
ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ  KLASA VII     02.03.2021 

Temat:  Być fair w Internecie. 

 

Ludzie  często wierzą, że Internet zapewnia im anonimowość, dlatego 

piszą tam rzeczy, których często nie powiedzieliby w komunikacji 

bezpośredniej. Lekcja ma uświadomić, że komunikacja bezpośrednia i przez 

Internet rządzi się tymi samymi zasadami: szacunkiem dla drugiego człowieka 

i kulturą osobistą. 

Wolność słowa to prawo do mówienia tego, co się myśli. Inne osoby powinny 

szanować to, co mówisz, a ty — wypowiedzi innych osób. Nawet jeśli się z nimi nie 

zgadzasz. Wprawdzie w sieci można powiedzieć prawie wszystko, jednak niektórych rzeczy 

lepiej nie mówić. 

Netykieta to zbiór zasad właściwego zachowania w sieci. Wiele z jej wskazań dotyczy 

szacunku dla innych osób, tolerancji i otwartości. Szanowanie innych to również kulturalne 

wypowiadanie się. Dlatego pamiętaj, aby: 

 nie stosować zbyt wielu wielkich liter. Tekst zapisany wielkimi literami rozumie się 

jako „wykrzyczany”; 

 pisać poprawnie, stosować właściwe znaki interpunkcyjne; 

 unikać nadmiaru emotikonek. 

Jeśli chcesz właściwie zachowywać się w Internecie, szanuj prawo autorskie. Do plagiatu 

dochodzi, gdy ktoś przytacza inny tekst bez zaznaczenia, że nie jest jego autorem. Niektórzy 

kopiują cały tekst i podpisują się pod nim, tak jakby sami go stworzyli. To jest niezgodne z 

prawem! 

 

Oznacz poniższe zdania jako prawdziwe lub fałszywe.   

1. W Internecie jestem anonimowy, więc mogę napisać, co chcę  

2. Wolno cytować fragmenty tekstów innych osób, jeśli poda się autora lub link strony 

internetowej, skąd pochodzi fragment. 

3. Mogę wypowiadać swoje zdanie w każdej sprawie, o ile nie obrażam innych. 



4. Nie wolno umieszczać w Internecie swojej własnej twórczości. 

5. Mogę ściągnąć z Internetu obrazki do prezentacji z historii, ale muszę napisać, skąd 

pochodzą. 

6. Nie wolno umieszczać w Internecie zdjęć, na których widnieją inne osoby, bez zgody 

tych osób. 

Słowniczek  

wolność słowa-  prawo do wyrażania swojej opinii 

netykieta - zbiór zasad kulturalnego zachowania w Internecie 

plagiat - skopiowanie utworu (lub jego części) innego autora i przedstawienie pod własnym 

nazwiskiem 

cytat - umieszczenie fragmentu czyjegoś utworu w swoim utworze 

twórca - autor utworów, czyli osoba, która wymyśliła i stworzyła tekst, rysunek itp. 

 

 


