
SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY  

"BEZPIECZNY INTERNET" – WIERSZ 

 

Tomek Turkiewicz (VB) 

 

Bezpieczeństwo w sieci! 

 

Każde dziecko dobrze wie, 

jak bezpiecznie bawić się. 

Czy to w szkole, czy na dworze, 

zawsze trzeba mieć kontrolę. 

Dziś, gdy Świat zamknięty jest, 

każdy dostępny jest w Internecie. 

Lecz pamiętaj mój kolego! 

Internet to fajna zabawa, 

można pograć i pogadać, 

ale trzeba też uważać! 

Kiedy przed komputer zasiadasz, 

w wirtualny świat wpadasz, 

stosuj te zasady koniecznie, 

by w sieci czuć się bezpiecznie! 

Nie podawaj haseł w necie,   

uważaj na obcego, 

co chce Twoim być kolegą. 

Z nieznajomym nie rozmawiaj,  

lepiej z przyjaciółmi gadaj. 

Spędzaj miło czas na graniu,  

a nie na hejtowaniu. 

W sieci baw się, lecz z umiarem. 

Godzinka, może dwie - 

wystarczy nam, by rozluźnić się. 

Bądź czujny i ostrożny, 

gdyż Internet bywa groźny! 

Nie klikaj w nieznane Ci ikony,  

gdyż w sieci,  też są treści nie dla dzieci. 

Stosuj te zasady codziennie, 

a bezpieczny w necie będziesz! 

 

 



Szymon Lipiarz (VB) 

 

Komputer, Internet i jest fajna zabawa, 

tylko z umiarem bo to ważna sprawa 

graj, rozmawiaj, szukaj, ale nie całymi dniami, 

wyjdź czasami z domu i spotkaj z kolegami. 

 

Bądź bardzo ostrożny znajdując się w sieci, 

bo po drugiej stronie mogą być niegrzeczne dzieci. 

 

Dbaj o prywatność hasła i zabezpieczenia, 

żeby nie doszło do  niepowodzenia. 

 

Korzystaj zawsze ze sprawdzonej strony 

w innym przypadku możesz być skrzywdzony. 

 

Nie wysyłaj zdjęć, nie kłam, nie obrażaj 

swoją złą postawą innych nie zarażaj. 

 

 

 

Paulina Wałek (7A) 

 

Dziś Internet każdy ma  

więc swobodnie można grać,  

pogadać, poczatować  

i z łatwością kontaktować.  

Lecz w tym wszystkim pewien hak. 

Bezpieczeństwo to nasz znak.  

Nigdy nie wiesz kto zły czyha, 

naiwnego szuka smyka.  

On bezmyślnie mu podaje  

wszystkie swoje skryte dane.  

A wystarczy jedna rzecz.  

Warto czujne oko mieć.  

Dziś zabezpiecz swoje dane,  

a obcemu nie ufaj wcale.  

 

  



Hania Radkiewicz (5B) 

 

DZIECI W SIECI 

 

Siedzę sobie przed ekranem i nie wierzę, co ja widzę?  

Toż to potwór nad potwory . 

Co tu robi?  

Chyba psoci.                               

I śmieje się z naszej głupoty. 

 

Ha, ha , ha to ja Haker.  

Chodzę sobie po całej sieci i podglądam surfujące dzieci. 

Marka kompa zhakowałem,  

Hani zdjęcia oglądałem,  

Zosi hasła już poznałem,  

A Jagódki PESEL sobie zapisałem. 

 

Co ty robisz? 

Tak nie wolno, tak nieładnie! 

E tam, e tam  dzieci wina! 

Nie pamiętają, nie pamiętają! 

Ale o czym, powiedz, zdradź nam. 

 

Pamiętajcie drogie dzieci, aby być bezpiecznym w sieci  

Tych zasad się trzymajcie i innych pouczajcie: 

„Hasła często zmieniaj, swoich danych nie udostępniaj, 

I zawsze po skończonej pracy WYLOGUJ się z sieci.  

 

 

  



Maciej Kowalski klasa (5B) 

 

Hej dzieciaki czy Wy wiecie 

Jak bezpiecznie śmigać w intrenecie?  

Są zasady bardzo ważne 

Czytaj teraz więc uważnie.  

Klikając w sieci, musisz wiedzieć, że 

Nie każdy jest tym za kogo podaje się. 

Chroń dane swe, 

Uważaj gdzie logujesz się. 

Trzeba uważać na wszystkie osoby, 

Bo oszukują na różne sposoby.  

Nigdy nie wiesz, czy koleżanka z portalu, 

Nie jest przestępcą w realu.  

Nie wchodź na podejrzane strony, 

Nie klikaj w linki i ikony. 

Mądry także ten, kto nie próżnuje 

I na stalking reaguje. 

Powiedz rodzicom w dobrej wierze, 

Co widziałeś w komputerze.  

Gdy z głową z komputera korzystasz, 

Dużo wiedzy w życiu wykorzystasz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Oleryk (6B) 

 

Chroń swoją prywatność, by nie wpaść w kłopoty. 

Takich którzy mają złe zamiary jest zbyt wiele ... 

Więc pamiętaj nie wszyscy w sieci to przyjaciele ! 

A gdy ktoś Ci w necie przykrość sprawi, powiedz 

rodzicom lub ulubionej w szkole pani. 

Jeśli się wstydzisz czy wahasz, możesz zaufać osobie 

z centrali, wykręć numer 116 111 na pewno cię ocali. 


