
KTÓRE Z PODANYCH 
HASEŁ INTERNETOWYCH 

JEST NAJBEZPIECZNIEJSZE 
(TZN. NAJTRUDNIEJSZE 

DO ZŁAMANIA)?
a/ haslo2016

B/ QWERTY
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KTO SPOŚRÓD PONIŻSZYCH 
OSÓB JEST KONSUMENTEM?

a/ Maciej, kupujący pralkę 
w sklepie internetowym

b/  Monika, kupująca Internet 
do swojego domu w biurze operatora

c/   Jan, kupujący samochód 
od pani Krystyny

d/ Wanda, kupująca pomidory 
w osiedlowym warzywniaku
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CZY WARTO WYRAZIĆ 
ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE 
FAKTUR ELEKTRONICZNYCH 

ZAMIAST PAPIEROWYCH?
a/ nie, bo wiąże się to z dodatkowymi opłatami

b/ nie, bo faktura elektroniczna 
to niepełnoprawny dokument

C/ tak, bo faktura elektroniczna jest równorzędna 
papierowej, a dodatkowo chroni się środowisko

D/ tak, jeśli mam podpis elektroniczny, 
który jest niezbędny do jest odbioru
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JAKIE DZIAŁANIA ZWIĄZANE 
Z OBSŁUGĄ E-KONTA W BANKU 

POWINNY WZBUDZIĆ TWOJĄ 
CZUJNOŚĆ?

   a/ Literówki w e-mailach i smsach z banku.
b/    Mail z banku z prośbą o kliknięcie w link 

w celu aktywacji nowych usług.
c/Mail z banku z prośbą o pobranie (z załącznika) 

dodatkowego oprogramowania niezbędnego 
do obsługi konta.

   d/ Telefon z infolinii banku z prośbą o podanie 
Twojego loginu i hasła do konta.
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O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ, 
LOGUJĄC SIĘ DO SWOJEJ 

POCZTY E-MAIL Z PUBLICZNEGO 
KOMPUTERA, NP. W BIBLIOTECE:

  a/ O wylogowaniu się ze swojego konta 
przed wyjściem.

b/ O ponownym uruchomieniu komputera 
po zakończeniu korzystania z poczty.

c/O niezapisywaniu haseł (w tym o uważnym 
czytaniu wszystkich wyskakujących okienek 

przed ich akceptacją). 
d/ O usunięciu z folderu „Pobrane” 
wszystkich plików, które pobierałeś 

w trakcie korzystania z poczty.
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JAKI JEST TWÓJ SPOSÓB 
NA ZAPAMIĘTANIE NUMERU 
PIN DO KARTY PŁATNICZEJ?

a/ To rok mojego urodzenia, 
więc doskonale go pamiętam!

b/ PIN zapisuję na małej karteczce, 
którą trzymam schowaną w portfelu.

c/ PIN mam zapisany w telefonie komórkowym 
jako kontakt o nazwie "pinowski".

   d/ To zupełnie przypadkowa kombinacja cyfr 
i nigdzie na mam jej zapisanej 
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