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Wpisz słowa w odpowiednich przypadkach w puste pola 

Sieć jest twoja, bądź jej panem 

Gdy wysyłamy pocztą list, wkładamy go do ......................1 (koperta). W ...................2 (okna) mamy 

firanki. Nie rozmawiamy na ................3 (ulice) głośno o sprawach prywatnych. . Nie wynika to z 

..............4 (chęć) ukrycia jakichś niecnych sprawek, lecz z ...................5 (poczucie), że prywatność 

trzeba chronić. Tego poczucia i nawyków zupełnie nie przenosimy jednak na 

................................................................6 (komunikacja elektroniczna). Czas zacząć. 

PRISM, ujawniony niedawno amerykański program podsłuchiwania komunikacji elektronicznej, nie 

jest .......................................7 (nic nowego). Kilkanaście lat temu podobne, choć nieco mniejsze, 

emocje wywoływał program Echelon, globalna sieć wywiadu elektronicznego. Rządy zawsze 

chciały mieć dostęp do ....................................8 (nasza komunikacja). Tyle że dziś mają takie 

możliwości techniczne. Nikt oprócz ...............................9 (my sami) nie zadba dobrze o 

....................................10 (bezpieczeństwo) naszych danych, co potwierdza współpraca z PRISM 

największych firm z .....................11 (branża) IT. 

Cyfrowa higiena 

Bezpieczeństwo często nie idzie w ................12 (para)  z ....................13 (wygoda) . Przyzwyczajamy 

się jednak do ......................................14 (pewne uciążliwości) życia codziennego - jak pasy 

bezpieczeństwa czy mycie rąk przed .......................15 (posiłki) - w ............16 (imię) zabezpieczenia 

naszego życia i zdrowia. Powinniśmy mieć podobne nawyki dotyczące naszej „higieny 

informacyjnej”. 

Przykładem podstawowej higieny w ............................................17 (domena cyfrowa) jest 

wylogowywanie się z .................18 (usługi), z ...................19 (które) nie korzystamy. Skończyliśmy 

sprawdzać swoje konto pocztowe? Nie korzystamy w ..........................20 (dana chwila) z 

................................................................21 (portal społecznościowy)? Wylogujmy się i wyczyśćmy 

„ciasteczka” (cookies - patrz niżej) - każda przeglądarka na to pozwala. Warto też zadbać o  

...........................................22 (takie ustawienia) - np. w ...............................23 (preferencje) 

przeglądarki - by „ciasteczka” akceptowane były tylko na ......................................24 (konkretna 
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sesja), a zatem automatycznie czyszczone po ...........................25 (zamknięcie) przeglądarki. Tak, 

oznacza to, że następnym razem będzie trzeba zalogować się ponownie. Za ...............26 (cena) paru 

sekund uzyskujemy jednak to, że zdecydowanie trudniej będzie połączyć nasze nawyki czy miejsca, 

które odwiedzamy w .....................27 (sieć), z ..................................28 (nasze konto). 

Jeżeli chcemy być wyjątkowo higieniczni, korzystajmy z..................................29 (tryb prywatny). 

Dostępny jest w .................................................30 (każda przeglądarka) (zwykle w 

..................................31 (główne menu)) i pozwala stworzyć nową, oddzielną sesję, która po 

.......................................32 (zamknięcie) przeglądarki jest całkowicie czyszczona. Warto zastanowić 

się nad .......................................33 (korzystanie) z ...............................34 (ten tryb) w ......................35 

(przypadek)  m.in. stron banków, zakupów w ................................35 (internet) czy nawet sieci 

społecznościowych. 

Michał „Rysiek” Woźniak  

Źródło: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132749,14264762,Siec_jest_twoja__badz_jej_panem.html 
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Odpowiedzi 
 

1.koperty, 2.oknie, 3.ulicach, 4.chęci, 5.poczucia, 6.komunikację elektroniczną, 7.niczym nowym, 8.naszej komunikacji, 9.nas 

samych, 10.bezpieczeństwie, 11.branży, 12.parze, 13.wygodą, 14. pewnych uciążliwości, 15.posiłkami, 16.imię, 17. domenie 

cyfrowej, 18. usług, 19. których, 20.danej chwili, 21. portalu społecznościowego, 22.takie ustawienia, 23. preferencjach, 24. 

konkretną sesję, 25. zamknięciu, 26. cenę, 27. sieci, 28. naszym kontem, 29. trybu prywatnego, 30. każdej przeglądarce, 31. 

głównym menu, 32. zamknięciu, 33. korzystaniem, 34. tego trybu, 35. przypadku, 35. internecie 

 

 

 

 

http://www.polskidaily.eu/

