
Bezpieczna praca z komputerem 

 
1. Dane osobowe zwykłe i wrażliwe. 
Dane osobowe zwykłe pozwalają nas zidentyfikować. To m.in. imię, nazwisko i pesel. O ile imię i 
nazwisko mogą się powtarzać, o tyle pesel jest dla każdego obywatela Polski niepowtarzalny. 
Załatwiając sprawy w urzędach, trzeba te dane udostępnić, ale nie zostaniemy poproszeni o dane 
wrażliwe, czyli przebieg choroby, przekonania polityczne, religijne, orientację seksualną czy o dane 
biometryczne, ponieważ przed tym jesteśmy chronieni prawem: 
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Art. 107 ust 2)   
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych RODO) (Art. 9 ust. 1) 
 
Zapoznaj się z ww. przepisami wyszukując ich aktualne wersje w internecie. 
 
2. Prawa konsumenta zgodne z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych: 
wgląd, poprawianie, usuwanie, ograniczanie, przenoszenie danych. 
Zobacz informacje na stronie szkoły w zakładce Prywatność. Przeglądnij klauzule, które otrzymali do 
podpisu Twoi Rodzice, jako opiekunowie prawni. 
 
3. Ochrona danych w internecie i komputerze 
- zabezpieczenie komputera hasłem,  

- korzystanie z konta użytkownika,  
- zabezpieczenie programem antywirusowym,  
- stosowanie firewall (zapory chroniącej przed atakiem cyberprzestępców),  
- zabezpieczanie danych tekstowych, baz danych aplikacji użytkowych hasłem 
 
4. Przykłady szkodliwego oprogramowania. 
Wejdź na stronę: Akademia zagrożeń on-line (Avast) – strona z wyjaśnieniem nt. złośliwego 
oprogramowania: 
- keylogger – rejestruje naciskane klawisze; 
- ransomware – blokuje dostęp do komputera i żąda okupu; 
- rootkit – umożliwia dostęp hakerom do administracyjnych czynności na komputerze; 
- trojan – wirus obciążający procesor, spowalniający komputer; 
- phishing – metoda nakłaniająca do ujawniania informacji osobistych, np. za pomocą fałszywych e-
maili; 

- backdoor – luka w zabezpieczeniach systemu utworzona celowo, by ją później wykorzystać; 
- wabbit – program powodujący powielanie pliku do momentu zapełnienia zasobów komputera; 
- exploit – program mający na celu wykorzystanie błędów w oprogramowaniu; 
- adware i spyware – oprogramowanie reklamowe i śledzące; 
 
5. Bezpieczeństwo tworzonych haseł 
Zaproponuj sposób tworzenia bezpiecznego hasła i przetestuj stworzone przez siebie hasło na 
stronie www.passwordmeter.com 

Możesz też wykorzystać stronę proponowaną przez autorów podręcznika: dobrehaslo.pl 
Wymień cechy dobrego hasła. 
 
6. Regulamin pracowni (prezentowany jest poniżej). 
Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy regulaminem pracowni, a przepisami BHP. 
 
7. Wymagania edukacyjne i kryteria uzyskania oceny wyższej niż przewidywana końcoworocznej. 
Zobacz na stronę szkolną, by zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu informatyka. 
 
 
Zadanie:  
Wybierz przynajmniej jeden rodzaj złośliwego oprogramowania i zaproponuj sposób jego usunięcia 
na komputerze (jakie narzędzia lub programy zaproponowałbyś, aby wykonać zadanie) 
Mile widzane zrzuty ekranu. 

 
 
 
 

http://www.passwordmeter.com/
dobrehaslo.pl


 

Regulamin korzystania z sali komputerowej oraz punktów dostępu 

przewodowego i bezprzewodowego na terenie pracowni 
 
 
1. Stanowiska komputerowe udostępniane są w sali komputerowej do realizacji procesu 
dydaktycznego lub do innych uzasadnionych potrzeb szkoły. Wykorzystywanie ich do innych celów 
jest zabronione. W przypadku naruszania zasad tego regulaminu, może zostać odebrane prawo 

korzystania z udostępnionych stanowisk.  
 
2.  Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli szkoły, a także 
przez inne upoważnione osoby zwane dalej użytkownikami.   
 
3.  W związku z realizowaną przez nauczycieli opieką nad stanowiskami komputerowymi, użytkownik 
zobowiązany jest do realizacji poleceń wydawanych przez nich, a także do stosowania się do 

określonych przez nich wytycznych i wskazówek w celu prawidłowego korzystania z stanowisk.  
 
4. Do pobierania klucza do pomieszczenia, w którym znajdują się udostępnione stanowiska, 
uprawniony jest użytkownik zgodnie z określonymi prawami dostępu do tego pomieszczenia. Osoba 
pobierająca klucze jest odpowiedzialna za: 
- dopuszczenie lub niedopuszczenie do pracy innych użytkowników, 
- zapobieganie kradzieży wyposażenia stanowisk, 

- dopilnowanie, by nie ingerować fizycznie w sprzęt zainstalowany w pracowni (odpinanie kabli 
sieciowych, klawiatur, myszy itp.),  
- dopilnowanie, by w pracowni nie były podłączane urządzenia zewnętrzne typu pen-drive, telefony 
itp. 
- zamknięcie pomieszczenia po zakończeniu pracy i oddania klucza. 
 
5.  Użytkownik dopuszczony do stanowiska komputerowego zobowiązany jest: 

- do prawidłowego korzystania z stanowiska komputerowego, w szczególności nie rozłączania 
składowych stanowiska, w tym kabli sygnałowych i zasilających, 
- reagowania na awarie w ramach stanowiska, błędne lub szkodliwe działanie w ramach stanowiska 
poprzez zgłoszenie użytkownikowi prowadzącemu zajęcia lub bezpośrednio nauczycielowi 
odpowiedzialnemu za salę komputerową, 
- do nieuruchamiania gier komputerowych chyba, że wynika to z realizacji przez użytkownika 
programu nauczania, 
- do uzyskania zgody administratora przed zainstalowaniem jakiegokolwiek programu na 
którymkolwiek stanowisku, 
- do uzyskania zgody administratora przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w konfiguracji 
stanowiska/stanowisk, 
- wycofania niezwłocznie po zakończeniu zajęć wszystkich dokonanych zmian w ramach stanowiska, 
w szczególności w obszarze struktury katalogów i konfiguracji oraz przywrócenie parametrów aplikacji 
i odmapowanie dysków sieciowych, 
- wylogowania się i uporządkowanie po sobie miejsca w ramach stanowiska. 

 
6.  Użytkownikowi dopuszczonemu do stanowiska komputerowego zabronione jest: 
- wpływanie na normalne działanie systemów komputerowych przy użyciu oprogramowania lub innych 
działań np. omijanie zabezpieczeń, niszczenie konfiguracji, niszczenie sprzętu, 
- przechowywanie dużych ilości danych na dysku, 
- naruszanie prywatności innych użytkowników,  
- używanie prywatnego sprzętu i oprogramowania do nielegalnej działalności np.: włamywanie się do 

komputerów, wysyłanie SPAMU, przesyłanie pogróżek pocztą elektroniczną, rozpowszechnianie 
pornografii, kopiowanie nielegalnego oprogramowania oraz kopiowania oprogramowania 
zainstalowanego na dyskach lokalnych i sieciowych, zakupionych przez szkołę w celach edukacyjnych, 
- spożywanie posiłków i napojów przy stanowiskach komputerowych, 
- dokonywanie zmian konfiguracji BIOS, plików konfiguracyjnych i systemowych bez zgody 
administratora, kasowanie plików oprogramowania oraz dokonywanie operacji grożących 
uszkodzeniem plików lub zmianami fizycznymi struktury dysków, 
- używanie stanowisk komputerowych w pracowni do celów rozrywkowych (gry, filmy, muzyka itp.) 
 
7.  Użytkownik może w razie konieczności potrzeby doinstalowania lub zmiany konfiguracji stanowisk 
powiadomić administratora z wyprzedzeniem min 30 dni o takiej potrzebie. Administrator zarządzający 



stanowiskami ma prawo odmówić takiej instalacji, o ile nie posiada stosownych licencji lub w 

przypadku zagrożenia poprawnej pracy innego oprogramowania zainstalowanego na stanowisku.  
 
8. Zakupione przez szkołę oprogramowanie jest licencjonowane, stąd jego kopiowanie będzie 
traktowane jako kradzież. 
 
9.  W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa sieci szkoły, bądź działania na 
szkodę osób trzecich, administrator ma prawo do zablokowania dostępu do w/w sieci komputerowej 
bez powiadamiania użytkownika. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do 
administratora. 
 
10.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika z komputerów 
zainstalowanych w sali komputerowej. 
 
 


