Silné heslo musí obsahovat
a)
b)
c)
d)

písmena
číslice
kombinace číslic, písmen a speciálních znaků
speciální znaky

Vyberte nejlepší možnost ověření pravosti profilu na sociální síti, pokud mě někdo požádá o
přátelství.
a)
b)
c)
d)

napíšu a zeptám se
podle počtu sledujících
zeptám se kamaráda „face to face“
domluvím si s ním schůzku

Pokud mě někdo požádá o fotky, co udělám?
a)
b)
c)
d)

nebudu je v žádném případě posílat, jsou to citlivé informace
pošlu je, o nic přece nejde
pošlu je pouze v případě, že je pošle taky
za peníze je pošlu

Pokud mě někdo začne urážet a posmívat se mi, co udělám?
a)
b)
c)
d)

nenechám si to líbit a oplatím to
nikomu to neřeknu, aby se mi nikdo nezačal posmívat, nechám si to pro sebe
zavolám policii
svěřím se rodičům, učiteli nebo kamarádům a budu to řešit

Je dobré zveřejňovat svoje fotografie na internetu?
a)
b)
c)
d)

dělá to každý, přece nebudu outsider
vyberu jen ty, které se povedly a sluší mi to na nich
dám si na instagram kvíz, aby mi fotky vybral někdo jiný
nebudu zveřejňovat žádné fotky, je to moje soukromá věc a ztratil bych nad jejich šířením
kontrolu

Je kyberšikana trestným činem?
a)
b)
c)
d)

je to protizákonné, může to být trestný čin nebo přestupek
není to protiprávní, pokud to nikdo nenahlásí
protože toto slovo není uvedeno v zákoně, tak se to neřeší
není to trestný čin ani přestupek

Kamarád umístil moje fotky bez dovolení na instagram a facebook, co udělám jako první?
a)
b)
c)
d)

ihned to nahlásím na policii
požádám jej, aby je odstranil
okopíruji jeho fotky a umístím je tam taky
nebudu na to reagovat

Co musím udělat, pokud chci spolužáka vyfotit?
a)
b)
c)
d)

poprosit ho, aby se upravil
říct mu o peníze za fotku
zeptat se, jestli ho můžu vyfotit
nemusím dělat nic, vyfotím ho a nebudu mu o tom říkat

Co je to kyberšikana?
a)
b)
c)
d)

druh šikany, který se děje ve virtuálním světě
pokud mě někdo fyzicky napadá
kyberšikana je pouze jiný název pro šikanu, jinak je to naprosto stejné
je definice uvedená v trestním zákoníku

Jaké nebezpečí mi hrozí na instagramu?
a) nikdo mě nebude moct vyhledat a já nebudu mít dostatek sledujících
b) nedostatečný počet zhlédnutí na instastories
c) někdo zneužije moje fotky
d) smazání účtu

Od kolika let, si dle podmínek společnosti Facebook, mohu založit profil?
a)
b)
c)
d)

od 10 let
od 15 let
od 18 let
od 13 let

Co se stane, pokud mi ještě není 15 let a spáchám trestný čin?
a) i před dovršení patnácti let mohu jít k soudu za protiprávní jednání, které jsem spáchal
b) až dovrším osmnácti let, tak se případ znovu otevře a začne se tím soud teprve zabývat
c) nestane se nic, jelikož rodiče jsou za mě zodpovědní a veškerou odpovědnost za tento čin
ponesou oni
d) nic se nestane, do patnácti let to řeší pouze škola a ne Policie ČR

