkownikowi okno 

potwierdzające rejestrację w Profilu Zaufanym. Wyświetlany komunikat informuje 

użytkownika o tym, że wraz z utworzeniem konta w systemie Profil Zaufany został złożony 
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wniosek o profil zaufany. System wyświetla również termin w jakim użytkownik powinien 

dokonać potwierdzenia wniosku w punkcie potwierdzającym oraz odnośnik do listy punktów 

potwierdzających. 

  

 
 

1.2.2. Zalogowanie w systemie PZ poprzez np. bankowość elektroniczną 

System Profilu Zaufanego umożliwia zalogowanie w systemie poprzez np. bankowość 

elektroniczną bez konieczności wypełniania formularza rejestracyjnego. 

Obecnie do Systemu Profilu Zaufanego można zalogować się za pomocą następujących 

banków: 

 PKO Bank Polski 

 Inteligo 

 Bank Zachodni WBK S.A. 

 Bank Pekao S.A. 

 mBank S.A. 

 ING Bank Śląski S.A. 

 Bank Milenium S.A. 

 

Aby rozpocząć proces logowania poprzez bankowość elektroniczną należy wejść na stronę 

profilu zaufanego https://pz.gov.pl/, a następnie wybrać opcję Zaloguj się. 
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Po wybraniu opcji Zaloguj się należy wybrać bank, w którym posiadamy konto internetowe. 

Po wybraniu banku zostaniemy przeniesieni na stronę logowania do bankowości 

elektronicznej gdzie będziemy musieli podać dane do logowania, a następnie przejedziemy 

proces założenia konta. 

Poniżej link do filmu obrazującego przykładowy proces założenia konta na przykładnie PKO 

Banku Polskiego: https://www.youtube.com/watch?v=8QCarKeQII8 

 

1.2.3. Zalogowanie w systemie PZ poprzez certyfikat kwalifikowany 

Osoby, które chcą wykorzystać certyfikat kwalifikowane do zalogowania się w Systemie 

Profilu Zaufanego powinny skorzystać z instrukcji dostępnej na stronie 

https://pz.gov.pl/pz/help 

Link do instrukcji (strony od 18 do 21): 
https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf 

 

2. Karta Dużej Rodziny 

     

https://www.youtube.com/watch?v=8QCarKeQII8
https://pz.gov.pl/pz/help
https://pz.gov.pl/Instrukcja_Uzytkownika_PZ.pdf
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Osoby 
posiadający KDR mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. KDR dostępna jest w dwóch formach: plastikowej i 
elektronicznej (do użytku na tabletach, laptopach, smatrfonach, 
telefonach etc.). 

Zniżek mogą udzielać zarówno instytucje publiczne jak i 
przedsiębiorcy prywatni. Te instytucje, które przystąpiły do 
programu mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”.  

KDR przysługuje wszystkim rodzinom, które maja przynajmniej troje dzieci w wieku: 

 do ukończenia 18 roku życia,  

 do ukończenia 25 roku życia (jeżeli dziecko uczy się lub studiuje) , 

 bez ograniczeń wiekowych, (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym). 

Po spełnieniu ww. warunków każdy członek rodziny otrzymuje spersonalizowaną Kartę, 
która  wydawana jest bezpłatnie.  Karta przyznawana jest również dzieciom umieszczonym w 
rodzinnej pieczy zastępczej na czas pobytu.  

Korzyści wynikające z posiadania KDR 

 zniżki na przejazdy kolejowe - 37% zniżki na bilety jednorazowe dla dorosłych oraz  
49 %zniżki na bilety miesięczne, 

 zniżki w opłatach paszportowych – 75 % dla dzieci i 50 % dla rodziców  

 darmowy wstęp do parków narodowych. 

2.1. Składanie wniosku o przyznanie KDR 

Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wzór wniosku 
znajdziesz na stronie www.rodzina.gov.pl . Wniosek wystarczy złożyć  
w Urzędzie Gminy w której się zamieszkuje. Wniosek można również złożyć elektronicznie,  
za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. 

http://www.rodzina.gov.pl/
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1. Kliknij link ZŁÓŻ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE 

 

2. Sprawdź czy możesz zalogowac się przez swój BANK. (jest to bardzo korzystne, 
ponieważ dane są już wiarygodne i uwierzytelnione, więc nie wymagaja 
potwierdzania w urzędzie). 

3. Możesz złożyć wniosek również korzystając z linku WYŚLIJ WNIOSEK KORZYSTAJĄC Z 
PROFILU ZAUFANEGO. 



66 

 

4. Jeżeli masz konto to się logujesz i wypełniasz wniosek zgodnie z formularzem, który 
poprowadzi Cię przez proces składania wniosku. 

lub 

5. Wybierz opcję ZAREJESTRUJ SIĘ 

 

6. Wypełnij formularz potwierdź proces rejestracji wybierając przycisk ZAREJESTRUJ. 
7. Następnie wróć do składania wniosku o KDR. 

CWICZENIE: skorzystanie z informacji na stronie  www.rodzina.gov.pl 

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową. 

2. Otwórz wyszukiwarkę GOOGLE. 

3. Wpisz hasło KARTA DUŻEJ RODZINY lub w pasku adresu wprowadź adres strony  
www.rodzina.gov.pl 

http://www.rodzina.gov.pl/
http://www.rodzina.gov.pl/
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4. Kliknij opcję DUŻA RODZINA 

5. Wybierz kafelek JAK ZAŁOŻYĆ KARTĘ 

6. Wybierz kafelek KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA 

7. Wybierz kafelek DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 

 

2.2. Wykaz dokumentów, które mogą się przydać podczas składania wniosku 
o KDR20 
 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. 

3. Rozporządzenie Ministra PiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. 

4. Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub ... 

5. Wzór znaku „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” 

6. Wzór Karty Dużej (awers) 

7. Wzór Karty Dużej (rewers) 

8. Logo KDR 

9. Jak wprowadzić lokalną KDR? Informator 

10. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o KDR 

11. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauk ... 

12. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 

dotychczasowym rodzinnym domu dziecka 

13. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej 

14. Objaśnienie do wniosku o przyznanie Karty Dużej Ro ... 

15. Załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej 

16. Instrukcja aplikacji 
 

Wszystkie dokumenty do pobrania dostępne są na stronie rodzina.gov.pl 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki 

                                                           
20 https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
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3. Program Rodzina 500+ 

Podstawą prawną do korzystania i ubiegania się o świadczenie w ramach Programu 

RODZINA 500 PLUS jest ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.). program ten ma celu wsparcie wszystkich 

polskich rodzin wychowujących nieletnie jeszcze dzieci. Wychowanie i utrzymanie dziecka to 

nie lada wyzwanie dla rodziców, przede wszystkim finansowe. Głównym celem Programu 

Rodzina 500 plus jest wyrównanie szans społecznych.  

„Program Rodzina 500+ gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących 

dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie 

wypłacana będzie aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Wsparcie zostanie przyznane 

bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymają je także 

rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń 

alimentacyjnych. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze i jedyne 

dziecko, jeśli spełniają kryterium dochodowe”21. 

3.1. Składanie wniosku Rodzina 500+ 
1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową. 

2. Uruchom wyszukiwarkę GOOGLE 

3. Wpisz hasło RODZINA 500+ 

4. Wybierz link MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

5. W lewym panelu strony wybierz opcje RODZINA 500 plus 

 

6. Zapoznaj się JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK – kliknij w kafelek 

7. W lewym panelu strony wybierz opcje JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O "RODZINA 500 PLUS" 

ON-LINE? 

                                                           
21 https://rodzina500plus.gov.pl/  

https://rodzina500plus.gov.pl/
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8. Wybierz jedną z czterech możliwości 

składania wniosku (wybór indywidualny). 

9. Np. złóż wniosek przez stronę 

empatia.mrpips.gov.pl  

10. Kliknij kafelek na górze strony E-

WNIOSKI 

 

 

 

 

 

Komunikat ze strony z Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia 

Poniższe screeny do instrukcji pobrano ze strony https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-

dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-

500-plus-on-line-przez-empatiamrpipsgovpl/ 
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11. Załóż lub zarejestruj się na EPUAP. 

 

12. Wybierz swój bank. 

 

13. przejdź do składania wniosku o przyznanie świadczenia RODZINA 500+ 
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14. Wpisz login i hasło 

 

 

15. Podpisz profilem zaufanym 
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16. Zatwierdź  

 

17. Po kliknięciu UŻYJ TEGO PROFILU DO PODPISU SMSem zostanie wysłany kod, który 

przeklejamy w odpowiednie pole, a następnie klikamy na ZATWIERDŹ 

  

 


