
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022 
 
08 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce to już 17. edycja akcji, która 
powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Tegoroczny Dzień Bezpiecznego 
Internetu obchodzony jest pod hasłem „Działajmy razem!”. To okazja do inicjowania i 
propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych. 
W naszej szkole działania związane z bezpieczeństwem w sieci podejmujemy przez cały rok, 
ale Dzień Bezpiecznego Internetu jest dniem wyjątkowym, dlatego mimo zbliżających się 
ferii, serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie 
informatycznym. 
 
CELE KONKURSU 
- Rozbudzanie zainteresowań informatycznych  
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, komputerową, 
oprogramowaniem graficznym 
- Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych 
oraz tworzeniem przyjaznej sieci online 
- Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw 
autorskich 
- Zachęcanie do wspólnej, edukacyjnej zabawy, jako mądrego sposobu spędzania czasu z 
komputerem 
 
KONKURS NA KOMIKS (zadanie dla klas 4-6) 
Przedstaw krótką historyjkę obrazkową na temat bezpiecznego korzystania z Internetu w 
dowolnym programie graficznym.  
Format komiksu A4 (210 x 297mm) orientacja pozioma lub pionowa. Plansza powinna 
zawierać od 4 do 10 scenek. 
Pracę należy wydrukować (wydruk - kolorowy lub czarno-biały). 
 
 
KONKURS NA FILMIK (Zadanie dla klas 7-8) 
Wybierz jedno z zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem korzystania 
z Internetu tj. zabezpieczanie przed działaniem szkodliwego oprogramowania, 
niebezpieczeństwo utraty danych wrażliwych, hejt w sieci itd. i przedstaw problem oraz 
rozwiązanie w postaci animacji lub filmu. 
Dozwolone są animacje wykonane w programie Scratch, oraz animacje poklatkowe 
wykonane w dowolnej aplikacji zapisane w postaci pliku filmowego np. w formacie .mp4  
Wymogi dotyczące filmu: film powinien zawierać scenkę przedstawiającą problem oraz 
wyjaśnienie problemu wraz z jego rozwiązaniem. Rozwiązanie może być przedstawione w 
formie prelekcji lub odrębnej scenki filmowej. W filmie nie wolno wykorzystywać wizerunku 
innych osób??? 
  
KRYTERIA OCENY PRAC 
- zgodność z tematem 
- estetyka wykonania 
- pomysłowość 

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html


- samodzielność 
Przy wykonywaniu prac konkursowych zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych: 
dbi.pl, saferinternet.pl, dzieckowsieci.pl, sieciaki.pl, na których znajdziecie wiele przydatnych 
informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. 
 
 
TERMIN i PROCEDURA SKŁADANIA PRAC 
 
28 lutego 2022 r. 
 
Wydrukowane komiksy należy dostarczyć do p. Joanny Majchrzak 
Filmiki należy przesłać na adres:  dda679fd.psp24.radom.pl@emea.teams.ms 
Każda praca powinna zawierać informację z następującymi danymi autora: imię i nazwisko 
autora oraz klasę. 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 

Wyniki konkursu zostaną podane w marcu, po powrocie do nauki stacjonarnej. Nagrodzone 
prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej na szkolnym 
holu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Decyzja komisji konkursowej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik 
akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.  
Osoby udostępniające prace w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na 
przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
konkursu. 
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy. 
 
Organizatorzy konkursu: 
Joanna Majchrzak i Sebastian Weremiuk 
 

 


