
Na lekcjach Wiedzy o społeczeństwie ósmoklasiści podejmują się pisania 

różnego rodzaju prac, na różnego rodzaju tematy. Jednym z nich był: 

„Internet – okno na świat czy sieć, w którą wpadamy bez pamięci”.  

Rozwiń tę myśl na podstawie własnych doświadczeń.  

Opisz jak Ty wykorzystujesz możliwości Internetu?  

Czy uważasz, że niektóre z tych działań są niebezpieczne? 

Jakże wspaniale ten temat wpisuje się w ideę Dnia bezpiecznego 

Internetu, który obchodzimy 11 lutego. Zobaczcie co mieli  

do powiedzenia nasi tegoroczni absolwenci na temat cyberprzestrzeni.  

A czy Wy ÓSMOKLASIŚCI... rozpoznajecie swoje prace? 

 

Prace są anonimowe, ale ich autorami są wyłącznie uczniowie klas  

VIII A i VIII B Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska Polskiego  

w Kielcach 

Redakcja OŚMIORNICZKI, w żaden sposób nie ingerowała w treści 

prac, poza subtelną korektą nielicznych błędów ortograficznych, będących 

zapewne wynikiem „chochlików komputerowych”. 

 

 

 



Aby napisać tę pracę musiałam się zastanowić nad terminem: ,,sieć ”.  

Bo przecież sieć oznacza nie tylko Internet, ale i np. sieć pająka którą wije 

i plecie na swoje ofiary, ginące w niej bezpowrotnie. Tymi ofiarami równie 

dobrze możemy nazwać samych siebie. Ale, aby jednak znać odpowiedź 

na to nurtujące nas i nasze życie oraz myśli pytanie trzeba zajrzeć dość 

głęboko do naszych przyzwyczajeń, rutyn, które powtarzamy każdego 

dnia. I na koniec zadać sobie pytanie, czy może faktycznie nie wpadliśmy 

w tę sieć zastawioną przez naszego zabójcę czasu. Lecz gdy zauważymy, 

że znajdujemy chwilę, aby siąść w gronie najbliższych (rodziny),  

by porozmawiać lub też pośmiać się, pożartować albo obejrzeć film,  

przy którym czujemy się szczęśliwi, że nie oglądamy go sami  

bez najbliższych, to znaczy, że nie popadliśmy uzależnienie. Jeśli jednak 

widzimy brak takich zachowań to znaczy, że zostaliśmy złapani jak muchy 

w sieć pająka. Niegdyś nie było Internetu i nie uwierzycie, ale ludzie mogli 

bez tego żyć. Nasi przodkowie dawali sobie radę bez tego wymysłu.  

Byli zdrowsi, ponieważ aby wyszukać informacji musieli iść do biblioteki, 

tak do biblioteki to takie miejsce z książkami jak byście zapomnieli.  

Mieli także zdrowsze oczy i mniejszy problem z noszeniem okularów,  

byli oczytani, a kontakty z innymi ludźmi nawiązywali w „realu”  

a nie przez internat jak np. OSTANIO MODNE IBFF. Owszem, Internet 

daje nam okno na świat, ale za jaką cenę? Często prowadzi to do 

uzależnienia, rozpadu rodzin i przyjaźni. Jeśli chcemy znaleźć jakieś 

informacje w Internecie to nie spędzajmy nad tym dwóch godzin, ale np. 

pół godziny. Nie psujmy przez to naszych relacji rodzinnych które przez to 

nasze zachowanie czasami wisi na włosku. Wykorzystując Internet staram 

się, aby nie wziął nad mną górą. Przeznaczam go w celach naukowych  

i rozrywkowych. Poświęcam na to tak. ok. pięciu godzin w ciągu dnia. 

Oczywiście, że czasami przeholuję, ale w tedy robię sobie karę i skracam 

czas w następnym dniu np. o trzy godziny. Walczę z tym, aby jak najmniej 

poświęcać czas na takie rzeczy jak do najmniejszego czasu np. do jednej 

godziny dziennie, ponieważ nie chcę zepsuć tak dobrych rodzinnych 

relacji.   

 



Internet powstał w 1969 r. Na początku był wykorzystywany przez wojsko, 

aby po kilku latach stać się ogólnie dostępnym środkiem masowego 

przekazu znanym na całym świecie. Pierwsza zaletom używania Internetu  

jest to , że może nam być potrzebny na przykład w wyszukaniu nam 

nieznanej definicji. Dzięki Internetu  nie musimy wychodzić z domu  

żeby zapłacić za rachunki albo kupić jakąś rzecz nie chodząc do sklepu. 

Ale Internet też ma swoje złe strony na przykład ludzie którzy za długo 

korzystają z niego mogą  się uzależnić do takiego stopnia że będą żyć 

swoim wirtualnym światem. Takie uzależnienie ciężko wyleczyć.  

Takie leczenie może potrwać kilka miesięcy a nawet może ciągnąć się 

latami. Następnym argumentem że Internet jest bardzo dużym źródłem 

wiedzy które może nam się przydać. Reasumując  Internet jest nam 

potrzebny ale z umiarkowaniem i trzeba go używać z rozwagą żeby nie 

wpaść tak zwaną sieć. Moim zdaniem to my musimy uważać gdy 

używamy Internetu ponieważ to my decydujemy gdy chcemy go używać. 

Jak będziemy go używać to musimy pamiętać żeby nie spędzać na nim 

dużo czasu. 

Internet posiada już bardzo duża liczba ludzi w naszym otoczeniu. Nie jest 

jednak prawdą że Internet jest idealny. Posiada ogromną ilość wad i zalet 

dlatego można go określać ,,obosiecznym mieczem’’ .W sieci można dziś 

robić praktycznie wszystko kupować przedmioty, kontaktować się 

z przyjaciółmi i wiele więcej. Niestety Internet posiada także swoją drugą 

stronę. Zobrazować mogą nam to nieodpowiednie zachowania pojawiające 

się w sieci: wszechstronny hejt, różne oszustwa, niebezpieczni ludzie. 

Mało tego uzależnienia się od Internetu to w naszych czasach powszechny 

problem.  Choć odpowiedzialne używanie ułatwia nam znacznie życie bo 

możemy bardzo szybko załatwić w nim swoje sprawy to jednak 

powinniśmy nagłaśniać zagrożenia z nim związane. Personalnie myślę,  

że Internet jest świetnym ułatwieniem dla nas i zagrożenia choć poważne 

nie odbiją się na jego ostrożnych użytkownikach. Jeżeli jesteśmy ofiarą 

cyberprzemocy czy też wyłudzeń albo poznajemy osoby którym nie ufamy 

powinniśmy się zwrócić się o pomoc do kolegów i rodziców. Zawsze 

musimy wiedzieć że żadne relacje w sieci nie zastąpią nam relacji 

z prawdziwymi ludźmi  



Według mnie Internet to sieć filmów memów, lecz również wielka księga 

różnych źródeł informacji. Przez tę sieć miliony ludzi popada 

w uzależnienie oraz depresję wywołaną hejtem.  Jest to też jednak pomóc  

w poznaniu ludzi, siebie jest to również pomóc do nauki. Internet ma wiele 

zastosowań, ma plusy i minusy. Aby nie przydarzyło się nam nic 

przykrego wystarczy przestrzegać zasady bezpieczeństwa w Internecie. 

Jeżeli chodzi o mnie staram się korzystać z Internetu bezpiecznie 

i świadomie. Jest on mi potrzebny  do pomocy w nauce a także do 

odpoczynku od niej. 

 

Internet to platforma dająca wielkie możliwości. Umożliwiająca pomoc  

w nauce, dostęp do faktów, ciekawostek, ułatwiająca bycie na bieżąco  

z informacjami z całego świata. Dzięki niemu możemy słuchać ulubionych 

piosenek w każdej chwili, łączyć się z przyjaciółmi, mieć dostęp do stron 

oferujących sprzedaż produktów i wiele, wiele innych. Niestety ludzie 

często przekraczają granice, są nieuważni, stają się ofiarami oszustów, 

których jest pełno na tej platformie. Zgrywają zawirusowane gry 

komputerowe i pliki. Należy więc pamiętać o tym, aby korzystać  

z Internetu odpowiedzialnie i pamiętać, że w Internecie nic nie ginie.  

Aby zapobiec padaniu ofiarom oszustów należy nie upubliczniać swoich 

wrażliwych danych, np. adresu zamieszkania i upewniać się, że pliki,  

które chcemy pobrać nie są zawirusowane. Aby zyskać dodatkową ochronę 

należy zgrać program antywirusowy, który chroni nasze urządzenia  

przed zagrożeniami związanymi z korzystania z sieci. Trzeba też pamiętać, 

że w Internecie pojawiają się także złodzieje czy pedofile, którzy są zdolni 

podszyć się pod kogoś innego, aby spotkać się z ofiarą. Na szczęście 

przestępstwa w Internecie są karane pozbawieniem wolności,  

tak jak przestępstwa w świecie rzeczywistym. Nie należy jednak popadać 

w panikę, ponieważ, gdy przestrzegamy zasad bezpiecznego korzystania 

z Internetu to nic nam nie grozi, a platforma przynosi nam wielkie korzyści 

związane z edukacją, rekreacją i komunikacją.  

 

 

 



W XXI wieku rzadko spotykamy się z osobami nie posiadających żadnego 

kontaktu z Internetem, prawda jest duża liczba takich przypadków,  

jednak w naszym otoczeniu nie spotykamy się z dużym gronem osób  

nie posiadających Internetu. Internet jest dobry, można się z niego 

dowiedzieć praktycznie wszystkiego. Możemy mieć wgląd na to co dzieje 

się na drugim krańcu  świata siedząc wygodnie na kanapie w swoim domu. 

Jednym zdaniem można ująć że Internet ułatwia życie, jest nam on 

potrzebny w wielu sytuacjach, jednak czy nie lepiej było bez niego? 

Łatwiej? Więcej kontaktu z innymi ludźmi oraz całym światem?  

Podobno nasza ludzkość zna jedynie około 20% całego Internetu.  

Dużym problemem związanym z Internetem jest uzależnienie.  

Dotyczy ono gównie dzieci i młodzieży, co nie wyklucza osób starszych. 

Niestety lecz w Internecie możemy bardzo łatwo dotrzeć do treści 

uzależniających nasze dzieci, w głównej mierze chodzi tu o pornografię. 

Wystarczy jedna fraza, jedna nazwa strony by dziecko zobaczyło ludzi 

brutalnie mordujących się na amerykańskich ulicach. Przypadki są różne  

w naszych czasach za pomocą dwóch kliknięć możemy zobaczyć film  

z gwałtu na 5 letnim chłopcu, nie mówiąc tu oczywiście o tzw. 

DARKWEB'ie lecz o zwykłej stronie na którą możemy wejść przez naszą 

wyszukiwarkę. Kolejną wadą Internetu jest oczywiście hejt,  

coś co może zniszczyć człowieka. Chodź pewnie nigdy w życiu  

nie usłyszymy chociaż połowy hejtu znajdującej się w Internecie na żywo, 

często dotyka nas to co piszą inni internauci, może być to dowód zazdrości 

drugiej osoby, bądź chęć sprawienia przykrości. Jest wiele wad oraz zalet 

Internetu, jedno jest pewne, jeżeli chcemy korzystać z Internetu 

powinniśmy to robić we właściwy sposób i z umiarem. Pamiętajmy  

by odróżniać rzeczywistość od tego co wyświetla sie na ekranach naszych 

telefonów, laptopów itp. 

 



Według mnie, Internet jest oknem na świat, ponieważ w nim możemy  

znaleźć bardzo wiele, ciekawych informacji. Sprawił on, że współczesny 

świat bardzo się zmienił. Nic w nim nie jest takie, jak przed jego 

powstaniem. W dzisiejszych czasach rzadko zastanawiamy się nad tym,  

jak wielkim udogodnieniem stał się dla nas. Sieć internetową 

wykorzystujemy już praktycznie wszędzie- zarówno w domu,  

jak i w pracy. Można powiedzieć, że jest on dla nas oknem na świat. 

Dzięki sieci Internetowej możemy w ciągu sekundy znaleźć się  

w bardzo odległym miejscu, które zostanie przez nas wybrane.  

Rozszerza on naszą wiedzę o  różnych dziedzinach, przez możliwość 

korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i technologii.  

Można również wykorzystać go do nauki języków obcych i wtedy możemy 

na przykład porozmawiać przez Internet z mieszkańcem innego 

kontynentu. Głównie wykorzystujemy go do pozyskiwania i wyszukiwania 

informacji. Często jest również używany do przesyłania poczty 

elektronicznej. Internet jest drogi i dlatego trudno dostępny dla niektórych 

osób. Zdarza się tak, że jesteś z różnymi osobami, godzinę na chacie,  

a wydaje nam się, że tylko chwilę. Uważam, że Internet jest przydatny, 

tylko trzeba potrafić się nim posługiwać. 

 

Internet jeden z największych odkryć XX w. Stanowi on wiele dyskusji 

czy jest to dobro czy zło. Dzięki Internetowi mamy szybki i łatwy dostęp 

do informacji i wiadomości które nas interesują (pogoda, wydarzenia  

na świecie i w kraju) Dzięki Internetowi nauka staje się łatwiejsza.  

Mamy kontakt z  rodziną, znajomymi którzy mieszkają bardzo daleko. 

Internet ułatwia nam życie codzienne (opłata rachunków, zamawianie 

jedzenia, dostęp do lekarzy). Dla niektórych osób (samotnych, 

zachowanych) Internet jest oknem na świat – to całe ich życie. Internet  

to również zło. Bardzo wiele ludzi - młodych ludzi popada w uzależnienie 

od niego. Internet sprawia, że nie umiemy że sobą rozmawiać i razem żyć, 

że życie wirtualne wygrywa z życiem realistycznym. Coraz częściej 

Internet staje się słowem nienawiści, rasizmu i chamstwa. Wiele osób pada 

ofiarą tych zachowań -  są upokarzani, wyśmiewany, szykanowani. Wiele  

z nich nie umie sobie z tym poradzić  popada w depresje a ta z kolei  

do ich samobójczej śmierci. Internet czyli konieczność dzisiejszych lat, 

którego trzeba nauczyć się rozgraniczać, używać tak aby nie  ograniczał 

naszej wolności, aby nie stał się jedyną naszą rodziną  przyjacielem,  

aby był dla nas dobrodziejstwem a nie przekleństwem. 

 



Czy Internet to okno na świat czy sieć, w którą wpadam bez pamięci?  

Dla mnie to jedno i to samo. Internet nie jest ani dobry, ani zły, uznajmy, 

że jest neutralny. Dokładnie zależy to od tego jak się nim posługujemy. 

Często korzystamy z Internetu, żeby zdobyć informacje, dowiedzieć się  

co się dzieje na świecie. Pamiętajmy jednak, że nie wszystko co w nim 

znajdziemy może być prawdziwe - warto sprawdzać z jakiego źródła 

pochodzą dane informacje lub weryfikować je na innych stronach. Portale 

społecznościowe mogą nieść za sobą wiele zagrożeń. Część z kont może 

być „fejkowa” – wiek oraz płeć wcale nie muszą być prawdziwe.  

Policja i rodzice często przestrzegają – „nie spotykaj się z nieznajomymi  

z Internetu”. Nie wiesz kto kryje się po drugiej stronie. Osoby z Internetu 

mogą nas wykorzystać, czy też ukraść naszą tożsamość.  

Korzystanie z Internetu wymaga ostrożności i ograniczonego zaufania. 

Zamieszczając swoje zdjęcia w sieci możemy liczyć się z różnymi 

komentarzami, niekoniecznie pozytywnymi. To co na nich prezentujemy 

może prowokować ludzi do hejtu. Przeczytane komentarze mogą nas 

cieszyć, smucić, a nawet doprowadzić do depresji. Kiedy jakakolwiek 

reakcja na twój post wywoła u Ciebie negatywne emocje, najlepiej podziel 

się swoimi odczuciami z rodzicami, nauczycielami, osobami, którym 

możesz zaufać. Czy w związku z tym Internet jest zły?  

Czy można go za to winić. NIE to tylko ludzka lekkomyślność do tego 

doprowadza. Jak wcześniej pisałam Internet jest neutralny, nasze 

bezpieczeństwo w nim zależy od nas. Od naszej rozwagi i tego na ile sobie 

pozwolimy. Pamiętajmy, żeby wszystkie decyzje, które podejmujemy 

związane z Internetem były rozważne. 

 



Moim zdaniem Internet to okno na świat. To jedno z lepszych odkryć.  

Bez  niego w dawnych czasach było bardzo ciężko. Możemy się z niego, 

dowiedzieć dużo różnych, ciekawych rzeczy jak np. co się dzieje  

na świecie czy robić zakupy i nie tylko. Możemy go wykorzystywać do 

nauki żeby zobaczyć definicję jakiegoś słowa czy jak nie wiemy jakie inne 

synonimy dać do innego wyrazu ale nie tylko to. Internet przydaje nam się 

również w pracy. Jak ktoś nie ma możliwości pracować normalnie,  

bo np. ma małe dziecko to może to robić przez Internet, ponieważ mamy 

XXI wiek i wiele jest prac internetowych. Jednym kliknięciem myszy 

możemy znaleźć sobie nasze wymarzone wakacje, a nie marnować czasu 

na dzwonienie do różnych biur podróży. Ostatnio chciałam zobaczyć  

o której jest serial i nie musiałam iść do sklepu i kupować gazety  

tylko mogłam wejść w Internet i to sprawdzić. Tak samo jest z autobusami 

nie musimy w ten upał czy mróz chodzić na przystanek, który nie zawsze 

jest blisko domu, tylko możemy to zobaczyć przez Internet  

i tak zaoszczędzić czas. Nie musimy mieć wykupionych doładowań  

czy abonamentów żeby dzwonić. Są różne aplikacje jak WhatsApp  

czy Messenger i wiele innych, przez które możemy pisać i dzwonić  

za darmo. Możemy robić zakupy przez Internet nawet te spożywcze  

co bardzo ułatwia nam funkcjonowanie i nie musimy się stresować  

przy kasie czy mamy gotówkę czy też nie. Dlatego uważam że Internet to 

niesamowite odkrycie które było nam wszystkim potrzebne.  

 



Internet to rzecz, bez której ciężko żyć, wiele ludzi jest uzależnionych  

od portali społecznościowych, takich jak np.: Instagram, Pinterest itp. 

Jednak z sieci jesteśmy się dowiedzieć naprawdę wiele informacji na 

każdy temat, możemy ich znaleźć więcej niż w klasycznej encyklopedii. 

Internet daje nam także wiele innych możliwości, które bardzo ułatwiają 

nam życie, np.: zakupy online, płacenie rachunków, szukanie pracy, 

umawianie wizyty u lekarza, itd. Aplikacja Facebook pozwala 

porozumiewać się nam z ludźmi z całego świata nie musimy za to nic 

płacić, ani znać numeru telefonicznego tej osoby.  

Ale nie zawsze  jest to dobre. Jak już wcześniej wspomniałam, wiele ludzi  

jest uzależnionych, najczęściej są to nastolatki, lecz osoby starsze także.  

W Internecie szerzy się cyberprzemoc, udostępniane są prywatne zdjęcia, 

portale plotkarskie nie dają żyć celebrytą i z pozoru piękni ludzie 

wprowadzają innych w kompleksy i stwarzają standardy społeczne 

dotyczące wyglądu, przez co wiele osób ma niską samoocenę.  

Nie wszystko, co czytamy jest tez prawdziwe, niektóre informacje  

są podawane tylko by podsycić ciekawość, zdobyć wyświetlenia  

lub wywołać niepotrzebny skandal. Na nasz komputer mogą zostać 

ściągnięte wirusy przez wchodzenie na podejrzane lub niezabezpieczone 

strony, co skutkuje nawet trwałym uszkodzeniem komputera. Reasumując 

Internet ma wiele zalet, ułatwia nam życie, naukę, dowiadujemy się wiele 

rzeczy, ale posiada wiele też wiele wad, nieprawdziwe informacji, 

cyberprzemoc, naruszanie prywatności, itp., Właśnie, dlatego też należy  

go używać z umiarem i nie brać sobie wszystkiego, co tam widzimy do 

serca.  Nie dajmy się wciągnąć w uzależnienie, ponieważ może ono nam 

tylko zaszkodzić. 

 



Uważam, że Internet jest oknem na świat. Nikt nie jest doskonały  

i nie jest w stanie pomieścić w swoim umyśle ogromu wiedzy,  

która potrzebna jest człowiekowi w życiu. Mając dostęp do Internetu 

mamy potrzebne wiadomości na wyciągnięcie ręki. Pomaga nam 

odpowiedzieć na trudne pytania, wskazuje sposób postępowania, potrzebne 

przepisy, łączy z wieloma instytucjami i pozwala załatwiać sprawy  

na odległość oszczędzając czas. Zabiera nas też w najdalsze podróże  

i odkrywa wiele tajemnic. Jednak to co nam tak bardzo pomaga może  

być też dla nas niebezpieczne. Internet dla ludzi słabych może stać się 

siecią, która wolno i nieświadomie zaciska się i uzależnia. Powinniśmy  

być świadomi niebezpieczeństw, które czyhają na mniej ostrożnych. 

Życie bez Internetu w XXI w. jest niemożliwe. Towarzyszy on nam cały 

czas: w szkole, w pracy, w domu ułatwiając życie. Internet będzie dla nas 

pomocny i bezpieczny jeśli będziemy korzystać z niego umiejętnie  

i z rozwagą. 

 

 

 



Internet – ogólnoświatowy zbiór połączonych ze sobą sieci 

komputerowych, umożliwiający wymianę informacji miedzy 

użytkownikami z całego świata. (def. słownik języka polskiego) 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule. 

Korzystanie z Internetu ma wiele zalet, jednak trzeba być ostrożnym,  

aby nie stał się zagrożeniem. Sama często korzystam z Internetu. 

Wykorzystuję go najczęściej  do komunikacji z innymi ludźmi,  

a także do nauki i dla rozrywki. Staram się rozważnie z niego korzystać,  

i nie sadzę, aby moje działania były niebezpieczne. Na podstawie własnych 

doświadczeń mogę powiedzieć, że Internet stał się nieodłącznym 

elementem życia współczesnych ludzi. Jest źródłem wielu informacji,  

prawdopodobnie nie ma pytania, na które nie znalazłoby się w sieci 

satysfakcjonującej odpowiedzi. Pozwala to na stałe pogłębianie wiedzy  

i jest bardzo pomocne w procesie edukacji. Internet służy także  

do komunikacji. Dzięki niemu możemy się bezpośrednio skontaktować  

z ludźmi z całego świata i nie musimy długo czekać na odpowiedź.  

Komunikacja z ludźmi zza granicy umożliwia nam poznanie innych kultur 

i tradycji, a rozmowa z osobami przebywającymi w odmiennym 

środowisku pozwala wymienić się poglądami. Przez Internet można 

również załatwiać codzienne sprawy, takie jak robienie zakupów,  

czy płacenie rachunków. Jednak Internet ma też swoje drugie oblicze. 

Korzystając z niego można łatwo stracić poczucie czasu, co prowadzi  

do zaniedbywania swoich obowiązków, czy ograniczenia kontaktów  

z rodzina, lub ze znajomymi. Internet jest też częstą przyczyną uzależnień. 

Nie trudno też o zagrożenie wynikające z nieodpowiedniego korzystania  

z sieci. Jest się w niej pozornie anonimowym, co wiele osób wykorzystuje. 

Zawsze trzeba zachować ostrożność i dystans w kontaktach z innymi 

ludźmi, oraz nie należy im przesadnie ufać. Nie wolno też udostępniać 

swoich szczegółowych danych. Warto też pamiętać, że za dostęp  

do Internetu trzeba zapłacić. Reasumując, Internet niewątpliwie jest oknem 

na świat, należy jednak rozważnie z niego korzystać, aby nie stanowił 

zagrożenia. 

 

 



Uważam, że Internet jest siecią, w którą wpadamy bez pamięci.  

Mimo, że bywa pomocny w kwestiach informacyjnych, bo dzięki niemu 

możemy się uczyć, a także dowiadywać różnych ciekawych rzeczy na dany 

temat, wielu z nas nie zna granic korzystania z niego. Niejeden człowiek, 

potrafi przesiedzieć w Internecie od kilku do kilkunastu godzin, a czasem 

prawie cały dzień, a są to szczególnie osoby w wieku nastoletnim. 

Niektórzy mają internetowych znajomych lub przyjaciół, inni lubią 

siedzieć na facebook’u i stalkować krasza, a jeszcze inni wolą lajkować 

posty na Instagramie. Gdy całe dnie spędzamy właśnie w ten sposób, 

tracimy kontakt z rzeczywistością, a przede wszystkim z bliskimi. 

Odcinamy się od otaczającego nas świata, wydaje nam się, że w Internecie 

możemy znaleźć wszystko co nam potrzebne do życia, że zaspokoi on 

wszystkie nasze potrzeby. Jednak nie jest to słuszne stwierdzenie.  

Wiele osób mogłoby całe dnie spędzać siedząc na telefonie lub surfując  

po Internecie, wystarczyłoby im tylko, że co jakiś czas by coś zjedli, 

wypili lub poszli do toalety. Młodzi ludzie w XXI wieku, w erze telefonów 

komórkowych, smartfonów oraz innych technologii, popadają  

w uzależnienia związane właśnie z Internetem. Żalą się ze swoich 

problemów, wrzucają różne kontrowersyjne treści, chwalą się swoimi 

przeżyciami i życiem prywatnym, tylko po to, aby zyskać chociaż trochę 

uwagi. Nie znają granic tego co jest dobre, a co złe, co można wrzucać  

do sieci, a co raczej powinno zostać w gronie najbliższych.  

Zaciera się granica miedzy tym co publiczne, a tym co prywatne.  

 



Internet odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Jest jednym  

z najważniejszym odkryć, które dokonano w XX wieku.  

Sprawił, że współczesny świat bardzo się zmienił. Coraz więcej osób ma 

do niego dostęp. Można z niego korzystać o każdej porze dnia i nocy.  

Tak jest dla nas łatwiej. Internet jest źródłem wiedzy. Nie musimy chodzić 

do biblioteki czy księgarni by poczytać książki czy czasopisma  

a także bardzo często nie udaje się nam znaleźć istotnej informacji na 

pewien temat w encyklopedii. Samo szukanie jest bardzo czasochłonne.  

Przy pomocy przeglądarki jesteśmy w stanie szybko przeszukać ogromne 

obszary informacji interesujących nas. Internet wykorzystujemy  

już wszędzie – w domu i w pracy. Można powiedzieć, że jest dla nas 

oknem na świat. Sieć to także miejsce wirtualne rozrywki, w którym 

spotykamy się. Dzięki sieci możemy w ciągu sekundy znaleźć się w bardzo 

odległym miejscu, możemy poznawać innych ludzi, którzy mają to samo 

hobby a mieszkają na innych kontynentach dzięki czatom i Gadu-Gadu. 

Możemy z nimi porozmawiać i pograć w gry sieciowe. W dzisiejszych 

czasach wiele osób posiada swoje strony internetowe i komunikuje się 

między sobą. Często zdarza się również, że przez tzw. portale randkowe 

ludzie poznają się ze sobą, zakochują się, mają dzieci i tworzą szczęśliwe 

małżeństwa. Internet to także miejsce zakupów. Osobom, które są 

zapracowane daje możliwość zakupienia potrzebnych produktów. 

Wszystko to dzieje się w ciągu kilku minut i bez potrzeby wychodzenia 

z domu. Możemy także opłacić wszystkie rachunki. Dzięki Internetowi 

możemy słuchać ulubionej muzyki, oglądać filmy. Wszystko jest dostępne 

w wybranej przez nas chwili, czasie i w dowolnej wersji językowej. 

Rozszerza on nasze wiadomości z różnych dziedzin wiedzy. Można go 

wykorzystać do nauki języków obcych. Sieć jest także miejscem 

darmowych lecz nielegalnych filmów. Ściąganie jest niezgodne z prawem. 

Choć dla wielu ludzi jest to jedyne rozwiązanie obejrzenia filmu bez 

wychodzenia z domu. Myślę, że w przyszłości Internet będzie stanowił 

część naszego codziennego życia. Przy pomocy jednego urządzenia 

będziemy w stanie korzystać na raz ze wszystkich mediów. Mimo  

tych wszystkich pozytywnych argumentów internet ma także złe strony. 

Oprócz tego co bardzo pożyteczne niesie ze sobą różne niebezpieczeństwa. 

Jest siecią, w którą można „wpaść”. Komputer staje się naszym 

przyjacielem, uzależnia. Uzależnienie to rozwija się stopniowo.  

Wielu ludzi szczególnie młodych spędza przed nim kilkanaście godzin  

w ciągu doby. Zbyt długie siedzenie przed ekranem  ma niekorzystny 

wpływ na układ nerwowy. Człowiek staje się nerwowy rozdrażniony,  

ma problemy z koncentracją. Osoby, które często spędzają czas  



przed ekranem komputera czy telefonu- uzależniają się. Przestają się 

kontaktować, przestają spędzać czas ze swoimi znajomymi, zamykają się 

„w swoim świecie”. Moim zdaniem Internet jest bardziej dobry niż zły  

pod warunkiem, że korzystamy z niego w bardzo rozsądny sposób.  

Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy stosować blokady stron  

przed dziećmi oraz zabezpieczyć komputer programem antywirusowym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na pytanie zawarte w tytule nie można się wypowiedzieć bez 

wcześniejszej refleksji. Moim zdaniem obie te tezy są prawdziwe i żadnej 

z nich nie można zaprzeczyć – już tłumacze dlaczego. Pierwsza z nich 

,,okno na świat’’, to prawda, Internet został stworzony abyśmy dokształcali 

się, poprzez czytanie w nim artykułów, po to abyśmy zaglądali,  

w to co nie znane nam dotychczas. Odkrywali nowe, wspaniałe a czasem 

druzgocące fakty, oglądali zdjęcia zwierząt, żywiołów czy różnych okazów 

roślin. Ale teraz w XXI wieku większość z nas używa go aby 

porozumiewać się z innymi, grać w gry które w wielu przypadkach  

nie przynoszą nam żadnych korzyści, prócz chwilowej zabawy i chęci 

rywalizacji. Publikowane są coraz nowsze plotki i nesw’y o celebrytach  

i tak właściwie to chcemy żyć ich życiem a nie naszym, czyż nie?  

Widząc te piękne zdjęcia obrobione w photoshop’ie czy wakacje zagranicą 

w najdroższych hotelach z pięknymi basenami i ślicznie ułożonym 

jedzeniem na talerzu, aby móc zrobić zdjęcie na instagram’a  

czy facebooka, chcemy mieć wszystko to co oni, zamiast trosk mieć 

wypchane portfele i żyć jak bajce w której nie ma tej złej postaci  

i wszystko jest kolorowe. Oglądając to zapominamy o realiach i popadamy 

w kompleksy np. bo ta dziewczyna na zdjęciu ma takie piękne i długie 

nogi, a ja nie albo czemu on ma takie fajne auto a ja muszę jeździć  

tym gruchotem? Nie bierzemy pod uwagę tego, że np. on może mieć  

tylko wypożyczone to auto, a ona obrobione zdjęcie w aplikacji. 

Przypatrując się w to idealne życie innych zapominamy o tym, że my  

też wcale nie mamy tak źle ale przecież oni mają lepiej! Internet powstał 

aby nam pomagać a ludzie zrobili z niego ciągłą i nie ustającą chęć 

rywalizacji. Kto ma lepszą fotkę na instagramie, kto je w droższej 

restauracji czy chociażby kto ma więcej followersów. Oczywiście dzięki 

social mediom i internetowym portalom mamy trochę rozrywki ale moim 

zdaniem to marnowanie swojego czasu i szczerze mówiąc chyba 

wolałabym świat bez tych wszystkich urządzeń elektronicznych  

a przynajmniej bez ich większości i pozostaniu przy tych naprawdę 

niezbędnych, ponieważ sądzę, że ludzie byliby bardziej otwarci na nowe 

kontakty. Teraz nie raz ludzie spotykając się siedzą na telefonach i wcale 

nie rozmawiają i można śmiało rzec, że są po prostu nieobecni.  

Szczerze mówiąc ja jestem zwolenniczką jak i przeciwniczką Internetu, 



ponieważ widzę w nim i wady i zalety, ale jeśli miałabym wybrać czy  

dla mnie to okno na świat czy sieć w którą wpadamy bez opamiętania,  

to zdecydowanie wybrałabym opcję drugą, aczkolwiek wcale nie jestem  

z tego powodu zadowolona i staram się ograniczyć korzystanie z portali 

społecznościowych i gier. Oczywiście też korzystam z opcji okno na świat 

i sprawdzam dużo rzeczy, szukam nowych informacji i próbuję się 

dokształcać ale niestety często odpływam w świat Internetu i pozostaję  

w nim bez opamiętania marnując swój czas, który mogłabym spożytkować 

w lepszy sposób. Podsumowując moją wypowiedź można korzystać z sieci 

w dobry sposób nie marnując czasu i wyciągać naprawdę przydatne rzeczy 

ale można również oglądać głupie filmiki na YouTube, scrollować 

fecebook’a czy grać w różnego rodzaju gry bez opamiętania zapominając  

o prawdziwym świecie i jest to zależne tylko i wyłącznie od nas  

w jaki sposób będziemy czerpać z morza wiedzy jakim jest Internet. 

 

 

 

 

 



Internet – miejsce nieograniczonej wiedzy, wiele artykułów naukowych, 

informacje o najnowszych badaniach, odkryciach. Wszystkie aktualności  

i nowinki z otaczającego nas świata znajdziemy właśnie w Internecie  

ogromnej sieci informacji To miejsce to skarbnica wiedzy, ale czy tylko? 

Czy oprócz możliwości pozyskiwania mądrości i poszerzania horyzontów 

w Internecie czyhają na nas niebezpieczeństwa? Spróbujmy odpowiedzieć 

na te pytania. Zagrożenia w Internecie są ogromne, choć często nie 

zdajemy sobie z nich sprawy. Podejrzane strony, które chcą uzyskać PIN 

do naszej karty kredytowej, numer telefonu czy inne dane – to wszystko 

może skończyć się utratą środków na naszym koncie, lub nieskończoną 

ilością przychodzących SMSów. Te zagrożenia są czysto techniczne.  

Jakie jeszcze istnieją? Poznawanie się przez Internet to kolejny aspekt 

zagrożenia. Jest to o tyle niebezpieczne, że nie mamy stu procent 

pewności, kim jest nasz rozmówca. Jednak moim zdaniem łatwo  

jest rozpoznać, kiedy ktoś udaje młodszego niż jest, np. przez to,  

jak nieumiejętnie stara się posługiwać młodzieżowym slangiem.  

Mimo to, trzeba być czujnym. Ostatnie zagrożenie – uzależnienie. 

Niezależnie od tego jak korzystamy z Internetu, jesteśmy na to narażeni. 

Najczęściej młodzi, choć nie tylko. Może to  być ciągłe przesiadywanie  

na social mediach, a może to być wielogodzinne czytanie artykułów – 

skutki są podobne. Rozkojarzenie, brak możliwości skupienia się, ciągła 

chęć wzięcia do ręki telefonu czy tabletu. Działa to jak każde inne 

uzależnienie, jak każdy inny nałóg. Tak więc Internet ma swoją jasną  

i ciemną stronę. Bez wątpienia jest to wielka encyklopedia wiedzy,  

ale też niebezpieczne miejsce z realnymi zagrożeniami. Według mnie 

należy traktować Internet z dystansem – nie oddawać się mu całkowicie, 

oraz „znać granicę”. Wtedy unikniemy wielu niebezpieczeństw. 

 



Początki Internetu sięgają końca lat 60. XX wieku.  Jak każdy wynalazek,  

może służyć dobru i złu. Sieć w obecnych czasach otwiera niezmierzone 

możliwości, nie tylko informacyjne. Niektórzy ludzie potrafią czerpać 

informacje oraz usługi, jakie oferuje sieć i włączać je do realnego życia  

a inni gubią się w cyberprzestrzeni, wciągnięci przez Internet  

np. towarzysko. Internet daje ogromne możliwości realizowania różnych usług, 

m.in. finansowych, handlowych, edukacyjnych, kulturalnych. Oszczędzamy 

przy tym czas a nawet pieniądze, gdyż nie ruszając się sprzed swojego 

komputera można płacić rachunki, kupować, czytać książki, obejrzeć wystawy 

muzealne, podróżować a przede wszystkim komunikować się z całym światem. 

Można wymieniać swoje poglądy, poznać bliżej inną kulturę oraz różne 

tradycje. Niestety czasem może się zdarzyć, że Internet zaczyna rządzić ludźmi, 

a nie na odwrót. Pozornie wydaje się, że człowiek ma nad nim pełną władzę  

i może oglądać wyłącznie strony, które chce obejrzeć lub może wyłączyć 

komputer w każdej chwili. Ale tak naprawdę Internet to niestety podstępny 

złodziej czasu.  Na szczęście większość młodych ludzi zdaje sobie sprawę,  

że jeśli ktoś nieumiejętnie korzysta z Internetu to może się poważnie uzależnić. 

Uzależnieni ludzie traktują Internet jako ucieczkę od rzeczywistości i często 

tracą kontakt z najbliższymi. Pojawiają się poważne kłopoty rodzinne, problemy 

w szkole, na uczelni czy w pracy. Dlatego też rodzice powinni ustalić z dziećmi 

jasne zasady korzystania z Internetu. Powinna to także robić szkoła na lekcjach 

informatyki oraz na godzinach wychowawczych. Dla młodych ludzi Internet  

jest czymś oczywistym bo był „od zawsze”. Zaistniała  kultura, która cechuje się 

natychmiastowością komunikacji: Internet, telefon komórkowy, e-mail, fax, 

telewizja. Dzięki nim możemy natychmiast skontaktować się z każdym, 

ściągnąć płytę, program a nawet wypracowanie. A to daje poczucie panowania 

nad czasem i przestrzenią. Młodzież oczekuje zatem natychmiastowości, nie 

chce i nie potrafi czekać. Przez to ludzie postrzegają świat powierzchownie, 

fascynuje ich codzienność i delektowanie się drobiazgami.   

Internet jest więc dla wszystkich użytkowników przede wszystkim źródłem 

niewyczerpanej informacji, a dla większości jest środkiem komunikowania się. 

Wśród osób uczących się głównym powodem korzystania z Internetu  

jest poszukiwanie informacji związanych z nauką. Uważam, że Internet  

nie jest dobry ani zły, lecz właściwe bądź niewłaściwe może być jego używanie. 

Nadużywanie Internetu i cyfrowych dobrodziejstw zawsze jest niewłaściwe  

i nigdy nie prowadzi do pozytywnych skutków. Używajmy więc Internetu 

racjonalnie, z korzyścią dla siebie, pamiętając, iż każde zachowanie dokonane  

w sieci ma realne skutki w świecie rzeczywistym. 

 

 

 



Moim zdaniem Internet jest zły ponieważ jest uzależniający, ludzie 

zapominają o swoich sprawach prywatnych przez to że za długo korzystają 

z Internetu. Internet również ma dobre strony takie jak np. Wikipedia,  

lecz z Internetu trzeba umieć korzystać mądrze i nie tylko używać go  

do gier czy innych bzdur. Moim zdaniem Internet w tych czasach  

jest potrzebny, ponieważ wiele form porozumiewania się z ludźmi  

jest właśnie przez Internet. Równie wiele jest form nauki po przez Internet 

np. e-podręczniki lub googlebooks. Internet otwiera coraz to nowe 

możliwości dla ludzi. Internet wchodzi w nową erę 5G Internet dostarcza 

nam informacji z kraju i ze świata.Za pomocą Internetu są wysyłane 

ostrzeżenia o nadchodzącym stanie pogody lub zagrożeniu. Obecnie 

pomaga ludziom w składaniu różnych dokumentów lub załatwianie spraw 

w urzędach. Ułatwia nam przelewy bankowe i oszczędza nam czasu  

na dotarcie do banku lub innej instytucji państwowej. Również 

zaoszczędzamy na kosztach dojazdu. Internet pomaga w odnajdywaniu 

zagubionych ludzi po przez GPS w telefonie. 

 

Moim zdaniem Internet jest oknem na świat, ponieważ dzięki niemu 

jesteśmy w stanie dowiedzieć się co dzieje się na świecie.  

Dzięki Internetowi możemy rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 

Poszerza on wiadomości z różnych dziedzin nauki. Pozyskujemy 

odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Internet możemy również 

wykorzystać do nauki języków obcych, poprzez różnego rodzaju kursy  

i szkolenia online. Można go również wykorzystywać do komunikowania 

się ze swoimi znajomymi, oraz przysyłania poczty elektronicznej.  

Możemy śmiało robić zakupy w sklepach internetowych bez wychodzenia 

z domu. Musimy umiejętnie korzystać z sieci aby nie popaść w nałóg.  

Zbyt częste i długie przesiadywanie przed monitorem komputera  

lub telefonu staje się zagrożeniem dla człowieka. Osoba nadużywająca 

Internetu, staje się od niego uzależniona co skutkuje osamotnieniem  

lub nawet chorobą. Wówczas konieczna jest terapia. Według mnie Internet 

ma wiele dobrych zalet, ale trzeba ostrożnie z niego korzystać. 

 

 

 



W naszych czasach jest dużo spekulacji na temat Internetu. Dlaczego  

tak jest? Każdy człowiek inaczej postrzega korzystnie z mediów, naszych 

dziadków może często irytować, że sprawdzamy jakieś informacje  

w naszym smartphonach. Dla nas jest to całkiem normalne,  

jak czegoś nie rozumiemy to wyszukamy w Internecie pomocy.  

Czy Internet pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o świecie i nauce? 

Oczywiście, że tak! Czytając przeróżne artykuły czy oglądając filmy 

dokumentalne. Świetny przykład takiego filmu jest „Księgowy 

Auschwitz”. Wiadomo Internet nie jest w każdej kwestii idealny...  

Są sytuacje gdzie człowiek może dla relaksu używać mediów ale jak to się 

zdarza bardzo często to trzeba się zastanowić czy to jest dobre? Wiadome 

jest, że orgiazm też potrzebuje odpoczynku. Lepiej przeczytać dobrą 

książkę niż siedzieć całe noce i grać, a zdarza się to bardzo często. Młodzi 

ludzie mogą sobie nie zdawać z tego sprawy. Myślą, że gra ich odstresuje, 

jest to prawda w pewnym stopniu, ale wraz z kolejnymi godzinami grania 

człowiek jest nie spokojny, iż przegrał kolejną rozgrywkę. Złe jest również 

w Internecie to iż na jakieś rzeczy do gier trzeba wydać dużą sumę 

pieniędzy, nie dość, że będziemy stratni finansowa to też materialnie. 

Czemu mamy wydawać sto złoty na jakieś rzeczy, których w prawdziwym 

życiu nigdy nie zobaczy czy dotkniemy? Z biegiem lat młodzi ludzie  

to dostrzegają i przestają wydawać diametralne sumy pieniędzy. Pieniądze 

czy siedzenie po nocach nie jest tak bardzo złe, jak pisanie z nieznajomą 

nam osobą. Zdarza się to dość często na popularnych komunikatorach. 

Często jest tak, że ludzie podszywające się pod daną osobę tak naprawdę 

są zupełnie inni i najczęściej dużo starsi niż podają. Najlepiej widząc,  

że jakaś osoba do nas napisze od razu to zignorować. Pisanie z taką osobą 

może mieć złe skutki. Ja osobiście korzystam z Internetu zazwyczaj  

w celach naukowych i relaksacyjnych. Lubię w wolnym czasie obejrzeć 

jakiś film czy serial na mojej ulubionych platformach. Również  

do skupienia się przy nauce czy umileniu sobie czasu lubię jak jakaś 

muzyka leci w tle. Internet ułatwia mi rozmowy z koleżankami i kolegami 

na różnych komunikatorach. 

 

 

 

 



Do refleksji nad tym tematem skłoniła mnie ostatnia lekcja wiedzy  

o społeczeństwie, na której poruszaliśmy ten temat. Jako że jestem 

nastolatką żyjącą w XXI wieku, bardzo chętnie korzystam z Internetu,  

lub innych wynalazków techniki. Z Internetu głównie korzystam  

po to aby czerpać z niego rozrywkę. Niekiedy ostro przedłużam czas 

spędzony przy komputerze, jaki mogłabym przecież poświęcić mojej 

rodzinie. A o tym zdaje sobie sprawę dopiero po fakcie dokonanym. 

Internet to prawdziwa skarbnica, gdzie możemy w jakimś stopniu rozwijać 

swoje zainteresowania. Możemy również kontaktować się z naszymi 

znajomymi i poznawać nowe i ciekawe osoby. Internet pomaga odkrywać 

ciekawe fakty oraz poznawać ( nawet wirtualnie) fascynujące miejsca  

na naszej kuli ziemskiej i nie tylko. Niestety wielu nastolatków  

ale i nie tylko ich bo przecież osoby dużo młodsze i starsze trafiają w sidła 

mrocznej strony Internetu. Ważna kwestia, którą należy poruszyć, to hejt  

z którym wciąż bardzo duża grupa osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn się 

z nim zmierza. Osoby, które doświadczyły publicznej obrazy w Internecie 

maja często duże problemy psychiczne, kompleksy i niestety coraz 

częstsze próby samobójcze. Ten fakt jest przerażający, bo przecież 

porównujemy dobrą i zarazem tą okrutną część prawdziwego okna  

na świat. Coraz częściej słyszymy, że ludzie którzy na przykład grają  

w jakąś grę i w prawdziwym życiu robią podobne ruchy jak w tej grze. 

Dlatego w tym całym technologicznym świecie (ale i nie tylko) trzeba 

odnaleźć swój złoty środek , harmonię , która wyjdzie nie tylko nam  

na dobre, ale również naszej rodzinie. Bo o naszej familii nigdy nie można 

zapomnieć. Na szczęście niektórzy ludzie dostrzegają ten problem  

i postanawiają coś  z tym zrobić. Zakładają różne telefony dla osób,  

które maja z tego tytułu problemy i starają się im w jakiś sposób pomóc. 

Na różnych portalach społecznościowych można właśnie zauważyć,  

że pojawia się coraz więcej moderatorów i administratorów, którzy pilnują 

porządku na stronach internetowych. Aby udoskonalić moja wypowiedź, 

użyje słynnej maksymy humanistów „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie 

nie jest mi obce”. Tak więc podążając tropem rozumienia tej puenty  

i wykorzystania jej do mojej pracy, Internet nie jest dla nas obcą rzeczą  

bo przecież stworzyli go ludzie i można a nawet w niektórych przypadkach 

z niego korzystać. Reasumując moją wypowiedź pisemną, myślę że 

idealnym aforyzmem  do podsumowania byłoby hasło ,,INTERNET ? – 

KORZYSTAJ, ALE Z UMIAREM!!!’’ 

 

 



Internet to coś w co zapadamy bez pamięci czy coś co może nam tylko 

pomóc? Internet jak wszystko ma swoje dobre strony tak samo złe. Od nas 

zależy czy jego potencjał wykorzystamy pozytywnie czy negatywnie. 

Można go używać jako miejsce do nauki, dowiadywać się z różnych 

sprawdzonych źródeł na temat, na który chcemy się czegoś się dowiedzieć 

albo podszkolić. W sieci jest mnóstwo porad i wskazówek by rozwiązać 

dany problem. Jest nam bardzo przydatny gdy nie jesteśmy w danej chwili 

dyspozycyjni, możemy się komunikować i załatwiać swoje sprawy 

korzystając z Internetu, a gdy bliskie dla nas osoby lub rodzina mieszka 

daleko zawsze można się rozmawiać nawet na ogromną odległość.  

Po przez portale społecznościowe można poznać wiele ciekawych  

i wspaniałych osób, ale na to trzeba uważać, ponieważ nie każda osoba  

jest tą za jaką się podaje. Te osoby mogą wprowadzić nas w wiele 

kłopotów, nękać, szantażować rzeczami, o których się o nas dowiedzieli 

podczas gdy myśleliśmy, że swoje sekrety powierzamy komuś innemu, 

zaufanemu. Jest również wiele stron, które potrafią wpędzić w kłopoty 

dzieci, nawet dorosłą doświadczoną osobę, te strony mogą napędzić wiele 

zmartwień takich jak wysokie opłaty, długi, poznanie niebezpiecznych 

osób, które pod presją mogą namawiać do wielu groźnych rzeczy.  

Jeśli nie chronimy swojej prywatności nasze dane, sekrety bądź zdjęcia, 

które nie chcielibyśmy żeby ujrzały światło dzienne mogą się wydostać  

w niepowołane ręce. Internet to niekończąca się sieć, w której praktycznie 

można znaleźć wszystko i powinniśmy z tego korzystać, niesamowicie 

ułatwia życie, ale trzeba pamiętać, by obchodzić się nią z umiarem,  

a to co w nim robią małe dzieci powinni kontrolować opiekunowie, 

ponieważ są naiwne, wierzą każdemu i nie zdają sobie sprawy z potęgi 

Internetu. 

 

 



Internet tak jak wszystko ma swoje pozytywne jak i negatywne strony. 

Jego plusy to między innymi: możliwość zdobywania informacji, kontakt  

z rodziną i znajomymi dzięki różnym portalom społecznościowym, 

dostarczanie nam rozrywki, np. dzięki różnym grom, robienie zakupów  

bez wychodzenia z domu, różne usługi, np. bankowe. Internet jednak ma 

też ciemną stronę. Można się od niego uzależnić, co stanowi duże 

zagrożenie dla społeczeństwa  i utrudnia kontakty międzyludzkie.  

W Internecie musimy zachować szczególną ostrożność z podawaniem 

swoich danych, np. miejsca zamieszkania, numeru PESEL, wieku, itp.- 

chociaż istnieje zagrożenie, nawet jak ich nikomu nie podajemy, mogą być 

wykradzione przez hackerów, czyli ludzi którzy potrafią wykraść nasze 

dane dzięki zaawansowanym programom. Kolejną ciemną stroną Internetu 

jest darkweb, gdzie możemy znaleźć między innymi: czarny rynek - 

sprzedawane są tam nielegalne rzeczy, np. narkotyki lub bronie; drastyczne 

treści: nagrania z pornografią dziecięcą lub inną formą znęcania się; strony 

internetowe oferujące fałszerstwo dokumentów. Istnieje również 

cyberbullying (cyber przemoc), który polega na internetowym 

prześladowaniu innych: publikowanie zdjęć osoby bez jej zgody; 

wypisywanie o niej złych rzeczy.  Przez Internet można poznawać nowe 

osoby, co oczywiście zalicza się do plusów, ale zanim zamierzamy 

planować spotkanie z człowiekiem poznanym w sieci, warto na początku 

rozmawiać z nim przez kamerkę, np. używając Skype'a lub Messengera, 

ponieważ osoba, z którą rozmawiamy może okazać się w rzeczywistości 

kimś innym niż tym, za kogo się podaje i mieć wobec nas złe intencje. 

Podsumowując, Internet jest zarówno oknem na świat  jak i siecią, w którą 

wpadamy bez pamięci. Nie jest określone czy identyfikuje się jako dobry 

czy zły, ponieważ to zależy wyłącznie od tego w jaki sposób zamierzamy 

go wykorzystywać. Według mnie Internet jest okiem na świat jak i bardzo 

niebezpiecznym miejscem. Można tam zarówno znaleźć dużo ciekawostek 

dotyczących świata i nie tylko ale też można tam wpaść  

w niebezpieczeństwo. Jeżeli się używa go bezpiecznie i rozważnie  

i nie ujawnia się swoich danych osobowych to nie grozi nam 

niebezpieczeństwo natomiast jeżeli używamy go bez rozwagi to może nas 

uzależnić i wplątać w kłopoty ponieważ udostępniając miejsce swojego 

zamieszkania możemy zostać ofiarami kradzieży. Jak i przez Internet 



hakerzy mogą się włamać do naszego komputera i wykraść nasze dane, 

zdjęcia, hasła i wiele innych informacji które mogą wykorzystać  

do różnych przestępstw. Internet jest używany też do różnych przestępstw 

takich jak cyber przemoc która jest teraz bardzo popularna u młodzieży 

najczęściej kończy się to bardzo źle dla osoby hejtowanej.  

Ale nie tylko do takich przestępstw w głębszych warstwach Internetu 

dochodzi nawet do procederu handlu ludźmi, narkotykami, bronią, 

organami ludzkimi i wieloma innymi rzeczami. Ale Internet też służy  

do dobrych rzeczy na przykład zbiórkami pieniędzy dla najbardziej 

potrzebujących też służy do szukania informacji do komunikowania 

między sobą i nie tylko. Uważam iż Internet jest bardzo dobrą rzeczą jeżeli 

używa się go z rozwagą. 

 

 

 

 

 

 



Korzystanie z Internetu, który jest obecnie niemal stałym elementem 

naszego życia, niesie za sobą zarówno szanse jak i zagrożenia. Dzięki 

szybkiemu dostępowi do informacji mamy możliwości niemal  

bez ograniczeń poszerzać naszą wiedzę, korzystać z wielu opracowań 

naukowych, kształcić się w rozmaitych kierunkach. Dzięki przeróżnym 

komunikatorom, platformom internetowym czy grom możemy poznawać 

ludzi z różnych stron świata, szlifować języki obce, poznawać inną kulturę, 

nawiązywać międzynarodowe przyjaźnie. Internet pozwala nam być  

w stałym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, dostarcza szeregu rozrywek- 

dostęp do filmów, muzyki, książek. Pozwala załatwiać szybciej przeróżne 

sprawy- dostęp do bankowości, sklepów on-line, sprawy urzędowe. 

Internet to jednak także zagrożenia. Obecnie coraz częściej słyszymy  

o jego negatywnych skutkach. Nadmierne korzystanie z sieci prowadzi 

m.in. do uzależnień od gier komputerowych, zmniejszonych kontaktów  

w życiu realnym na korzyść tych internetowych. Może skutkować 

pogorszeniem funkcjonowania w prawdziwym życiu, uciekaniem  

od rzeczywistości do wirtualnego świata. Internet to też zagrożenie 

rozpowszechnianiem nielegalnych treści, cyberprzemocą, kradzieżami 

danych. Wielogodzinne korzystanie z Internetu może negatywnie wpływać 

na nasze zdrowie powoduje uszkodzenia oczu, wady postawy. 

Podsumowując wydaje mi się, że będąc świadomym i rozważnym 

użytkownikiem  korzyści płynące z dostępu do tego źródła informacji 

przeważają nad ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. 

 

 



Internet bez wątpienia jest olbrzymim oknem na świat, które umożliwia 

nam zdobycie wiedzy na różne tematy bez wychodzenia z domu.  

Jednak zawsze warto wiedzę zdobytą w Internecie porównać z książką  

z biblioteki lub notatkami z lekcji. Ważne, aby nauczyć się odróżniać 

informacje prawdziwe od nieprawdziwych. Dobrą rzeczą jest możliwość 

oglądania relacji na żywo z ważnych wydarzeń i uczestnictwa w nich  

wraz z innymi ludźmi z całego świata. Dla osób uczących się języków 

obcych Internet stwarza wiele możliwości. Można doskonalić naukę języka 

obcego słuchając programów telewizyjnych, czytając artykuły lub wręcz 

rozmawiając z osobami z innych krajów. Mimo wszystkich pozytywnych 

rzeczy, jakie daje nam Internet, należy też pamiętać o zagrożeniach,  

jakie niesie za sobą bezmyślne korzystanie z niego. Ze względu  

na powszechność dostępu do Internetu jest bardzo dużo stron niosących 

szkodliwe, nielegalne treści, rozpowszechniające przemoc lub nienawiść 

do innych ludzi. Na tego rodzaju informacje podatne są osoby młode. 

Dlatego ważne jest, aby rozsądnie podchodzić do treści, które oglądamy, 

ale także publikujemy w Internecie. W dzisiejszych czasach olbrzymim 

problemem staje się nadmierne korzystanie z Internetu. Życie realne 

przenosi się do wirtualnego, na czym tracą zwykłe kontakty 

międzyludzkie. Dlatego ważne jest rozsądne korzystanie z dobrodziejstw 

Internetu. Dla mnie najlepszą rzeczą, jakie daje Internet, jest dostęp  

do wiedzy na interesujące nas tematy dla mnie na przykład sport.  

Chętnie oglądam różne ciekawe wydarzenia sportowe, których nie 

transmituje telewizja. Staram się wykorzystywać Internet w rozsądny  

i odpowiedni sposób. 

 

 



Korzystanie z Internetu ma swoje zalety i wady. Po pierwsze, stanowi 

podręczne źródło bieżących informacji o tym, co dziej się w Polsce  

i na świecie każdego dnia. Po drugie możemy znaleźć tutaj odpowiedzi  

na pytania z każdej dziedziny nauki, co pozwala na lepsze przygotowanie 

się do lekcji. Wszystkie wydawnictwa podręcznikowe oferują 

multimedialne metody utrwalania wiadomości poprzez dostęp  

do sieciowych zasobów. Elektroniczna poczta, messengery ułatwiają 

komunikację między ludźmi. Przez Internet można załatwić sprawy 

służbowe, urzędowe i zrobić zakupy nie wychodząc z domu.  

Nawet rodzice uczniów, poprzez dostęp do elektronicznego dziennika,  

są na bieżąco ze stopniami swoich dzieci i w stałym kontakcie  

z nauczycielami. Wszelkiego rodzaju rekrutacje do szkół średnich, uczelni 

odbywają się poprzez sieć. Można czytać książki, słuchać ulubionej 

muzyki, a nawet zwiedzić wirtualnie muzeum. Ale są także minusy.  

Można łatwo się zapomnieć grając bez pamięci w sieciowe gry, spędzając 

na portalach społecznościowych długie godziny, zaniedbując bezpośrednie 

relacje z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Internet to cichy złodziej 

czasu. Czasami siedzimy zbyt długo wieczorami w sieci, co ogranicza nasz 

sen, niszczy wzrok i kręgosłup. Czasami Internet może stanowić poważne 

zagrożenie dla nas samych. Publikowanie zdjęć, informacji osobistych  

na portalach społecznościowych może być wykorzystane przez innych  

w złej wierze. Możemy zostać ośmieszeni lub potraktowani w sposób 

poniżający. Dlatego też korzystając z internetu warto sobie nastawić 

budzik, aby nie przekraczać, zaplanowanego wcześniej na sieciową 

posiadówkę, czasu. Ponadto warto przemyśleć, czy publikować swoje 

zdjęcia. Być może ważniejsza od lajków jest prywatność osoby.  Istotnym 

też jest odpowiednie podejście do hejtów. Nie należy wdawać się  

w prowadzące do nikąd dyskusje o osobami, które w Internecie posługują 

się językiem wulgarnym, z osobami, których nie znamy. Czasami warto 

powstrzymać się przed odpowiedziami, które i tak nie przyniosą efektu  

w postaci zmiany stanowiska drugiej strony dyskusji. Nie należy działać 

emocjonalnie. Czasami trzeba dokonać lepszego wyboru. Zamiast pisać  

do koleżanki poprzez facebook i lajkować jej zdjęcia, lepiej jest umówić 

się do kina, na lody, zakupy albo razem pojeździć na nartach. Lepiej  

jest spotkać się z koleżanką face to face, porozmawiać, niż szukać po sieci 

informacji o sobie nawzajem. 

 

 

 

 



W dzisiejszych czasach chyba każdy wie czym jest Internet. Większość 

ludzi XXI wieku jest w posiadaniu telefonów, tabletów czy komputerów. 

Czy może być dla nas niebezpieczny? Odpowiedź oczywiście brzmi tak. 

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia aby nie sprawdzić mediów 

społecznościowych czy zagrać w ulubioną grę. W dzisiejszych czasach 

prawię każdy posiada konto na wszystkim dobrze znanym Facebooku. 

Wstawiamy tam czasami wszystko co popadnie, aby inni tylko podziwiali  

i zazdrościli tego co dzieje się w naszym życiu. Możemy nawet nie zdawać 

sobie sprawy kto może to zobaczyć i jak później będziemy tego żałować. 

Po przez strony internetowe zawieramy też nowe znajomości ale czy one 

są prawdziwe? Piszemy z kim popadnie aby popisać się ile mamy 

znajomych. Każdy chce zdobyć jak najwięcej lajków pod zdjęciami.  

Po drugiej stronie może być każdy a my nie mamy nawet świadomości  

z kim piszemy. Nawet nie znając danej osoby w rzeczywistości  

jedynie wirtualnie oceniamy ją. Zamiast popatrzeć jej w oczy patrzymy  

w tak zwanego ,,fejsa”. Ludzie są tam coraz częściej krzywdzeni i 

spotykają się z hejtem. W takich sytuacjach ranimy ją słowami, które 

docierają prosto do serca. Niestety ale coraz częściej przez to co o kimś 

powiemy dochodzi do samobójstw. Ludzie mają słabą psychikę i mają 

uczucia o czym czasami chyba nie zdajemy sobie sprawy. Istotne  

tu pytanie czy bylibyśmy w stanie powiedzieć temu komuś złe słowa 

prosto w twarz czy mamy odwagę pisać tylko na jakiś portalu często  

też anonimowo. Poprzez ciągłe używanie telefonu lub komputera 

zaniedbujemy swoje obowiązki i życie. Rodzina i przyjaciele zaczynają 

schodzić na drugi plan. Spędzamy z nimi coraz mniej czasu,  

a nasza przyszłość z każdym dniem niszczy się coraz bardziej.  

Popadamy w coraz większe uzależnienia lub choroby np. depresje. 

Obserwujemy też tam wiele niestosownych zachowań, które później 

naśladujemy. Zaczynamy pić alkohol albo palić papierosy tylko aby się 

przypodobać innym. A wszyscy oceniają nas jak byśmy byli w jakimś 

telewizyjnym show. Niestety ale to wszystko jest prawdziwym życiem  

i tylko my jesteśmy w stanie przerwać tą nienawiść i uwolnić się z klatki 

Internetu.   

 

 

 

 

 



Internet – ile ludzi z niego korzysta? Ile jest jego zwolenników,  

a ile przeciwników? Pewne jest to, że z Internetu korzysta wiele ludzi.  

Ale niestety nie wszyscy korzystają z niego mądrze. Większość z nas  

w dzisiejszych czasach nie potrafiłaby funkcjonować bez Internetu. 

Niepodważalną, dobrą funkcją Internetu jest ilość informacji,  

które możemy tam znaleźć. Nigdzie indziej w jednym miejscu nie 

znajdziemy tyle informacji co tam. Moim zdaniem jest to najlepsza cecha 

Internetu. Gdyby nie to, codziennie musiałabym biegać do biblioteki,  

żeby dowiedzieć się czegoś o danym pojęciu, dacie czy wydarzeniu.  

Jest to, wydaje mi się, szczególnie pomocne dzieciom chodzącym  

do szkoły. Po drugie, dzięki Internetowi możemy być na bieżąco  

ze światem i tym, co się na nim dzieje. No bo, bądźmy szczerzy,  

kto jeszcze w dzisiejszych czasach śpieszy się do domu, żeby zdążyć  

na Wiadomości w telewizji? W tym momencie, jeżeli chcemy dowiedzieć 

się kiedy kolejne posiedzenie sejmu, jaka będzie jutro pogoda, czy co tam 

w Hollywood, wystarczy wpisać to w internetową wyszukiwarkę. Kolejną, 

bardzo przydatną funkcją Internetu, jest możliwość komunikowania się  

z innymi, nawet na najdalszych odległościach. Jest to o wiele 

praktyczniejsze, bo dzięki niektórym aplikacjom, możemy rozmawiać  

z drugą osobą, widząc jej twarz na ekranie. Oczywiście jest to także dużo 

tańsze niż wysyłanie wiadomości na tak dużą odległość. Internet ma  

też swoje wady. Po pierwsze, uzależnienia. Uzależnienia od Internetu 

dotykają coraz więcej osób na całym świecie. Przez zbyt częste i zbyt 

długie korzystanie z niego, można uzależnić się od niego. Osoby 

uzależnione najczęściej nie tylko krzywdzą siebie, ale często też innych  

ze swojego otoczenia. Bardzo często, gdy takiej osobie zabroni korzystać 

się z Internetu, zaczyna ona być agresywna, więc jest to po prostu 

niebezpieczne. Kolejną, według mnie najniebezpieczniejszą wadą 

Internetu, jest to, że daje on możliwość nie tylko komunikowania się  

ze znajomymi osobami, lecz też z obcymi, którzy często nie są tymi,  

za których się podają. Przez komunikację z taką osobą możemy 

sprowadzić na siebie wielkie zagrożenie. Można ryzykować nawet 

własnym życiem. Po trzecie, coraz częściej pojawiająca się wada Internetu, 

czyli cyberprzemoc. Osoby obawiające podejść się do kogoś i powiedzieć 

mu coś niemiłego w twarz, piszą to w Internecie. Takie zdarzenia są  



coraz częstsze. Osoba szykanowana, często ma przez takie zachowania 

problemy psychiczne. Zdarzają się przypadki, że osoba wyśmiewana 

próbuje popełnić samobójstwo. Można dojść do wniosku,  

że cyberprzemoc, również jest niebezpieczna. Moim zdaniem Internet  

to przydatna rzecz. Pomaga nam w życiu codziennym, lecz gdy kogoś 

spotka jego ciemna strona, to niebezpieczeństwo może być bardzo duże. 

Jeżeli będziemy korzystać z Internetu ostrożnie i z umiarem, to nie ma  

co do korzystania z niego żadnych przeciwwskazań. 

 

 

 

 

 



Moim zdaniem Internet to jest jednocześnie udogodnienie XXI w.  

i zagrożenie które obejmuje nas wszystkich. Zależne jest to jedynie  

od osoby, która z niego korzysta i celu w jakim to robi. Część ludzi używa 

Internetu by znaleźć informacje. Uczniowie, którzy zbierają materiały  

do nauki, pisania prac i wypracowań. Inni szukają na przykład poradników 

jak coś zrobić, albo przepisów kulinarnych. Niestety większość ludzi 

używa Internetu do rozrywek, przy czym nie sądzę, że jest to złe. 

Niektórzy robią to bez opamiętania i nadużywają tego po czym narzekają, 

że zmarnowali czas, są nie wyspani lub bolą ich oczy od ciągłego patrzenia 

w ekran i plecy od krzywego, długiego siedzenia w jednej pozycji.  

Dużo młodych ludzi od ciągłego grania obniża się w nauce lub nie 

przesypia nocy by na przykład wbić następny level w grze. Po przegranej 

w jakiejś gierce, niektórzy tak emocjonalnie do tego podchodzą, że staja 

się niekiedy agresywni dla innych bądź wyżywają się na swoim sprzęcie 

do grania przez co ich rodzice są narażeni na koszty. Przykładem 

niebezpieczeństw w Internecie są sprzedawcy-oszuści. Dużo ludzi wiele 

swoich zakupów robi przez strony internetowe. Niekiedy robią to zbyt 

porywczo i zachłannie, kiedy widzą „przeceny”. Kiedy zobaczą  

ten magiczny wyraz od razu chcą to kupić nie myśląc czy na pewno  

jest to obniżka oraz czy jest to im potrzebne. Dlatego sprzedawcy właśnie 

tworzą promocje by złapać nowych, naiwnych klientów. Przy czym 

wszyscy chcą łatwo zarobić, więc niektórzy robią to legalnie, a niektórzy 

nie. Ta druga grupa tworzy często ogłoszenia w sieci rzeczy o „super 

okazyjnych” cenach, za które klient dostaje tandetną podróbkę 

wymarzonego produktu lub po prostu puste pudełko. Wiele osób łapie się 

na takie sztuczki przez co tracą pieniądze bo ich odzyskanie jest bez szans. 

Bardziej niebezpiecznie jest pisanie z nieznajomymi. Gdy poznajemy 

kogoś w sieci nigdy nie wiemy czy osoba, z którą piszemy jest na pewno 

tą, za którą się podaje pod swoim nickiem. Takie konwersacje wyglądają 

na pozór normalnie, naturalnie, ale do czasu kiedy nieznajomy spyta  

o nasze dane na przykład o miejsce zamieszkania lub imiona rodziców. 

Takie informacje przestępcom potrzebne są na przykład po to by nas 

znaleźć i porwać. Ja natomiast używam Internetu do komunikowania się ze 

znajomymi i rodziną na rożnych komunikatorach na przykład Messenger, 

WhatsApp, ale również do pozyskiwania informacji, ale przede wszystkim 

do rozrywki na przykład gier i filmików na Youtubie. Podsumowując, 

moim zdaniem Internet to super źródło informacji i rozrywki,  

ale są również jego złe strony, na które trzeba uważać. 

 



Internet powstał w 1969 roku. Początkowo był wykorzystywany   

przez wojsko, a później w miarę systematycznego rozwoju stał się ogólnie 

dostępnym środkiem masowego przekazu, znanym na całym świecie. 

Musimy zadać sobie pytanie: „Internet to zagrożenie czy sieć,  

w którą wpadamy bez pamięci?” Trudna odpowiedź. Chcąc być 

obiektywnym należy pamiętać o jego plusach i minusach. Dzięki sieci 

internetowej można komunikować się na całym świecie. Zaletą Internetu 

jest możliwość nawiązywania bezpośrednich kontaktów 

międzynarodowych. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach.  

Możemy wymieniać swoje poglądy, doskonalić wiedzę w każdej możliwej 

dziedzinie życia i nauki. Kolejnym argumentem jest oszczędność czasu. 

Dzięki łączu nie wychodząc z domu, możemy dokonywać zakupów, 

opłacać rachunki. Ogromnym plusem jest dostęp do ofert pracy  

oraz możliwość pracy zdalnej. Dla takich zawodów jak np. informatyk 

praca bez Internetu była by niemożliwa. W rzeczywistości Internet  

ma też drugie oblicze. Nie możemy zapominać, że często staje się ono 

źródłem uzależnień. Wielu ludzi spędza za dużo czasu przed ekranem 

komputera co prowadzi do uzależnień (leczonych poprzez długotrwałą 

terapię psychologiczną) , chorób kręgosłupa i trwałego pogorszenia 

wzroku .Zapewne prędzej czy później będą oni nosić okulary i korzystać  

z usług rehabilitanta Wielkim problemem jest cyberprzemoc poruszana 

głośno przez media. Po przytoczeniu wszystkich za i przeciw dochodzę  

do wniosku, że w rzeczywistości  Internet ma tyle samo zwolenników  

co przeciwników. Oczywiście stanowisko jednostek może ulec zmianie, 

bowiem ludzie wciąż szukają czegoś nowego, rozwijają swoje 

umiejętności. Niewątpliwie Internet jest przydatny w dzisiejszych czasach, 

ale trzeba umieć korzystać z niego mądrze i rozważnie. 

 

 

 

 



W naszych czasach tylko nieliczni ludzie „nie istnieją” w Internecie. 

Trzeba przyznać, że stanowcza większość społeczeństwa posiada konta  

na portalach społecznościowych np. na Facebook'u czy Instagramie. 

Internet otwiera przed nami wiele nowych dróg, bo przecież nikt 

paręnaście lat temu by nie pomyślał, że będą istniały takie zawody  

jak youtuber, influencer, bloger itp. Teraz jest to natomiast niemalże  

na porządku dziennym. Internet jest miejscem, a raczej przestrzenią  

czy środowiskiem, gdzie możemy zawierać nowe znajomości, poznać 

miłość swojego życia, a nawet oznajmić całemu światu, że w niedzielę 

jedliśmy parówki na śniadanie. Internet służy nam do zabawy, w sieci  

jest mnóstwo gier, filmów oraz muzyki, a także do nauki – bo wiadomym 

jest, że najszybszym sposobem dowiedzenia się czegoś jest po prostu 

„wygooglowanie” tego. Ale uwaga: nie wszystko co przeczytamy  

w Internecie to prawda! Przykładowo jeśli przeczytamy, że katar  

jest objawem choroby serca i umrzemy w przeciągu kilku tygodni, to trzy 

razy bym się zastanowiła przed napisaniem testamentu i jednak poszła  

do lekarza. Jednak czy to jedyna pułapka czekająca na nas w Internecie?  

W sieci oprócz dobrej zabawy czyha na nas wiele zagrożeń. Pomijając  

już kwestię uzależnienia, która w naszych czasach jest ogromnym 

utrapieniem, możemy zagłębić się w inną problematykę. Zawieranie 

nowych znajomości przez Internet – wydawać by się mogło, że to taka 

niewinna rzecz, która przynosi nam dużo szczęścia i nowych emocji,  

a emocji szczególnie kiedy na pierwszym wspólnym spotkaniu  

nie zagramy w piłkę z Adasiem, tylko zostaniemy porwani przez 

pięćdziesięcioletniego Adama. Strony Internetowe – pomagają nam 

odkrywać świat, a kiedy bez niczyjej wiedzy klikniemy „Tak, mam 18 lat” 

dają możliwość zobaczenia rzeczy, których się „nieodzobaczy” i ryjących 

dziecięcą psychikę, która już nigdy nie będzie taka sama. Media 

społecznościowe – świetny pomysł żeby pokazać wszystkim naszą 

kreatywność lub po prostu siebie no i oczywiście wystawić się prosto  

pod nos hejterów (czyt. internetowych kozaczków), którzy w sieci 

zwyzywają cię od najgorszych i doprowadzą do załamania nerwowego,  

a w realnym świecie będą się bali nawet na ciebie spojrzeć. To tylko parę 

przykładów tego jak sieć może nas złapać w swoją sieć. Wbrew pozorom 

to nie jest aż tak trudne aby być bezpiecznym w Internecie. Wystarczy 

tylko stosować się do regulaminów stron, z których korzystamy,  

być czujnym, myśleć – najzwyczajniej używać Internetu z głową!  

I szczególny apel do rodziców: kontrolujcie swoje dzieci. Patrzcie jakie 

treści publikują w sieci, sprawdzajcie od czasu do czasu czy nie piszą  

z kimś podejrzanym, na jakie strony wchodzą, Od rodziców i tego jak nas 



pilnują i edukują w dużej mierze zależy nasze bezpieczeństwo. Ja osobiście 

też istnieję w Social Mediach. Publikuję zdjęcia czy też piszę z ludźmi,  

ale jestem ostrożna. Co do kontroli rodziców to nie mam z nią problemów, 

bo to mój tata jest moim najlepszym doradcą w sprawie zdjęć, a mama  

od razu dowiaduje się kiedy poznaję nową osobę (niezależnie czy  

w Internecie czy w realu), bo po prostu jestem taka, że nie lubię trzymać 

niczego przed nią w sekrecie (oczywiście z małymi wyjątkami).  

Z Internetu najczęściej korzystam do oglądania filmów i seriali, słuchania 

muzyki oraz sprawdzania różnych informacji np. do szkoły lub na temat, 

który mnie interesuje.  

 

 

Moim zdaniem Internet jest niebezpieczny i daje nam ogromne 

możliwości. Dzięki Internetowi możemy zrobić praktycznie prawie 

wszystko. Rozpoczynając przez słuchanie muzyki i oglądanie filmów, 

korzystanie ze sklepów internetowych, kontakty ze znajomymi 

(komunikatory) a kończąc na wyszukiwaniu informacji. W Internecie 

możemy znaleźć książki, filmy encyklopedie i itp. . Pozostaje pytanie:  

Co będzie za kilka lat ? Przyszłość Internetu zależy tylko od osób które go 

używają. Każdy z nas może udostępnić muzykę lub teksty. Jednak Internet 

ma też swoje złe strony. Internet niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jest 

idealnym miejscem dla pedofilów. Szczególnie kiedy możemy zachować 

całkowitą anonimowość. Kolejną sprawą jest to, że musimy uważać  

co wrzucamy do sieci, ponieważ każdy może zobaczyć to co wstawimy. 

Skutkiem dodania takiego zdjęcia możemy paść ofiarą cyberprzemocy. 

Moim zdaniem w Internecie przeważają dobre strony.  

Przed niebezpieczeństwem przez innych użytkowników Internetu można 

się zabezpieczyć, przestrzegając podstawowe zasady bezpieczeństwa  

w sieci i zgłaszać nieodpowiednich użytkowników do odpowiednich służb. 

Wnioskując, Internet jest dobrą inicjatywą dla ludzi, którzy umiejętnie 

potrafią się nim posługiwać.  

 

 

 

 



Dzięki Internetowi życie stało się trochę prostsze, ale czy Internet jest w 

zupełności bezpieczny? W Internecie można sprawdzać pogodę, oglądać 

filmy, korzystać z aplikacji takich jak facebook czy massenger lub grać, 

lecz nadużywanie może prowadzić do uzależnienia. Najbardziej  

na uzależnienie zagrożone są dzieci, których rodzice pozwalają grać 

bardzo długo, czasem nawet parę godzin dziennie. Przez uzależnienie  

nie będziemy mogli żyć bez Internetu i będziemy próbowali jak 

najszybciej dotrzeć do miejsca gdzie jest Internet, w skrajnych 

przypadkach dochodzi nawet do prób samobójczych. Udostępnianie 

swoich danych osobowych w Internecie nie jest dobrym pomysłem  

bo tak naprawdę nie wiesz czy nie wykorzystają ich złodzieje i oszuści  

dla własnych celów. W dzisiejszych czasach można powiedzieć wiele 

dobrego i wiele złego o Internecie, jednak jest on potrzebny.  

Dla niektórych Internet jest skupiskiem wiedzy, a dla innych fajnymi 

grami. Według mnie Internet jest oknem na świat, jeśli się go  

nie nadużywa. 

 

Moim zdaniem sieć jest oknem na świat i ma sporo plusów,  

ale jest też źródłem uzależnień przez co wpadamy w nią bez pamięci.  

Dzięki Internetowi można się bardzo dużo dowiedzieć np. sprawdzić 

informacje na dany temat lub pogodę. Można przez niego nawiązywać 

wiele kontaktów np. rozmawiać ze znajomymi.  

Możliwe też jest zamawianie wielu rzeczy przez Internet dzięki czemu 

można zaoszczędzić czas i pieniądze. W dzisiejszych czasach można łatwo 

stać się popularnym np. poprzez wrzucanie filmików lub zdjęć.  

To były jego plusy, ale są też minusy bo jest źródłem wielu problemów  

i uzależnień.  Dużo ludzi jest od Internetu uzależnionych .  

Przez to w większości przypadków mają problemy z oczami  

i kręgosłupem. Przez takie korzystanie z Internetu wydaje się  

też więcej pieniędzy na rachunki lub w przypadku telefonu na abonament. 

Ja wykorzystuje Internet do sprawdzania wielu informacji, rozmawiania  

ze znajomymi i grania w gry online. Podsumowując Internet jest dobrą 

rzeczą, ale gdy nieodpowiednio się z niego korzysta to można się uzależnić 

co powoduje duże problemy. 

 

 

 

 



Internet to bez wątpienia miejsce przepełnione wiedzą, z którego możemy 

czerpać wiele mądrości i poszerzać nasze horyzonty. Jest w nim wiele 

informacji i pomocy, dzięki którym nasze życie jest o wiele prostsze. 

Internet pomaga w wielu sprawach i na wielu płaszczyznach, zatem jakie 

są negatywne strony tej wielkiej encyklopedii? Oprócz czerpania nauki, 

wraz z korzystaniem z Internetu może przyjść uzależnienie.  

Dotyka ono najczęściej młodych ludzi, choć nie tylko. Internet  

jest przepełniony krzykliwymi animacjami, formatami i grafikami.  

To wszystko bardzo obciąża nasz mózg, ale jest też fascynujące i łatwo 

przyciąga młode oko. Codzienne wpadanie w wielogodzinny ciąg 

nieprzerwanej wędrówki po stronach internetowym może fatalnie odbić się 

na różnych aspektach naszego życia. Wpadanie w sidła siecioholizmu 

może skutkować zaburzeniami snu, kruszeniem się relacji z bliskimi 

czy obniżeniem ocen w szkole. Oprócz tego, Internet w wielu sytuacjach 

pozwala nam zaoszczędzić czas. Nie jest to złe, póki umiemy korzystać  

z umiarem z dogodności, ponieważ człowiek, po dłuższym czasie, 

przestaje radzić sobie bez wszelkich ułatwień, staje się uzależniony  

od nich. Nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień, ale oduczamy się 

wielu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczności  

i konstruktywnego radzenia sobie w życiu. Kolejną rzeczą  

jest bezpieczeństwo przy podawaniu naszych danych. Internet  

to jedna wielka sieć, w której wszystko ma swój nieznikający, 

niewymazywalny kod. Często nieświadomie przeglądając kolejne strony, 

wypełniając puste rubryki informacjami o sobie, choćby wpisując 

niewinne zagadnienia w wyszukiwarkę zostawiamy po sobie ślad,  

którego nie jesteśmy w stanie zlikwidować. Skutkiem podejmowania 

takich pochopnych decyzji może być wiele poważnych szkód.  

W Internecie nic nie ginie i nic się nie usuwa, więc podany przez nas 

numer telefonu, pesel czy numer konta jest do odzyskania.  

Trzeba być bardzo rozważnym użytkownikiem Internetu, ponieważ ilość 

niebezpieczeństw rośnie z dnia na dzień. Warto pamiętać, aby pozostawać 

anonimowym kiedy tylko się da. Im mniej inni o nas wiedzą, tym jesteśmy 

bezpieczniejsi. Jednak czy te zagrożenia grożą każdemu z nas?  

Myślę, że przy rozważnym korzystaniu z sieci i przestrzeganiu zasad 

bezpieczeństwa można ich uniknąć. Internet jest miejscem nieograniczonej 

wiedzy, do której ma dostęp każdy z nas. Jestem świadoma wszelkich 

zagrożeń związanych z korzystaniem z tej placówki, jednak, dla mnie,  

jest to źródło bardzo ciekawych i przydatnych informacji, dużo z niego 

czerpię oraz uważam, że mocno wpływa on na mój rozwój. Mimo 

wszystko, nie mam problemu z całkowitym odcięciem się od Internetu  



na parę dni, czasem wręcz przydaje mi się taka przerwa. Często jednak, 

pod wpływem zdenerwowania kolejnym niepowodzeniem i brakiem 

współpracy mojej i internetowego udogodnienia, z którego mam 

konieczność skorzystać, zastanawiam się jak dobrze byłoby mieszkać  

w dżungli amazońskiej. Świat Indian zawsze działa, nigdy nie gaśnie,  

a człowiek jest tam zawsze człowiekiem. Pamiętajmy jednak, że sieć daje 

nam wiele możliwości, trzeba tylko wiedzieć, jak z nich korzystać  

i stawiać bezpieczeństwo jako priorytet. 

 

 

 
 

 


