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Otázka č.1: Ak chceme poslať priateľovi heslo, ktoré
používame ne internete ....

(2 body)

a) musíme ho poslať iba mailom
b) posielame ho iba spoľahlivým priateľom
c) uvedieme ho v zašifrovanej forme na chate
d) nikdy ho neposielame ani neprezrádzame

Otázka č.2: Pri komunikácii na Facebooku uvedieme iba (2 body)

a) telefónne číslo
b) pravé meno a adresu
c) skratku alebo prezývku
d) priezvisko a vek

Otázka č.3: Na kontrolu, či dokument neobsahuje vírus, (2 body)

a) kontrola nie je potrebná, vírusy lieči lekár
b) poprosíme učiteľa
c) slúži antivírusový program
d) zavoláme rodiča

Otázka č.4: Rozprávkové príbehy o nebezpečenstve na
internet nájdeme na stránke:

(2 body)



a) www.ovca.sk
b) www.nebezpecenstvo.sk
c) www.pozor.sk
d) www.ovce.sk

Otázka č.5: Dodržať autorský zákon znamená, že (2 body)

a) nepátrame po autorovi a v stiahnutých nateriáloch prepíšeme niektoré slová
b) stiahneme si hotové referáty a odovzdáme učiteľovi
c) napíšeme, že materiály máme z internetu
d) pri využívaní materiálov z internetu uvedieme ich autora a zdroj (stránku a pod.)

Otázka č.6: Ak dostaneš neslušnú správu (2 body)

a) odpovieš v rovnakom tóne
b) neodpovieš a upovedomíš dospelú osobu, napríklad rodičov
c) nevadí ti to a komunikuješ s tým človekom ďalej
d) upozorníš toho, kto ju poslal, aby sa miernil

Otázka č.7: Netiketa je (2 body)

a) znamenie, že sa nás niečo netýka
b) názov elektronickej komunikácie



c) súhrn pravidiel slušnej komunikácie na internete
d) názov internetovej stránky

Otázka č.8: Informácie získané z internetu sú (2 body)

a) určite sú nepravdivé
b) nemusia byť správne, treba si ich preveriť vo viacerých zdrojoch
c) zaručene pravdivé
d) pravdivé, najmä tie, ktoré posielajú tvoji internetoví priatelia

Otázka č.9: Čo je spam? (2 body)

a) veĺmi nebezpečná správa, ktorá môže poškodiť náš počitač.
b) Vtipná a zaručene pravdivá správa
c) Správa od dobrého priateľa.
d) Spam je nevyžiadaná a hromadne rozosielaná správa, zväčša je používaná ako
reklama.

Otázka č.10: Čo je hoax? (2 body)

a) skratka: hneď otvor správu !
b) Hoax je prostredníctvom internetu elektronicky šírená poplašná správa.
c) Výzva na rozhovor prostredníctvom chatu
d) Zaručene pravdivá správa
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