
BEZPEČNÝ INTERNET  
Po zaškrtání správných odpovědí ti vznikne tajenka!!! 
1. K čemu se nejčastěji používá internet? 

a) I K hraní her 
b) B K získávání informací 
c) U K vyměňování osobních údajů s cizími lidmi 

2. Z jakých důvodů by ses měl/a určitě odpojit z chatu, ICQ atd.? 
a) E Když je někdo dotěrný a požaduje po mně mé osobní informace 
b) O Když mě to přestane bavit 
c) V Když si se mnou nikdo nepovídá 

3. Jak se bránit proti škodlivým softwarům (virům apod.)? 
a) K Hodit je do koše 
b) M Ignorovat je 
c) Z Pomocí firewallů a antivirových programů 

4. Kde se skrývají viry? 
a) P V příloze jiných souborů (např. obrázků nebo textů) 
b) A Jsou volně ke stažení na internetu 
c) R Nikde se neskrývají, odesílatel na ně vždy upozorní 

5. Počítač tě varuje před podezřelým souborem (virem) a ty ? 
a) E Vložíš soubor, který jej obsahuje, do karantény 
b) T Soubor otevřeš 
c) O Soubor uložíš do počítače 

 
Firewall  v překladu znamená „ohnivá zeď“ a představuje hardwarové zařízení nebo program, jehož úkolem je 
kontrolovat data, která do počítače přicházejí, a blokovat závadné nebo škodlivé programy a viry. 
 
6. Jaký je nejčastější vir? 

a) Y Housenka 
b) Č Trojský kůň 
c) L Pes Dingo 

7. Co uděláš, když odcházíš z e-mailu, aby ti tam nikdo nevstoupil 
a) Q Vypnu počítač 
b) C Restartuji počítač 
c) N Odhlásím se 

8. Komu můžu říct své heslo? 
a) O Nikomu 
b) Ř Kamarádům 
c) E Cizí osobě 

9. Když ti někdo cizí volá přes skype nebo ICQ a chce tvé osobní údaje, co řekneš? 
a) G Posaďte se, bude to na dlouho… 
b) S  Lituji, ale nic vám neřeknu 
c) W Kdo jste, odkud voláte 

10. Kdo je správce stránek? 
a) X Odpovědná osoba, kterou je lépe nevyrušovat 
b) Ž Do všeho se montuje a bylo by tu lépe bez něj 
c) T Odpovědná osoba, na kterou se vždy můžeme obrátit v případě informačních 

problémů 
 

TTaajj eennkkaa::   ________________________________________________________________________________________________________________  
  
Jméno, příjmení, třída:_________________________________________________________ 
 

Losování proběhne na Noci s Andersenem a výhru si výherce může vyzvednout v pondělí 


