Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
KYBERŠIKANA - BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ NA INTERNETU:
Správné odpovědi – mladší žáci (I. stupeň ZŠ):

1.
a)
b)
c)
d)

Co je netiketa?
pravidla slušného chování ve škole
pravidla slušného chování na internetu
pravidla slušného chování v silničním provozu
netiketa znamená nevhodné chování

2. Mezi internetové prohlížeče nepatří?
c)

Zdroj: [2]

3. Napiš, zda je důležité mít v počítači, notebooku, tabletu či mobilním telefonu nainstalovaný
aktualizovaný antivirový program a proč?
Antivir by měl být součástí každého počítače, notebooku, tabletu i mobilního telefonu. Úkolem
antivirového programu je minimalizovat „napadení“ našeho zařízení (počítače, tabletu,
mobilního telefonu apod.) škodlivým programem (virem), případně, pokud je naše zařízení již
napadeno škodlivým programem, tak tento vir najít a bezpečně z našeho zařízení odstranit.
Pravidelná aktualizace antivirového programu nám velký význam v rozpoznání nových virů a
hrozeb, které „zastaralé“ antivirové programy neznají.
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)

Které z níže uvedených hesel je nejbezpečnější?
1234
hEsLo@4
heslo1
Heslo1

Která z níže uvedených odpovědí je správná?
heslo si zapíši, abych ho nezapomněl (a)
heslo řeknu jen svému nejlepšímu kamarádovi/nejlepší kamarádce
do všech aplikací a zařízení, do kterých se přihlašuji, mám stejné heslo, abych si nemusel (a)
pamatovat spoustu hesel
d) nepoužívám stejné heslo, heslo si nezapisuji a nikomu ho nesděluji
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6.
a)
b)
c)
d)

Co není speciální znak?
a
@
&
$

7. V internetovém prohlížeči se zobrazí níže uvedené dialogové okno. Napiš, jak se zachováš
a proč?

Zdroj: vlastní

Uvedené dialogové okno ihned zavřete a rozhodně neklikejte na možnost „dokončit registraci“!
Jedná se o formu útoku (tzv. phishing), kdy z vás chce útočník vylákat citlivé údaje, které by
mohl následně zneužít. Útočník (podvodník) vás jen láká na výhru, ale ve skutečnosti mu jde
jen o to, abyste mu o sobě sdělili citlivé údaje.
8. Jak se zachováš, když ti někdo napíše neslušnou zprávu a proč?
Neslušné zprávy vždy ignorujeme a neodpovídáme na ně. Konverzace by zbytečně nabírala na
intenzitě a situace by se zhoršovala. O takových zprávách je vhodné říci rodičům, popř. se
poradit s učitelem či jinou dospělou osobou, které důvěřujete.
9.
a)
b)
c)
d)

Jak se zachováš, když tě někdo cizí osloví prostřednictvím sociální sítě?
nekomunikuješ s ním, protože je to cizí člověk, kterého neznáš
ihned si ho přidáš do přátel, přátel není nikdy dost
dáš mu na požádání své telefonní číslo, aby ti mohl kdykoliv zavolat
sdělíš mu, kde bydlíš, kdyby se za tebou chtěl stavit na návštěvu

10. Jak se zachováš, když ti přijde zpráva od cizí osoby a proč?
Zprávy od cizích osob neotvíráme a neprohlížíme si zaslané přílohy. Takové zprávy ihned
mažeme, může se jednat o podvodníka nebo může být ve zprávě ukryt počítačový vir. Pokud si
myslíte, že přišlo opravdu něco důležitého, zprávu neotvírejte a nejprve se poraďte s rodiči.
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