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BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
Dzień dobry!
Przed Państwem ukazuje się ankieta dotycząca podstawowej wiedzy na temat: „Bezpieczeństwa w
Internecie”. Ma ona na celu jedynie określenie poziomu wiedzy społeczności szkolnej. Byłoby mi
niezmiernie miło, gdyby Państwo odpowiadali na pytania, kierując się „pierwszą myślą”. ANKIETA JEST
ANONIMOWA. Niektóre pytania mogą wydać się skomplikowane. Proszę się tym nie przejmować. Dzięki
temu będziemy mogli dostosować poziom prelekcji na temat bezpieczeństwa. Z góry dziękuję za
przyłączenie się do ankiety oraz za poświęcony czas.
Krzysztof Mgłosiek

INSTRUKCJA:
Proszę się nie podpisywać na ankiecie
Odpowiedzi zaznaczamy X lub zamalowujemy kratkę.
W razie pomyłki wykreślić wybraną odpowiedź. POMYŁKAlub zaznaczyć w kółko odpowiedź błędną.

ZESTAW PYTAŃ
1. Jakiej płci jest ankietowany(a)?
☐Kobieta
☐Mężczyzna
2. W jakim jest Pan(i) wieku?
☐20-30 lat
☐30-40 lat
☐40-50 lat
☐50-60 lat
3. Z jakiej przeglądarki/aplikacji do Internetu
Pan(i) korzysta?
☐Google Chrome
☐Internet Explorer
☐Microsoft Edge
☐Opera
☐Mozilla Firefox
☐Safari
☐Tor
☐Inne:
4. Czy Pan(i) czuje się bezpiecznie w
Internecie?
☐Zdecydowanie tak
☐Raczej tak
☐Raczej nie
☐Zdecydowanie nie

☐Facebook
☐Messenger
☐Snapchat
☐Instagram
☐Twitter
☐Nasza klasa
☐GG
☐Skype
☐Picasso
☐LIBRUS Synergia
☐Gmail
☐WP
☐o2
☐Onet
☐Allegro
☐Zalando
☐OLX
☐YouTube
☐Dropbox
☐Dysk Google
☐iCloud
☐Konto w banku
☐T-mobile
☐Orange
☐Play
☐Plus
☐Inne:

6. Czy używa Pan(i) kart kredytowych do
wykonywania transakcji finansowych?
5. Które spośród niżej wymienionych kont
☐Tak
osobistego dostępu Pan(i) posiada? Można
☐Nie
zaznaczyć kilka odpowiedzi.

7. Czy uważa Pan(i), że jest to bezpieczny
sposób wykonywania transakcji?
☐Zdecydowanie tak
☐Raczej tak
☐Raczej nie
☐Zdecydowanie nie
8. Jakie wymogi musi spełniać strona, aby
dostęp do konta był bezpieczny:
☐Posiada https://
☐Rozszerzenie: .com; .pl itd.
☐Oprawa graficzna jest znajoma
☐Zielona kłódka
☐Certyfikat SSL np. RapidSSL
☐Posiada http://
☐Strona jest w języku polskim

☐Raz na 6 miesięcy
☐Raz na 3 miesiące
☐Raz na miesiąc
☐Nie wiem, jak to zrobić
☐Inne:
11. Czy wie Pan(i), czym jest Deep Web?
☐TakCzym?
☐Nie
12. Czy uważa Pan(i), że Deep Web jest
bezpieczniejszy od powszechnie
używanego Internetu?
☐Zdecydowanie tak
☐Raczej tak
☐Raczej nie
☐Zdecydowanie nie
☐Nie wiem co to jest
Dlaczego?

9. W jaki sposób stara się Pan(i) zapewnić
sobie bezpieczeństwo w Internecie? Można
13. Czy potrafi Pan(i) sprecyzować, czym jest
zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Dark Net?
☐ Liczę, że w razie jakichkolwiek prób
☐Tak Czym?
dostania się na moje konto, działanie takie
☐Nie
zostanie skutecznie zablokowane przez stronę
☐Nie wiem co to jest
internetową.
☐Posiadam antywirusa, który monitoruje w
czasie rzeczywistym moje bezpieczeństwo w
14. Które pytanie/pytania w ankiecie
sieci
sprawiło/sprawiły Pani/Panu najwięcej
☐Nie podaję swoich danych osobowych w
problemów?
Internecie (loginów lub/i haseł)
☐Nie pobieram plików ani nie korzystam „z
Proszę wskazać numer(y) pytania/pytań.
podejrzanych stron”
☐Nie korzystam z sieci publicznych podczas
logowania się do konta
☐Nigdy nie ustawiam - zapamiętaj hasło
☐Regularnie czyszczę historię przeglądarki
☐Korzystam z przeglądarki Deep Web np. Tor
☐Zwracam uwagę, czy wylogowałem(am) się z
kont po zakończeniu korzystania z usług
witryny
☐Inne:
10. Jak często zmienia Pan(i) hasła do swoich
kont?
☐Nigdy
☐Raz na rok

