
Dzień Bezpiecznego Internetu 

przypada 9 lutego



shrek50: hej! 
tomi: hej! czy my się znamy?
shrek50: Nie, ale możemy się poznać.
tomi: jak masz na imię? 
shrek50: Mam na imię Ola, a Ty? 
tomi:Ja mam na imię Tomek
shrek50: Gdzie mieszkasz?
tomi: W Warszawie na ul. Najmanowskiej 53.
shrek50: Co za zbieg okoliczności ! Mieszkam 
zaraz obok Ciebie! Rodzice kupili mi małego 
pieska, może przyjdziesz do mnie! Pobawimy 
się?
tomi: Bardzo chętnie! Uwielbiam małe pieski!
shrek50: Super, czekam jutro o 15:00 na ul. 
Najmanowskiej 55. Będzie super zabawa!
tomi: Będę na pewno!



Hej Tomek! Co to za 
koleżanka? Czy to 
spotkanie to dobry 

pomysł? 
Powiedziałeś o tym 
swoim rodzicom?

Hej Sandra! Poznałem 
dzisiaj w Internecie nową 

koleżankę Olę , ma 
małego pieska! Umówiłem 

się jutro na wspólną 
zabawę. Może pójdziemy 

razem?

Nie wiem, nie znam 
tej dziewczynki! 

Rodzice nie 
pozwalają mi 
spotykać się z 
nieznajomymi.

Przecież to nic 
złego! Tylko się 
pobawimy. Będzie 
super!



Dobrze 
synku! 

Miłego dnia.

Mamo, dzisiaj pójdę 
pobawić się z Sandrą. 
Wrócę do domu o 16!

Chyba nie będzie zła 
jak pójdę do Oli 
pobawić się z 
pieskiem.



Jestem na miejscu! 
Ale będzie świetna 

zabawa! 



Mamo! Tomek zapraszał 
mnie do wspólnej zabawy 
z nową koleżanką Olą, 
która ma małego pieska, 
ale odmówiłam, bo poznał 
ją przez Internet i jego 
rodzice nic o tym nie 
wiedzą !

Bardzo dobrze zrobiłaś! 
Tomek może mieć 

kłopoty! 
Poinformujemy o tym 

jego rodziców!



Gdzie jest Tomek?  
Już dawno 
powinien być w 
domu!

Muszę zadzwonić 
do Tomka Mamy, 
powiedzieć o jego 

planach!



Dzień dobry! Czy Tomek 
powiedział Pani o jego 
dzisiejszym spotkaniu z 
Olą na ul.Najmanowskiej 
55 ? Wiem,

O jej! nic o tym nie 
wiem i nie znam Oli ! 
Tomek powiedział,
 że będzie dziś z 
Tobą! Muszę go 

znaleźć!



Oli nie ma !
Rex będzie Cię pilnował! 

HAHAHA!
Złapałem cię !

O nie to pułapka! 
RATUNKU!!!!
Co ja zrobiłem?!?



Panie Policjancie, 
mój syn jest w tym 
domu!

Zaraz to 
sprawdzimy!



Pamiętaj! 
Nie wolno kłamać 

rodziców!

Przepraszam 
Cię Mamo :(

A nie mówiłam ?!
Nie wolno spotykać 
się z nieznajomymi z 
Internetu!
Widzisz to była 
pułapka!

DZIĘKUJĘ!
Uratowałaś 

mnie!
Miałaś rację!

Aresztuję 
Pana!



KONIEC


