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• Do końca 2017 roku liczba internautów osiągnęła
3,6 miliarda, co wynosi ponad 48% populacji
świata przy prognozowanej liczbie mieszkańców
globu wynoszącej 7,6 miliarda.

• W 2012 roku z Internetu korzystało 2,3 miliarda
użytkowników – około 32% mieszkańców całego
globu (7,2 miliarda osób).

Źtódło: cisco® visual networking index, 2017

Statystyki

Liczba urządzeń łączących 
się z siecią

• Do końca 2017 roku liczba urządzeń połączonych w ramach

globalnej sieci wyniosła ponad 19 miliardów (dotyczy

urządzeń stacjonarnych i mobilnych, połączeń typu M2M

i innych); w 2012 roku było to około 12 miliardów.

• A według prognoz CISCO w 2021 roku na jednego
mieszkańca Ziemi statystycznie będzie przypadać 1,5
urządzenia mobilnego. W użyciu będzie blisko 12 miliardów

mobilnych urządzeń podłączonych do sieci (razem

z połączeniami M2M). Dla porównania w 2016 było to 8
miliardów urządzeń (1,1 urządzenia na jednego mieszkańca

globu).

Źtódło: cisco® visual networking index, 2017
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Niebezpieczne treści

• pornografia
• pedofilia
• przemoc
• wulgarność
• używki
• hazard
• broń
• sekty
• rasizm i ksenofobia

• są ogólnodostępne
• nie są zabezpieczone 

przed dziećmi
• młodzież nie musi ich 

szukać

Klasyfikacja Unii Europejskiej

Zawsze w sieci
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Czy gry komputerowe 
mogą być niebezpieczne?

• Z jednej strony gry komputerowe są odbierane 
jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa, 
pozwalająca przeżyć wiele fascynujących 
przygód w wirtualnym świecie.

• Z drugiej strony ta „nowoczesna forma zabawy” 
często przeraża ogromnym ładunkiem 
przemocy i wyrafinowanego okrucieństwa, 
budząc uzasadniony niepokój co do 
negatywnego wpływu tych treści na rozwój 
młodego człowieka.

Najbrutalniejsze gry

Lista najbrutalniejszych gier:

• Fallout , 

• Manhunt , 

• Grand Theft Auto, 

• Resident Evil , 

• Call of Duty, 

• Killer-7, 

• Battlefield, 

• Prototype, 

• Hitman,

• Postal.
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Wskazówki:
• Zawsze sprawdzaj klasyfikację wiekową podaną

na opakowaniu gry lub poszukaj jej, korzystając
z wyszukiwarki udostępnionej w naszym portalu PEGI.

• Z góry ustal, w co, jak długo i kiedy Twoje dziecko może
grać. W razie sprzeciwu dziecka wyjaśnij przyczyny swojej
decyzji. Źródło: http://www.pegi.info/pl/index/id/360, 

Dzięki systemom PEGI rodzice i 
opiekunowie otrzymują szczegółowe 
zalecenia dotyczące stosowności 
treści gry dla danej grupy wiekowej 
w postaci oznaczeń wiekowych i 
opisu treści na opakowaniach gier. 

Gdzie szukać pomocy? - PEGI

• Graj ze swoimi dziećmi, nadzoruj je podczas gry i rozmawiaj o tym. Wyjaśnij
im, dlaczego niektóre gry nie są dla nich odpowiednie.

• Zachęcaj dzieci do rozmowy o grach.
• Pamiętaj, że niektóre gry internetowe umożliwiają pobranie dodatkowego

oprogramowania, które może zmienić treść gry i jej klasyfikację wiekową.
• W gry internetowe zazwyczaj gra się w wirtualnych grupach,

w których konieczne jest kontaktowanie się z nieznanymi osobami. Powiedz
dzieciom, aby nie podawały swoich danych
i mówiły Ci o niewłaściwych zachowaniach.

Źródło: http://www.pegi.info/pl/index/id/360

• Poszukaj streszczenia lub
opisu treści gry, a najlepiej
sam w nią najpierw zagraj.
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Kontrola w przeglądarce 
(na przykładzie Firefox)

https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/foxfilter/

https://addons.mozilla.org/pl/firef
ox/addon/family-friendly-filter/

https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/video-adblocker/?src=recommended

Warto jeszcze odwiedzić
dostęp: 02.10.2018

Opis adres
Działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

korzystających z Internetu i nowych technologii. 

www.saferinternet.pl

Kampania „Chroń dziecko w sieci” przestrzeganie przed 

konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie

www.dzieckowsieci.pl

Fundacja Orange - Materiały edukacyjne dla nauczycieli i 

wolontariuszy

https://fundacja.orange.pl/s

trefa-wiedzy/materialy-

edukacyjne-dla-nauczycieli-

i-wolontariuszy/

Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w 

Internecie

www.dyzurnet.pl

Serwis poświęcony pomocy www.sieciaki.pl
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Ćwiczenie 1. Kontrola rodzicielska w systemie Windows 7 
W Windowsie 7 istnieje wbudowane narzędzie do kontroli rodzicielskiej, które pozwala na ochronę 
dziecka zarówno w sieci jak i podczas zabaw z komputerem. Aby ustawić kontrolę rodzicielską, należy: 

1. W menu Start wybrać opcję Panel sterowania. 

 

2. W nowym oknie wybieramy opcję Kontrola Rodzicielska. 

 

 

3. Tutaj ukazują się obecnie utworzone konta użytkowników, którymi można zarządzać. Jeśli 
dziecko nie posiada swojego konta, można je utworzyć przy pomocy przycisku Utwórz nowe 
konto użytkownika. 
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4. Po wybraniu opcji w podpunkcie 3, pojawia się okno kreatora użytkownika, gdzie wpisujemy 
nazwę i opcjonalnie zmieniamy obrazek. Po wpisaniu danych, naciskamy przycisk Utwórz 
konto. 

 

 

5. Po wykonaniu kroku nr. 4 powinno się wyświetlić nowe konto użytkownika, którego 
uprawnienia możemy modyfikować. W tym celu należy kliknąć ikonkę widniejącą przy nazwie 
konta dziecka. 

 
 

  



 9 

6. W nowym oknie możemy teraz włączyć kontrolę rodzicielską przy pomocy przycisku Włączona, 
egzekwuj bieżące ustawienia. Dzięki temu mamy teraz dostęp do takich opcji jak Limit Czasu 
(1), Kontrola dostępu do gier na podstawie klasyfikację PEGI (2), oraz wyłączanie 
poszczególnych programów zainstalowanych w systemie (3).  
 

 
7. Po wybraniu opcji Limit czasu, pojawia się nam nowa tabelka, na której zaznaczamy, w które 

dni i w jakich godzinach dziecko nie może korzystać z komputera. 

 

  

1 

2 

3 
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8. W opcji Gry, można ustawić uprawnienia dostępu do gier. Mamay do dyspozycji dwa tryby:  
Pierwszy - wybierając opcję Czy „stworzony użytkownik” może grać w gry? (1), i jeśli „Tak”, 
to możemy również określić do jakich tytułów ma dostęp, na podstawie klasyfikacji PEGI 
(ang. Pan European Game Information) (2)  lub drugi, który wibramy z listy zainstalowanych 
i dostępnych gier na komputerze (3). 

 

9. W celu ustawienia kontroli rodzicielskiej na podstawie klasyfikacji PEGI, należy wybrać opcję 
Zablokuj gry niesklasyfikowane (1), oraz określić klasyfikacje do którego dostęp ma dziecko 
(2). 

 

  

1 

2 

3 
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10. Możemy także określić do jakich konkretnie treści, dziecko nie powinno mieć dostępu 
ze względu na zawartość określonych tytułów. W tym celu zaznaczamy pola przy tych cechach, 
które chcemy zablokować (wyłączyć). 

 
 

11. Ostatnią opcją jest możliwość zablokowania wybranych aplikacji znajdujących się na 
komputerze. System wyszukuje wtedy wszystkie pliki wykonywalne, do których dziecko może 
mieć ograniczony dostęp. W tym celu wybieramy opcję Dozwalaj i blokuj określone programy. 
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12. Po wybraniu tej opcji, wyświetla się nam lista dostępnych aplikacji obecnie zainstalowane 
aplikacje. Aby określić dostęp do plików należy wybrać opcję Dziecko może używać tylko 
programów dozwolonych (1) i odznaczyć programy, do których dziecko nie powinno mieć 
dostępu (2). Po wszystkim zatwierdzamy wybór przyciskiem OK. 

 
 

13. Teraz po zapisaniu ustawień, kiedy nasze dziecko postanowi włączyć zablokowaną aplikację, 
otrzyma taki komunikat. 

 

  

1 

2 

3 
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Ćwiczenie 2. Kontrola rodzicielska w systemie Windows 10. 
1. Po zalogowaniu się na swojego użytkownika należy wybrać pasek Start i wybrać Ustawienia. 

 

 

2. Wybieramy opcję Konta. 
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3. Wybieramy zakładkę Rodzina i inne osoby. 
 

 
 

4. Jeśli dziecko nie ma założonego konta, należy je utworzyć wybierając opcję Dodaj członka 
rodziny. 
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5. W następnym oknie wybieramy opcję Dodaj dziecko (1) oraz podajemy adres e-mail na którym 
zostało utworzone konto Microsoft (2). W przypadku braku takowego istnieje możliwość jego 
utworzenia (3).  

 
 

6. Po utworzeniu konta dla dziecka, należy wybrać opcję Zarządzaj ustawieniami rodziny 
w trybie online. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

2 

 3 
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7. Po zalogowaniu się na stronie Microsoftu, ukazuje się nam ekran kontroli rodzicielskiej gdzie 
mamy szereg ustawień pozwalający na kontrolowanie dziecka podczas zabaw z komputerem. 

 

 

W zakładce aktywność, możemy prześledzić ostatnią aktywność naszego dziecka. To znaczy, że widzimy 
jakich aplikacji używał i jak długo, jakie strony przeglądał i czego wyszukiwał oraz jak długo korzystał 
z urządzenia. 
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Godziny korzystania z urządzeń pozwalają na ustawienie ograniczenia czasu korzystania z komputera 
i opcjonalnie konsoli firmy Microsoft. Aby ustawić limit czasu, należy włączyć suwakami opcję czasu 
korzystania z komputera, a następnie zaznaczamy odpowiednie pola na harmonogramie poniżej. 

 

W widoku Ograniczenia dotyczące zawartości możemy ustawić opcję kontrolującą wydatki w sklepie 
Microsoft przy użyciu Zapytaj Rodzica. Można też ograniczyć dostęp do pewnych aplikacji na 
podstawie klasyfikacji PEGI, lub własnoręcznie dodać programy do których dziecko nie będzie miało 
dostępu. 
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Można również określić limit zakupów w sklepie Microsoftu, dzięki narzędzu wydatki. Działa to na 
podobnej zasadzie co „kieszonkowe” i pozwala na dodanie środków dla dziecka na zakupy. 
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Dodatkową opcją w systemie Windows 10, jest możliwość zlokalizowania urządzenia, na które 
logowało się nasze dziecko. W tym celu należy wybrać zakładkę Znajdź swoje dziecko. 
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Ćwiczenie 3. Tworzenie konta z ograniczonym dostępem 
i zabezpieczanie kont na systemie Android  
(w wersji 7.0) 

 

1. Aby utworzyć konto z ograniczonym dostępem należy: 
a. Uruchomić opcję Ustawienia. 

                      

 

b. Wybrać zakładkę Chmura i konta a następnie Dodaj użytkownika lub profil. 
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c. W oknie należy wybrać dodaj użytkownik (ogr. profil) 

 
 

d. W nowym oknie można skonfigurować do których aplikacji użytkownik ma dostęp 
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e. Po naciśnięciu na nowe ograniczone konto, można zmienić nazwę użytkownika. 

 
 

f. Po ponownym naciśnięciu zakładki Chmura i konta, ukazuje się nam lista utworzonych 
profili, wraz z naszym nowo utworzonym kontem. 
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2. Aby zabezpieczyć konto należy: 
a. W Ustawieniach wybrać  zakładkę Ekran blokady i zabezpieczenia. 

 
b. W nowym okienku, możemy wybrać sposób zabezpieczenia, lub je całkowicie 

wyłączyć. 
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c. Zabezpieczenie symbolem jest najprostszą metodą zabezpieczenia. Po wybraniu opcji 
Symbol należy połączyć dowolne punkty w wzór, który będzie stanowić hasło do 
odblokowania urządzenia. 

 

d. Metoda PIN  pozwala na utworzenie co najmniej 4 cyfrowego hasła dostępu 
do urządzenia. Po wybraniu tej opcji, należy podać ciąg cyfr, które po wpisaniu 
odblokują dostęp do urządzania. 
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e. Ostatnią opcją zabezpieczenia urządzenia jest hasło. Pozwala ona na stworzenie ciągu 
znaków alfanumerycznych i innych w celu zabezpieczenia urządzenia. Po wybraniu tej 
opcji, należy w wyznaczonym polu wpisać nasze nowe hasło. 

 

f. Po zapisaniu zmian i ponownym odblokowaniu urządzenia stosownym przyciskiem, 
wyświetli się nam ekran blokady urządzenia, proszący o wpisanie określonego 
wcześniej hasła, w zależności od wybranej metody zabezpieczenia (w tym wypadku 
zabezpieczenie typu symbol). 

 

 


