
Uprzejmość 
w wirtualnym świecie 

– netykieta

Zadanie sfinansowane ze środków 
Gminy Sępólno Krajeńskie.



Netykieta 

– to zasady
dobrego
zachowania 
w Internecie. 



W Internecie nie jesteśmy anonimowi -
jesteśmy odpowiedzialni za swoje działanie, 
tak jak w realnym świecie.



Nie rozsyłaj internetowych
łańcuszków. 

Łańcuszek internetowy 
to wiadomość zawierająca
prośbę o rozesłanie jej do jak
największej liczby internautów -
jest popularną formą spamu.



Spam – niechciane lub
niepotrzebne wiadomości
elektroniczne. Nie spamuj 
m.in. nie wysyłaj niechcianych
linków do stron. 

Nie rozsyłaj też „fake newsów”,
czyli nieprawdziwych informacji.



Nie wysyłaj e-maili do wielu osób
naraz z jawnymi adresami poczty
elektronicznej – stosuj kopię ukrytą. 

Możesz użyć funkcji poczty
elektronicznej: 
Do: w tym polu umieszczany jest
adres odbiorcy wiadomości, 

DW: w tym polu można umieścić
adresy, na które wiadomość również
ma dotrzeć (odbiorca widzi to pole), 

UDW: w tym polu można umieścić
adresy, na które wiadomość również
ma dotrzeć, ale nikt poza nadawcą
nie widzi jego zawartości.



Pamiętaj, aby
wiadomość e-mail
zacząć od powitania. 

Nie zapomnij 
o podpisaniu 
się pod nią.



NIE KRZYCZ! 

Bez potrzeby nie
pisz dużymi literami,
gdyż oznaczają
KRZYK.



Staraj się nie
irytować innych
internautów. 
Nie obrażaj innych
użytkowników sieci.



Nie pisz zdań używając
naprzemiennie wielkich 
i małych liter.

To tak zwane "poke-pismo"
- pismo "pokemoniaste".



Szanuj cudzą własność. 
Nie podpisuj się pod czyimiś
wypowiedziami czy pracami. 

Korzystając z materiałów
znalezionych z sieci, zawsze
podawaj ich źródło. Wcześniej
sprawdź, na jakich zasadach
możesz ich używać.



Zwracając się do konkretnego
internauty, pamiętaj o używaniu
dużej litery w zaimkach: 
Ty, Tobie, Ci,  Wam itp. 

W dyskusjach internetowych
zwracaj się do innych po nicku 
lub imieniu, jeśli rozmówca
wyraża na to zgodę. 
Nigdy samym nazwiskiem.



Flood – wielokrotne
wysłanie wiadomości 
w bardzo krótkich
odstępach czasu –
zalewanie odbiorcy
wiadomościami.

Uważaj, możesz 
to robić nawet
nieświadomie.



Staraj się pisać poprawnie, nie popełniaj błędów
ortograficznych. Używaj polskich znaków: 
ą ć ę ł ń ó ż ź.



Używaj emotikon 
z rozwagą - mają być
dodatkiem do tekstu, 
a nie główną treścią. 



Nie używaj 
wulgaryzmów.



Zanim o coś zapytasz, 
na forum lub grupie
dyskusyjnej, spróbuj
najpierw sam znaleźć
odpowiedź. 

Być może ktoś już
kiedyś zadał podobne
pytanie.



Wideorozmowa 

– zadbaj o porządek wokół
Ciebie i o odpowiedni ubiór. 

Nie nagrywaj rozmowy bez
zgody innych osób, które 
w niej uczestniczą.



Gdy dzieje 
się coś złego

Rozmawiaj z rodzicami 

o Internecie. 

Informuj ich o wszystkich

stronach, które Cię niepokoją. 

Pokazuj im również strony,

które Cię interesują i które

często odwiedzasz.



Dziękujemy 
za uwagę!

Zadanie sfinansowane ze środków 
Gminy Sępólno Krajeńskie.


