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Temat:  

Napisz przemówienie, w którym przekonasz swoich rówieśników, że 

przemoc w Internecie jest niebezpiecznym zjawiskiem.  

 Wykorzystaj argumenty rzeczowe i logiczne. 

 

Droga młodzieży! 

 1.Dzięki niezwykle szybkiemu rozwojowi cywilizacji już od wielu 

lat możemy korzystać z dobra, jakim jest Internet. Jednak w tym 

wspaniałym wynalazku ludzkości zaczęła pojawiać się nienawiść 

wobec drugiego człowieka. Dzisiaj częściej doświadczamy przemocy w 

świecie wirtualnym, niż w świecie realnym - aż 20% użytkowników 

sieci jest agresywna i nie liczy się z uczuciami innych. Dlatego 

uważam, że cyberprzemoc może być przede wszystkim przyczyną 

problemów ofiar, ale także i sprawców. 

 2.Zacznę od skutków, jakie mogą powodować Wasze agresywne 

działania w Internecie. Pokrzywdzeni stają się samotni i popadają w 

rozpacz. Boją się chodzić do szkoły, a tym samym narażać się na 

jeszcze większy hejt. Niekiedy wśród osób słabszych psychicznie 

dochodzi do prób samobójczych, których liczba od 2012 roku, wśród 

osób poniżej 18 roku życia, wzrosła ponad dwukrotnie i w 2017 roku 

wyniosła w Polsce aż 730, co bez wątpienia związane jest z coraz 

większą ilością cyberbullingu. Z pewnością mogę stwierdzić, że Wasza 

przemoc w Internecie w ogromnym stopniu krzywdzi wielu 

rówieśników. Czy nie warto zatem wcześniej zastanowić się nad 

skutkami tego, co napiszemy  

w sieci o drugiej osobie? 

 3.Inną kwestią są kary przewidziane za cyberprzemoc  

w polskim prawie. Wszystkie jej przejawy są w artykule 190 Kodeksu 
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Karnego uznawane za czyn zabroniony. Wam, osobom 

niepełnoletnim, może grozić dozór kuratora czy nawet pobyt w 

zakładzie poprawczym, m.in.: za nękanie, wzbudzanie poczucia 

zagrożenia, podszywanie się, czy spowodowanie próby samobójczej. 

Zatem każde wykroczenie wirtualnych przestępców jest prawnie 

zabronione i nikt  

z was nie może czuć się bezkarnie, krzywdząc innych  

w Internecie. 

 4.Podsumowując, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że agresja 

elektroniczna zagraża wszystkim młodym ludziom, u ofiar powoduje 

cierpienie, a samych sprawców sprowadza na przestępczą drogę. 

Przed zrobieniem czegoś złego w sieci warto zastanowić się nad tym, 

czy skutki naszego postępowania nie będą opłakane. 
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KARTA PRACY  

Przeczytaj uważnie wypracowanie i rozwiąż zadania: 

1. Przeanalizuj wstęp, następnie zacytuj fragment, w którym autor wypowiedzi wyraża swoje 

stanowisko. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Na podstawie akapitów 2. i 3. sformułuj argumenty. 

 

Argument 

 1………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Argument 

2………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Korzystając z wybranych przez siebie stron internetowych, wyjaśnij znaczenia pojęć: 

 

a. Cyberbulling - …………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

b. Sprawca przemocy elektronicznej…………………………......................................... 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

  

c. Ofiara przemocy elektronicznej…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

d. Świadek przemocy elektronicznej………………………………………………………… 

 

e. Hejt………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Wypisz typowe dla przemówienia środki językowe, którymi posłużył się autor pracy. 

 

 

a. ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

b. ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

5. Zredaguje trzeci argument (merytoryczny, logiczny lub emocjonalny), który przekona słuchaczy 

przemówienia do walki z przemocą w Internecie. 

 

 

 


