
Materiał przeznaczony dla rodziców, wychowawców i nauczycieli  
(także zajęć komputerowych i informatyki w celu zablokowania dostępu w szkolnych pracowniach 

komputerowych). 
Aktualizacja: listopad 2014 r. 

 

 

Jeśli znacie Państwo inne strony „rozrywkowe” mające zły wpływ na nastolatków i jednocześnie cieszące się 

popularnością w Państwa szkole, proszę o kontakt na biuro@interakcja.com. 

 

 „Rozrywkowe” strony internetowe popularne wśród uczniów na 

poziomie szkoły podstawowej (przeważnie od 5 klasy), gimnazjum 

i szkoły średniej. 
Zebrano na podstawie informacji pochodzących od uczniów, zebranych podczas warsztatów dotyczących 
bezpieczeństwa w sieci (przeważnie na Lubelszczyźnie w latach 2011-2014). 
 
Opracowanie: Robert Turski (http://interakcja.com) 
 
Opis problemu: 
"Poniżej znajdują się przykładowe adresy stron internetowych, które są popularne wśród nastolatków. 
Młodzież traktuje je, jako źródło rozrywki, spędza na ich przeglądaniu średnio od 15 minut do 1,5 godziny 
dziennie. Najczęściej publikuje się na nich: dowcipy (śmieszne, „na poziomie”, tzw. czarny humor, 
obraźliwe), zdjęcia, grafiki i filmiki (często niewybredne, ośmieszające jakąś sytuację lub osobę, fotomontaże 
„z ukrytej kamery”, także erotyczne lub pornograficzne), zrzuty ekranów z rozmów prowadzonych przez 
komunikatory internetowe, czaty, portale społecznościowe itd. Wszystko zależy od intencji osób tworzących 
stronę. Największą popularnością cieszą się te memy (połączenia obrazka, filmu i tekstu; najlepsze 
wyróżniają się celnym komentarzem, grą słów), które są kontrowersyjne, zaskakujące, dotyczą sfer tabu lub 
są po prostu śmieszne w ocenie internautów.  
(...) 
Sami uczniowie wskazują na zagrożenia związane ze stronami „rozrywkowymi”. Najczęściej mówią,  
że zawierają one treści wulgarne, demoralizujące, nieodpowiednie, obraźliwe. Głównie dotyczą celebrytów, 
chorych, niepełnosprawnych, ludzi pod wpływem alkoholu lub anonimowych bohaterów. Treści na stronach 
„rozrywkowych” są wymieszane, więc obok fotomontażu pornograficznego, zdjęcia zawierającego przemoc 
lub grafiki profanującej wartości religijne możemy znaleźć grafikę z niegroźnym śmiesznym dowcipem, 
zdjęcie sympatycznego kota czy sentencję o przyjaźni." 
- fragment jednego z poradników dla rodziców stworzonego w ramach projektu  
"Bezpieczna e-szkoła". Więcej na http://interakcja.com/poradniki/bezpieczna-e-szkola.   
 
http://demotywatory.pl 
http://wiocha.pl 
http://kwejk.pl 
http://jebzdzidy.pl 
http://kiepy.pl 
http://besty.pl 
http://maxior.pl 
http://chamsko.pl 
http://kozaczek.pl 
http://pudelek.pl 
http://www.pantofelek.pl/  
http://mistrzowie.org 
http://mistrzowie.tv 
http://gnioty.pl 
http://komixxy.pl 

http://interakcja.com/
http://interakcja.com/poradniki/bezpieczna-e-szkola/
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http://hoty.pl 
http://studentpotrafi.pl 
http://sadistic.pl 
http://cda.pl 
http://bezuzyteczna.pl 
http://zyciowe.pl 
http://nocoty.pl 
http://sjusk.pl 
http://suchary.com 
http://golona.pl 
http://noto.lu 
http://wikary.pl 
http://4cham.pl 
http://takmam.pl 
http://mamtak.pl 
http://joemonster.org 
http://jeja.pl 
http://nonsensopedia.wikia.com 
http://pierdy.pl 
http://temysli.pl 
http://profesorki.pl 
http://zszywka.pl 
http://aleniefart.pl 
http://kilerzyfb.pl 
http://kiepy.pl 
http://ryjbuk.pl 
http://fajniutko 
http://bluba.pl 
http://hehe.pl 
http://hehe.com.pl 
http://hardcorowo.pl 
http://gitesy.pl 
http://weselnybox.pl/filtr/humor  
 
 
menele.tv (kanał na http://youtube.com) 
 
http://redtube.com (pornografia!) 
http://showup.tv (pokazy pornograficzne) 
 


