SieWie to nasz
e-magazyn publikowany
co dwa tygodnie!

WYDANIE SPECJALNE

Sprawdź to na
www.sieciaki.pl

Wejdź�na
�www.siec
iaki.pl!

Chcesz bezpiecznie
surfować w necie?
Zostań prawdziwym
Sieciakiem!

Do zdobycia w sieciakowych konkursach:
- gry PC,
- książki,
- gry planszowe,
- programy antywirusowe
i edukacyjne,
- i inne nagrody.

Bierz udział w konkursach
i zgarniaj supernagrody!

Sieciaki.pl to serwis edukacyjny pełen gier, konkursów,
komiksów, teledysków, quizów
i sond. Wraz z drużyną
Sieciaków poznasz zasady
bezpiecznego korzystania
z Internetu. Poznasz władcę
ciemnej strony Internetu
i dowiesz się, jak stawić czoło
wstrętnym Sieciuchom
– internetowym zagrożeniom,
które możesz spotkać w sieci.
Poznaj bezpieczny Internet,
zostań Sieciakiem. Wejdź na
www.sieciaki.pl i dołącz do sieciakowej społeczności. Wybierz
się w podróż po SiecioPlanecie. Graj w gry, przechodź misje
i zdobywaj kolejne dyski wiedzy. Czytaj SieWie i słuchaj audycji
w SiecioRadio, by na bieżąco wiedzieć, co czyha na Ciebie
w sieci.

Podejmij sieciakowe wyzwanie!
Wejdź na www.sieciaki.pl

Co miesiąc proponujemy Wam kilka konkursów
graficznych lub tekstowych.
A w nich zadania trudne i łatwe.
Do rozdania mamy mnóstwo fajnych nagród!

Więcej szczegółów na www.sieciaki.pl/konkursy

Nie podawaj swoich
danych!

W Internecie posługuj się
tylko nickiem i nigdy nie
podawaj swoich danych
osobowych, takich jak:
imię, nazwisko, numer
telefonu, adres domowy
czy numer
szkoły.
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Uzupełnij�wyrazy�
odpowiednimi�
literami.
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Ułóż�wyrazy�w�odpowiedniej�kolejności,�tak�by�powstały�
4�zasady�bezpieczeństwa�w�sieci.

ZADANIE�2
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ZADANIE�3
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ZABEZPIECZ

Rozwiąż�
krzyżówkę.
1.�Twardy�w�komputerze.
2.�Musi�zawierać�małe�
i�duże�litery,�cyfry�
oraz��znaki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

3.�Lekarstwo�na�wirusy�w�komputerze.
4.�Z�prawym�i�lewym�klawiszem.
5.�Internetowy�śmieć.
6.�Internetowa�ksywka,�inaczej�login.�
7.�Można�na�nim�porozmawiać�z�innymi�
internautami.

HASŁO:��__________________���najniebezpieczniejszy�z�Sieciuchów.

Jeśli jesteś odważny, wybierz się awatarem
w podróż po SiecioPlanecie.
Pamiętaj o Sieciuchach!
Czają się one w zakamarkach Internetu.

Gabinet SI
Fabryka Robotów
Skonstruuj specjalnego robota,
który pokona paskudnego
i bardzo groźnego
Piątego Sieciucha!

Napraw zepsuty panel
sterujący, poprawnie
układając rozsypane
elementy. Pomóż
NetRobiemu wejść
do Gabinetu SI.

Laboratorium wirusów

Helpline.org.pl

Sieciuchy wciąż tworzą
nowe wirusy internetowe.
Pomóż Sieciakom złapać
wszystkie wirusy, grasujące
w sieci.

Podstępne Sieciuchy
zablokowały dostęp
do Helpline.org.pl.
Spraw, by numer
800 100 100 znów
działał.

Mega NadPecet
Strefa straty czasu
Uratuj trzech internautów,
którzy nie mogą oderwać
się od Internetu.
Nie pozwól, by uzależnili
się od netu.

Sala Czystego Zła
Zajrzyj do Sali Czystego Zła
– przywódcy Sieciuchów.
Bądź ostrożny, Czyste Zło
jest bardzo niebezpieczne!

Zapomniana kawiarenka
Nieostrożny internauta podał
swoje dane osobowe Sieciuchowi.
Jego losy są w Twoich rękach.
Uratuj go przed Kłamaczem!

Mega NadPecet uległ
awarii. Uratuj dane
zapisane na twardym
dysku. Konieczne
będzie wykonanie
kopii zapasowej.

Bełkociarnia
Bełkot wydostał się z klatki
i pisze głupoty w sieci.
Nie pozwól mu na to!
Wsadź go z powrotem tam,
gdzie jego miejsce.

Śmietnisko
Internetu
Popsuj plany
wstrętnego
Śmieciucha. Nie
dopuść, by Internet
stał się wielkim
śmietniskiem!

Wejdź na www.sieciaki.pl i wybierz się w podróż po SiecioPlanecie!
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ZADANIE�4

Rozwiąż�
krzyżówkę.

1.

2.
3.
1.�Podłączamy�do�niego�
monitor,�myszkę,�klawiaturę.
2.�Może�zaatakować�Twój�
komputer.
5.
3.�Musi�zawierać�małe�i�duże�
litery,�cyfry�oraz�znaki.
4.�Imię,�nazwisko,�adres,�
numer�telefonu�to�inaczej�
….�osobowe.
5.�Można�na�nim�
porozmawiać�z�innymi�
internautami.
8.
6.�Sieć�połączonych�
ze�sobą�komputerów.
7.�Elektroniczny�list.
8.�Sieciakowa�waluta�to�….�

ZADANIE�5

4.

6.
7.

HASŁO:��_______________���jeden�z�Sieciuchów.

Połącz�zdania�z�prawidłowymi�odpowiedziami.

Może�być�zakaźny�lub�komputerowy.
Bez�niego�nie�mógłbyś�korzystać�z�komputera.
Przy�jego�pomocy�łączysz�się�z�Internetem.
Niechciana�lub�podejrzana�wiadomość�e-mail�to...
Internetowy�pamiętnik�to�inaczej...
Imię,�nazwisko,�adres�czy�numer�telefonu�to...
W�sytuacji�zagrożenia�w�Internecie�należy�zwrócić�się
o�pomoc�do...

ZADANIE�6

dane�osobowe
modem
spam
Helpline.org.pl
wirus
monitor
blog

Rozwiąż�rysunkową�zagadkę.

ankieta
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HASŁO:�_________��to�zbiór�zasad�obowiązujących�w�Internecie.

Katalog Bezpiecznych Stron
to baza najciekawszych stron
dla dzieci i młodzieży. Są to
bezpieczne i przyjazne
dzieciom strony, dokładnie
sprawdzone przez naszych sieciakowych ekspertów. W Katalogu
znajdziesz serwisy z grami, krzyżówkami, puzzlami i innymi zabawami. Dodatkowo jest tam wiele bezpiecznych portali edukacyjnych,
które pomogą Ci poszerzyć wiedzę lub ulepszyć pracę domową.

Zbieraj�bajty�
i�wymieniaj�na�nagrody!
Bajty to sieciakowa waluta, którą zbierasz,
korzystając z naszego serwisu. Mając bajty,
możesz wybrać się na zakupy. W sieciakowym sklepiku wymienisz bajty na
nagrody rzeczowe (książki, gry, programy
komputerowe) lub na gadżety multimedialne, które uatrakcyjnią Twojego kompa.
Jak zdobywać bajty? To proste:
- Bierz udział w konkursach,
- Komentuj materiały z SiecioTV i SiecioRadia,
- Odpowiadaj na pytania w quizach,
- Bierz udział w sondach,
- Znajduj ukryte porady i punkty
energetyczne,
- Wypełniaj zadania i misje na SiecioPlanecie.

Jesteś fanem muzyki?
Zajrzyj do SiecioRadia
i posłuchaj naszych
hip-hopowych
kawałków
i sieciakowych audycji.
Sajja i Piki powiedzą
Ci, co ważnego dzieje
się w sieci!

Nie zapomnij o SiecioTV. Znajdziesz
tam klipy, kreskówki, filmy i spoty TV.

Zostań WIELKIM Sieciakiem!
Mów, jeśli coś jest nie tak!
W sytuacji kiedy ktoś lub coś Cię w
Internecie zaniepokoi lub wystraszy,
koniecznie opowiedz o tym rodzicom
lub innej zaufanej osobie dorosłej.
Możesz w takiej sytuacji skontaktować
się z Helpline.org.pl, czyli ze specjalistami do spraw bezpieczeństwa
w Internecie, dzwoniąc pod bezpłatny
numer

800 100 100.
Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

Korzystając z serwisu, zbierasz nie tylko
bajty, ale i punkty. Punkty stanowią
o Twoim miejscu w rankingu
społeczności Sieciaków. Zbierając
punkty i wypełniając kolejne zadania
i misje, masz szansę piąć się po sieciakowych szczeblach kariery. Twoim
zadaniem jest z Prawie Sieciaka
osiągnąć rangę WIELKIEGO SIECIAKA.
Korzystając z „TOP 50”, na bieżąco
sprawdzaj swoje
miejsce w sieciakowym rankingu.

Nigdy nie można w 100% zaufać
komuś poznanemu w sieci. Nie
spotykaj się z nikim zbyt pochopnie
w prawdziwym świecie. Jeżeli
planujesz spotkanie, zawsze
poinformuj o tym rodziców.

Wszystko�to�znajdziesz�na�www.sieciaki.pl.
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ZADANIE�7

Odnajdź�12�wyrazów�
związanych�z�komputerami�
i�Internetem.�Ukryte�wyrazy
zostały�umieszczone�w�pionie,�
poziomie�oraz�ukośnie.

ZADANIE�8
Rozwiąż�
krzyżówkę. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

HASŁO:��__________________���jeden�z�Sieciuchów.
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1.�Internetowy�pamiętnik.
5.�Przenośny�komputer.
2.�Walczą�z��Sieciuchami.
6.�Robot,�przyjaciel�Sieciaków.�
3.�Musi�zawierać�małe�i�duże�litery,�
cyfry�oraz�znaki.
4.�E-mailowe�tak,�jak�bankowe.�

Sieciuchy, czyli Bełkot, Kradziej, Kłamacz i Śmieciuch to przedstawiciele ciemnej strony Internetu.
To oni zastawiają w sieci pułapki na nieświadomych internautów. Kłótnie, kradzieże danych,
kłamstwa i całe tony spamów to właśnie ich sprawka...

Nigdy nie pozwolę,
by Internet był bezpieczny!

BEŁKOT
Bełkot ciągle coś pisze
w Internecie. Jest kłótliwy, lubi
drażnić ludzi, obrażając ich lub
wypisując bezsensowne
teksty. Głównym celem jego
zabiegów jest zdenerwowanie
internautów oraz wywołanie
burzy na forum internetowym.
Marzeniem Śmieciucha jest stworzenie w Internecie wielkiego śmietniska. W tym celu rozsyła
on ogromne ilości spamu – niechcianych
wiadomości lub reklam
do internautów. Jedną
z ulubionych form
działalności Śmieciucha
są internetowe łańcuszki,
które rozsyłane są przez
nieświadomych
internautów.

Sieciuch ten zajmuje się
używaniem i rozprowadzaniem
nielegalnego oprogramowania czy
multimediów, czyli filmów
i muzyki, co przynosi mu korzyści
materialne. Do nielegalnych
aktywności Kradzieja w sieci
musimy także zaliczyć włamania
na strony www czy też na profile
w serwisach społecznościowych.

KRADZIEJ

KŁAMACZ

Głównym celem działań
Kłamacza jest oszukanie
i sprawienie krzywdy
upatrzonym internautom w prawdziwym
świecie. Kłamacz
stosuje różne techniki
na zwabienie ofiary.
Bardzo często udaje
kogoś, kim naprawdę
nie jest.

ŚMIECIUCH

Przyłącz się do sieciakowej społeczności!
Zarejestruj się w serwisie Sieciaki.pl i stwórz
własnego awatara. Zapraszaj swoich znajomych
do udziału w zabawie i wysyłaj do nich wiadomości.
Znajdź podobnych do Ciebie użytkowników. Poczuj,
co to znaczy zostać prawdziwym Sieciakiem.
Bierz udział w konkursach, zdobywaj bajty
i nagrody. Bajty wymieniaj w sieciakowym sklepiku na
gadżety multimedialne, które sprawią, że Twój awatar
będzie jedyny w swoim rodzaju.

Zostań Sieciakiem!
Poznaj bezpieczny Internet!

Zabezpiecz swój komputer!
Jeżeli Twój komputer jest podłączony
do Internetu, musisz mieć zainstalowany
odpowiedni program antywirusowy.
Powinieneś również zaopatrzyć się w Firewall
(tzn. ściana ogniowa). Pamiętaj o aktualizacji
wymienionych programów, bo tylko wtedy
Twój komputer będzie w pełni zabezpieczony
przed atakiem wirusów
i hakerów.
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ZADANIE�9

Rozwiąż�
1.
krzyżówkę.
2.

3.
4.
5.
6.
1.�Spam�to�
7.
internetowe…
2.��Buźka�typu���lub�;)�
to�inaczej…
8.
3.�Internetowa�ksywka,�
inaczej�nick.
4.�Sieć�połączonych�ze�sobą� 9.
komputerów.
5.�Ajpi,�Netka,�Spociak�
i�Kompel.
6.�Obok�myszki,�podłączona�
do�komputera.
7.�Strzałka�na�pulpicie.
8.�Płyta�DVD�lub…
9.�Internetowy�włamywacz.

AŁ

HASŁO:��__________________���jeden�z�Sieciuchów.�
Stara�się,�aby�Internet�stał�się�wielkim�śmietnikiem.���

ZADANIE�10

Rozwiąż�rysunkową�zagadkę.

ADMIN

HASŁO:��__________________���należy�koniecznie�się�
z�nim�zapoznać,�korzystając�z�serwisów�internetowych.��

8

