
NETYKIETA

Nadszedł teraz taki czas, kiedy będziemy głównie porozumiewali się przy pomocy 
internetu, będziemy szukać w sieci różnych treści i materiałów, będziemy czasem coś 

publikować, uczyć się, bawić, komunikować z przyjaciółmi. Miejmy nadzieję, że szybko 
wrócimy do „realu”, ale tymczasem 

 warto przypomnieć sobie jak właściwie postępować korzystając z internetu.



Netykieta to zasady zachowania, które odpowiadają na pytanie:  
jak zachowywać się w internecie?

CO TO JEST NETYKIETA?



Kodeks zachowań – netykieta w internecie

Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz aby 
traktowali Ciebie 

Dotyczy to wszystkiego, co robisz w sieci, wszystkich serwisów i typów 
aktywności. Internet to nie tylko wirtualne połączenia i boty: to przede 

wszystkim ludzie, którzy wymagają szacunku.

Sprzeciw się hejtowi 

Postępując zgodnie z zasadami netykiety - nawet jeśli spotka Cię hejt, nie 
odpłacaj pięknym za nadobne. Nie daj się sprowokować, nie publikuj 

poniżających komentarzy czy grafik.



Nie nadużywaj CAPS LOCKA 
Jeśli nie chcesz, by postrzegano Cię jako osobę, która wiecznie krzyczy lub 

rozkazuje – nie pisz wyłącznie WIELKIMI LITERAMI. Wbrew zasadom 
netykiety jest także pisanie na przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi – to 
tzw. poke pismo, które jest męczące dla czytelników. Duże i małe litery 

prowadzą odbiorcę przez wypowiedź i dobrze oddają jej sens.



Nie przesadzaj z emotikonami 

To prawda, emotki są wspaniałe. Mogą w skrótowy sposób dodać 
komentarz, wzmocnić przekaz, ubarwić wypowiedź. Rozmaite miny, 

zwierzątka, jedzenie, rakieta kosmiczna, ogień, piorun, uśmiechnięta kupa – 
pokażemy nimi różne stany i czynności. Wszystko, co dobre trzeba jednak 
stosować z umiarem. Pamiętaj, że to dodatek do całej wypowiedzi, a nie 

odwrotnie.

Nie trolluj 

Trollowanie- to publikowanie zaczepnych treści wyłącznie po to, by wywołać 
reakcję. Nie rób tego: dyskutuj merytorycznie, elegancko i kulturalnie. 

Trzymaj się faktów. 



Uważaj na fake newsy 

Trafiasz w sieci na szokującą wiadomość, w emocjach podajesz dalej. Z 
czasem okazuje się, że to nieprawda, ktoś publikuje krótkie sprostowanie – 

ale obraz pozostał w głowach wielu. Znajomy scenariusz?  
Zanim opublikujesz jakąś szokującą wiadomość, 

sprawdź, czy podają ją przynajmniej dwa poważne 
źródła, np. różne media.  

Oczywiście ciężko będzie sięgnąć do pierwotnych źródeł informacji, ale 
ryzyko powiedzenia nieprawdy się zmniejszy. 



Szanuj prawo do własności w sieci 

Jeśli publikujesz obrazek czy wypowiedź, podaj 
autora i źródło.  

Postępuj zgodnie z netykietą i nigdy nie przywłaszczaj sobie cudzych treści: to 
nic innego jak kradzież. Nie pozwalaj też innym na wykorzystanie Twoich 

autorskich treści bez zezwolenia.

Dbaj o prywatność swoją i innych 

Nie publikuj wiadomości, które dostałeś przez prywatny kanał. Jeśli jest to 
konieczne, nigdy nie pokazuj innym adresu, nazwiska ani żadnych danych 

nadawcy. Uważaj też na swoje dane: nie umieszczaj w sieci zdjęć dokumentów 
czy umów.



Uważaj z ironią i sarkazmem 

W komunikacji bezpośredniej mimika, wzrok i gesty mają dużo większe 
znaczenie dla całości wypowiedzi niż sama jej treść. Pamiętaj, że tekst pisany 

rządzi się innymi prawami niż mówiony. Ironia, sarkazm, specyficzny ton 
wypowiedzi – tu bardzo łatwo o nieporozumienia. Jeśli chcesz, żeby 

wypowiedź była zgodna z zasadami netykiety i prawidłowo odebrana, 
pomyśl, jak na poziomie słów oddałbyś mrugnięcie okiem czy ironiczny 

uśmiech.

źródło: https://fundacja.orange.pl/; inonet.pl

Pozdrawiam 
Ewa Czerwieniec

Miej umiar 

Życie nie kończy się na świecie wirtualnym. 

https://fundacja.orange.pl/

