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 1.Pokud mě někdo na chatu požádá o sdělení adresy a telefonu:
  a) pošlu mu je teprve, až on mi pošle svoje
  b) pošlu mu je, ale požádám o odpovídající protislužbu (peníze, kredit na tel.)
  c) nepošlu je, jde o citlivé údaje
 
 2.Vystupovat na internetu pod přezdívkou je:
  a) bezpečnější
  b) zbabělé
  c) nezáleží na tom
 
 3.Hesla ke své e-mailové schránce:
  a) můžete říct jen svým rodinným příslušníkům
  b) neříkejte nikdy nikomu
  c) můžete říct jen svým opravdu nejbližším kamarádům,
     ale jen pokud vám oni dají na oplátku svoje
 
 4.Přihlašovací heslo:
  a) nikomu zásadně nesděluji, jde o citlivý osobní údaj
  b) si uložím do mobilního telefonu, abych si ho nemusel pamatovat
  c) není důležité, protože hackeři ho stejně dokáží vždy odhalit
 
 5.Kyberšikana znamená:
  a) nový druh bojového sportu
  b) nová počítačová hra na internetu
  c) druh šikany, který využívá elektronické prostředky,
     jako jsou mobilní telefony, emaily atd.
 
 6.Pokud tě na internetu kdokoli obtěžuje:
  a) nech si to pro sebe a nikomu to neříkej, stal by ses terčem posměchu
  b) svěř se kamarádům, rodičům nebo se obrať na Linku bezpečí
  c) začni ho obtěžovat také a on toho nechá sám
 
 7.Co mám udělat, pokud dostanu z neznámé adresy e-mail, který mi nabízí peníze?
  a) na e-mail normálně odpovím
  b) na e-mail odpovím, pouze pokud je odeslán z adresy s doménou „.cz“
  c) na e-mail neodpovídám a ihned jej smažu
 
 8.Pokud umísťuji své fotografie na internet:
  a) vybírám jen ty, na nichž mi to opravdu sluší
  b) ztrácím nad nimi kontrolu a může s nimi kdokoli cokoli udělat
    (stáhnout, přemístit, poslat komukoli)
  c) vybírám jen ty, na kterých není nikdo další kromě mě
 
 9.Webovou kameru je nutné nastavit tak:
  a) aby tě zabírala z co největší blízkosti, jen tak zajistí kvalitní obraz
  b) zabírala co největší součást pokoje za tebou
  c) zabírala z pozadí místnosti jen to, co je bezprostředně nutné
 
10.Je počítač po instalaci antivirového programu dokonale chráněný?
  a) ano
  b) ne, antivirový program nemusí odhalit všechny typy virů
  c) ano, pokud je antivirový program pravidelně aktualizovaný
 
11.Nebezpečnost staženého souboru se dá prověřit
  a) až po spuštění souboru
  b) jedině u prodejce počítačové techniky
  c) aktuálním antivirovým programem
 

T e s t    b e z p e č n é h o    i n t e r n e t u
 

_______________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení:_______________________________________ Věk: _________
 
Základní škola: ________________________________________ Třída: _______


