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Zásady bezpečnosti na internetu 

 

Zakroužkuj správnou odpověď 

 

1. Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu, 

a) pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje 

b) pošlu mu je, ale požádám o odpovídající protislužbu (peníze, lístky do kina, kredit na mobilní 

telefon) 

c) nepošlu je, jde o citlivé údaje 

2. Vystupovat na internetu pod přezdívkou je 

a) bezpečnější 

b) zbabělé 

c) nezáleží na tom 

3. Hesla ke své e-mailové schránce 

a) můžete říct jen svým rodinným příslušníkům 

b) neříkejte nikdy nikomu 

c) můžete říct jen svým opravdu nejbližším kamarádům, ale jen pokud vám oni dají na oplátku 

svoje 

4. Pravdivé jsou 

a) všechny informace, které najdu na internetu 

b) pouze informace ze stránek končících na „.cz“ 

c) jen některé informace na internetu 

5. Na seznamce zásadně 

a) zveřejňuji míry, váhy, telefon a adresu, protože to působí důvěryhodně a přiláká více zájemců 

o seznámení 

b) nezveřejňuji osobní informace, jako je adresa nebo telefonní číslo 

c) zveřejňuji co nejvíce fotografií 

6. Pokud tě na internetu kdokoli obtěžuje, 

a) nech si to pro sebe a nikomu to neříkej, stal by ses terčem posměchu 

b) svěř se kamarádům, rodičům nebo se obrať na Linku bezpečí 

c) začni ho obtěžovat také a on toho nechá sám 

7. Pokud tě na internetu někdo vážně obtěžuje, 

a) můžeš se obrátit na policii, ale mohl bys mít průšvih z toho, že jsi navštěvoval zakázané 

stránky 

b) můžeš se bez obav obrátit i na policii 

c) nemůžeš se obrátit na policii, protože ta internetovou kriminalitu neřeší 
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8. Pokud umísťuji své fotografie na internet, 

a) vybírám jen ty, na nichž mi to opravdu sluší 

b) ztrácím nad nimi kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat (stáhnout, přemístit, poslat 

komukoli) 

c) vybírám jen ty, na kterých není nikdo další kromě mě 

9. Webovou kameru je nutné nastavit tak, aby 

a) tě zabírala z co největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz 

b) zabírala co největší součást pokoje za tebou 

c) zabírala z pozadí místnosti jen to, co je bezprostředně nutné 

 

Odpověz: 

Napiš, co si myslíš, že je kyberšikana? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Napiš, co je to spam a kde k němu může docházet? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


