
Hasła
Uczestnicy nauczą się lepiej dbać o bezpieczeństwo swoich danych online, stosując
mocne hasła. Poznają zasady tworzenia mocnych haseł, a także potencjalne
problemy związane z udostępnianiem haseł innym osobom. Dowiedzą się też, jak
bezpiecznie przechowywać hasła oraz co zrobić, aby uniemożliwić niepowołanym
osobom dostęp do ich kont.

Materiały
Arkusz ćwiczeń do lekcji Wiedza o hasłach



Podstawowe informacje dotyczące haseł

Część 1

Poinformuj uczniów

Często nie poświęcamy zbyt dużej uwagi hasłom, z których korzystamy w witrynach,
aplikacjach i usługach. Jednak to od jakości haseł zależy bezpieczeństwo naszych
informacji.

Interakcja z klasą

Zachęć uczestników do dyskusji, zadając poniższe pytania. Przypomnij uczestnikom,
że nie powinni udostępniać prawdziwych haseł podczas tego ani żadnego innego
ćwiczenia.

Zwróć się do uczniów

Ilu haseł używacie? 

Czy stosujecie inne hasła dla każdego ze swoich kont poczty e-mail i kont w
mediach społecznościowych?

Czy są to zupełnie inne hasła, czy po prostu różne warianty tego samego hasła?

Jeśli macie więcej niż jedno hasło, jak udaje się Wam pamiętać, które hasło jest do
którego konta?

Zwróć się do uczniów

Jak często zdarza się Wam zapomnieć ważne hasło?

Co robicie, gdy zapomnicie hasło?

Co robicie, aby łatwiej zapamiętywać hasła?

Czy macie hasło, którego używacie codziennie?

Co by się stało, gdyby ktoś poznał Wasze hasło, a Wy byście o tym nie wiedzieli?

Czy konsekwencje byłyby zależne od tego, kim jest ta osoba?

Jakie informacje na Wasz temat mogłaby zdobyć osoba, która poznała Wasze hasło



i uzyskała dostęp do konta?

Część 2

Interakcja z klasą

Podziel uczestników na pary.

Poinformuj uczniów

Poproś, aby porozmawiali z partnerami na następujący temat: Co mogłoby się stać,
gdyby ktoś o złych zamiarach poznał hasło do Twojego konta na Twojej ulubionej
platformie społecznościowej?

Interakcja z klasą

Daj uczestnikom 5 minut na dyskusję. Następnie poproś grupy o zaprezentowanie
wniosków.

Poinformuj uczniów

Teraz poproś, aby uczestnicy porozmawiali z partnerami, co by się stało, gdyby
haker poznał hasło do konta bankowości online ich rodziców lub opiekunów.

Interakcja z klasą

Daj uczestnikom 5 minut na dyskusję. Następnie poproś grupy o zaprezentowanie
wniosków.

Część 3

Poinformuj uczniów

Zastanówmy się teraz, skąd haker może znać prywatne hasło. Okazuje się, że
istnieje kilka technik, które pozwalają zdobyć takie informacje. Na przykład stosując
inżynierię społecznościową (socjotechnikę), haker może próbować podstępem
nakłonić Was do ujawnienia hasła. W tym celu haker wysyła wiadomość e-mail
wyglądającą na prawdziwą wiadomość z platformy lub witryny, na której macie
konto. Wiadomość może zawierać prośbę o kliknięcie linku i zalogowanie się z
użyciem nazwy użytkownika i hasła. Wykonanie tych czynności spowoduje, że haker
uzyska dostęp do wszystkich potrzebnych informacji.

Niektórzy hakerzy próbują zgadywać hasła, wpisując popularne frazy, takie jak
„hasło123”, „test” czy imię lub nazwisko użytkownika.

Kolejną metodą wykradania przez hakerów haseł jest tzw. atak „brute force”. Ataki



tego typu polegają na wielokrotnym podejmowaniu prób zalogowania na konto przy
użyciu różnych haseł. Można je przeprowadzać ręcznie, ale zwykle wykorzystuje się
do tego programy komputerowe, które szybko i automatycznie wypróbowują
wszystkie możliwe kombinacje. Mogą one korzystać z list popularnych haseł lub
zestawów haseł składających się z kombinacji liter i cyfr. Taki proces trwa do
momentu odgadnięcia właściwego hasła.

Oczywiście istnieją też bardziej zaawansowane ataki z użyciem metody „brute
force”. Jeśli hasło znajduje się na liście popularnych haseł (np. „fido123” lub „hasło”),
niektóre programy odgadną je szybciej, zanim zaczną wypróbowywać mniej
popularne opcje lub losowe hasła. Atak może być jeszcze bardziej wyrafinowany,
jeśli haker dysponuje jakimiś informacjami na Wasz temat. Jeśli na przykład haker
dowie się, że Wasz pies ma na imię Fafik, może próbować różnych kombinacji tego
imienia z cyframi na końcu (np. „Fafik629” lub „Fafik3020”).



Zasady tworzenia haseł

Część 1

Zwróć się do uczniów

Kto wie, co to znaczy, że hasło jest „mocne” lub „mocniejsze”? Dlaczego warto mieć
takie hasło?

Poinformuj uczniów

Mocne hasło pomaga skutecznie chronić informacje. Chociaż mocne hasło nie
gwarantuje, że konto nie zostanie zhakowane, dużo łatwiej jest uzyskać dostęp do
konta, które jest zabezpieczone słabym hasłem.

Hasła – ćwiczenie

Zwróć się do uczniów

Jakie są przykłady słabych haseł?

1. Na przykład: „hasło”, „12345”, data urodzenia lub nick.

Dlaczego Waszym zdaniem te hasła są słabe?

1. Są łatwe do odgadnięcia. Może to zrobić człowiek lub komputer
przeprowadzający atak typu „brute force”.

W jaki sposób można wzmocnić hasło?

1. Dodając cyfry, stosując wielkie i małe litery, dodając symbole, wydłużając hasło,
a także unikając popularnych fraz i wyrazów.

Interakcja z klasą

Gdy uczestnicy przedstawią swoje pomysły, zapisz te instrukcje na tablicy:

Hasło powinno zawierać co najmniej jedną cyfrę.

Hasło powinno zawierać co najmniej jeden symbol.

Hasło powinno zawierać co najmniej jedną wielką i jedną małą literę.



Hasło powinno się składać z co najmniej 7 znaków.

Hasła powinny być łatwe do zapamiętania (o ile nie korzysta się z menedżera
haseł).

Menedżer haseł to witryna lub aplikacja, która pomaga użytkownikom zapisywać
i organizować hasła.

Hasło nie powinno być pojedynczym popularnym wyrazem ani zawierać
elementów danych osobowych (daty urodzenia, imienia rodzica itd.).

Nie należy używać tego samego hasła na wielu kontach.

Poinformuj uczniów

Istnieją dwie metody tworzenia mocnych haseł. Pierwsza polega na postępowaniu
zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na tablicy. Instrukcje mają zachęcić do
umieszczania trudnych do odgadnięcia elementów w haśle składającym się z liter i
cyfr, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa hasła. Wadą tej metody jest to,
że hasła są trudniejsze do zapamiętania.

Mocne hasła

Poinformuj uczniów

Druga metoda tworzenia mocnych haseł polega na ich wydłużaniu. Ze względu na
to, że moc hasła jest zależna od jego długości, ciągi składające się z co najmniej
czterech niepowiązanych wyrazów są znacznie trudniejsze do odgadnięcia dla ludzi i
komputerów stosujących technikę „brute force”. W przypadku tej metody
zapamiętanie hasła jest łatwiejsze niż w metodzie z instrukcjami.

Można także użyć kombinacji obu tych metod, tworząc ciąg składający się z co
najmniej czterech niepowiązanych wyrazów oraz symboli i cyfr.

Wszystkie wymienione metody mają ten sam cel: utworzenie hasła, które będzie
unikatowe i trudne do odgadnięcia.

Poinformuj uczniów

Podziel uczestników na pary.

Poproś każdą parę, aby utworzyła mocne hasło na podstawie instrukcji zapisanych
wcześniej na tablicy. Przypomnij, że nawet jeśli hasło jest trudne do losowego
odgadnięcia przez komputer, może nie stanowić problemu dla człowieka lub
komputera dysponującego listą popularnych długich haseł. Poinformuj uczestników,
że nie będziesz zbierać kartek z hasłami na koniec ćwiczenia. Odradź im też



używanie tych haseł na kontach, ponieważ mogą je znać inne osoby w grupie.

Daj uczestnikom 5 minut na wykonanie zadania. Następnie przejdź się po sali i
poproś uczestników, aby podali przykłady haseł, które są ich zdaniem
najmocniejsze. Zapytaj, czy są w stanie przypomnieć sobie utworzone w trakcie
ćwiczenia hasła bez patrzenia na nie.

Niektóre witryny wymagają, aby hasła spełniały część (lub całość) tych kryteriów.
Inne nie mają takich wymagań. Mocne hasła można także tworzyć, łącząc ze sobą
losowe wyrazy.

Interakcja z klasą

Poproś uczestników, aby w tych samych parach utworzyli nowe hasła będące
ciągami wyrazów. Poinstruuj ich, że hasło powinno składać się z czterech wyrazów,
aby było jednocześnie mocne i łatwe do zapamiętania. Daj uczestnikom 5 minut na
wykonanie zadania. Następnie przejdź się po sali i poproś uczestników, aby podali
przykłady haseł. Ponownie przypomnij uczestnikom, że arkusze nie będą zbierane
po zakończeniu ćwiczenia, i wyjaśnij im, że nie powinni używać zaprezentowanych
haseł w swoich kontach.

Poinformuj uczniów

Niektóre witryny weryfikują tożsamość użytkowników przy użyciu systemu
nazywanego uwierzytelnianiem wieloskładnikowym (lub dwuskładnikowym). Jego
działanie polega na wysyłaniu (za pomocą SMS-a, aplikacji lub e-maila)
jednorazowych kodów, które należy podać wraz z hasłem.

Ta metoda zapewnia większe bezpieczeństwo konta, ponieważ występuje tu
dodatkowy etap weryfikacji, który jest trudny do przechwycenia. Na przykład aby
można było zalogować się do konta, wymagane jest hasło i dostęp do aplikacji,
urządzenia lub adresu e-mail powiązanego z kontem.



Bezpieczeństwo haseł

Część pierwsza

Poinformuj uczniów

Nawet jeśli utworzycie hasło, które będzie trudne do złamania przez komputer lub
człowieka, może się okazać, że nie jest ono wystarczająco bezpieczne z innych
powodów.

Zwróć się do uczniów

Z jakich innych powodów hasło może nie być wystarczająco bezpieczne?

1. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli na przykład hasło jest używane na wielu
kontach, zawiera elementy danych osobowych, nie było zmieniane przez wiele
lat lub zostało zapomniane.

Jak często Waszym zdaniem należy zmieniać hasło?

Poinformuj uczniów

Nawet najlepsze hasła mogą zostać złamane lub skradzione, ale można się
zabezpieczyć przed skutkami takiej sytuacji. W przypadku naruszenia
bezpieczeństwa danych w witrynie, w której macie konto, koniecznie zmieńcie hasło
do tego konta, a także do wszystkich kont, na których używacie podobnych haseł.

Zapamiętanie dużej liczby skomplikowanych haseł może być trudne.

Zwróć się do uczniów

Czy Waszym zdaniem warto zapisywać hasła na kartce lub w pliku tekstowym na
komputerze? Dlaczego?

Interakcja z klasą

Poinformuj uczestników, że ktoś może znaleźć kartkę z hasłem lub zauważyć plik na
komputerze. Wyjaśnij, że rozwiązaniem może być użycie menedżera haseł –
aplikacji służącej do zapisywania i organizowania haseł.

Część druga

Poinformuj uczniów

Codziennie korzystamy z wielu różnych kont w różnych witrynach. Konieczność



każdorazowego logowania się i wylogowywania w każdej witrynie może bardzo
komplikować życie.

Zwróć się do uczniów

Czy korzystacie z funkcji zapisywania haseł w przeglądarce, aby zapisywać hasła do
różnych witryn? Dlaczego?

Czy wiecie, w jaki sposób witryny Was rozpoznają i zapamiętują?

1. Poproś o odpowiedzi. Następnie wyjaśnij, że witryny zapamiętują zalogowanych
użytkowników, zapisując pliki cookie. Są to niewielkie pliki przechowywane na
komputerze, dzięki którym witryny rozpoznają użytkownika i jego komputer przy
kolejnych wizytach i nie wymagają każdorazowego logowania. Pliki cookie
pozwalają jednak także śledzić przeglądane witryny. Uzyskane przez nie dane
są używane do targetowania reklam.

Czy zapisywanie haseł na własnym komputerze jest bezpieczne?

Zwróć się do uczniów

Czy Wasze komputery wymagają hasła do zalogowania?

Co się stanie, gdy pożyczycie komputer innej osobie?

1. W takim przypadku nawet jeśli w polu hasła będą widoczne tylko kropki lub
gwiazdki, inne osoby korzystające z komputera mogą odgadnąć Wasze hasło.
Samo hasło nie jest bezpośrednio widoczne na ekranie, ale nie oznacza to, że
nie jest gdzieś przechowywane.

Zwróć się do uczniów

Czy istnieją sytuacje, gdy można komuś udostępnić swoje hasło? Kiedy? Dlaczego?

1. Przykładowe sytuacje: rodzice proszą o podanie hasła lub ktoś korzysta
wspólnie z innymi osobami (członkami rodziny) z usługi takiej jak Netflix.

Czy udostępniacie swoje hasła innym osobom? Jeśli tak, to komu i dlaczego?

Czy jeśli bliski znajomy poprosi Was o hasło i użyje argumentu „zrób to, jeśli ci na
mnie zależy”, udostępnicie mu je? Dlaczego?

Poinformuj uczniów



Jeśli jesteście z kimś blisko, możecie udostępnić mu swoje hasło, ale pamiętajcie, że
bliskie relacje niekoniecznie oznaczają, że ta osoba powinna mieć pełny dostęp do
Waszych kont online.

Zanim podacie hasło, dobrze się zastanówcie nad stanem relacji z tą osobą.
Pomyślcie na przykład, czy możliwe jest, że po jakimś czasie charakter relacji
ulegnie zmianie. Na przykład czym innym jest udostępnienie hasła rodzicowi lub
opiekunowi, a czym innym najlepszemu przyjacielowi.

Zwróć się do uczniów

Co może się stać, gdy udostępnicie komuś hasło?

1. Ktoś może włamać się na Wasze konta bankowe, podszywać się pod Was w
Internecie lub poznać Wasze tajemnice.

Czy po ewentualnym udostępnieniu komuś hasła do konta zmieni się sposób, w jaki
będziecie korzystać z tego konta?

Zwróć się do uczniów

Czy dostęp innej osoby do konta miałby wpływ na to, co oglądacie na Netfliksie lub
co piszecie w wiadomościach?

Interakcja z klasą

Uczestnicy powinni zastanowić się nad tym, jak by się zachowali, gdyby korzystali ze
wspólnego konta z innymi osobami. Powinni zdać sobie sprawę, że ich działania
online będą widoczne dla innych użytkowników konta.

Zwróć się do uczniów

Czy można pozwolić innym osobom na korzystanie z konta, które jest Waszą
wirtualną reprezentacją (np. profil w mediach społecznościowych)?

Interakcja z klasą

Omów możliwą sytuację, gdy ktoś podszywa się pod użytkownika i wysyła
wiadomości do jego znajomych.

Zwróć się do uczniów

Czy zezwalacie na zapisywanie haseł na używanych przez siebie urządzeniach?
Dlaczego? Czy to oznacza, że zapisywanie haseł na własnym telefonie lub
komputerze jest bezpieczne? Co się stanie, gdy pożyczycie telefon lub komputer
znajomemu?



Czy korzystacie z jakichś urządzeń wspólnie z innymi osobami (rodziną lub
znajomymi)? Czy w takim przypadku używacie wspólnego konta, czy każda osoba
ma własne konto?

Czy zdarza Wam się korzystać z urządzeń „publicznych” (w bibliotece, szkole itd.)?
Czy wykonujecie na nich te same czynności co na innych urządzeniach?

Część trzecia

Interakcja z klasą

Podziel uczestników na pary.

Poinformuj uczniów

Poproś ich, aby porozmawiali na następujący temat: Czy zdarzyło Ci się, że po
zalogowaniu na komputerze w szkole, bibliotece lub innym miejscu publicznym
okazało się, że inna osoba była wciąż zalogowana na koncie w mediach
społecznościowych lub na koncie e-mail? Poproś, aby zastanowili się, czy w takiej
sytuacji sprawdziliby zawartość konta lub zrobili coś innego.

Interakcja z klasą

Daj uczestnikom 5 minut na dyskusję i poproś o przedstawienie wniosków. Zainicjuj
dyskusję w grupie na temat takiego nieupoważnionego użycia konta.



Nieautoryzowany dostęp do konta

Część pierwsza

Interakcja z klasą

Uwaga: Niektóre zagadnienia poruszone w tym ćwiczeniu zostały omówione w
części 1: „Podstawowe informacje dotyczące haseł”. Decyzja, czy omówić ten
materiał ponownie, czy go pominąć, należy do prowadzącego.

Poinformuj uczniów

Nawet jeśli inna osoba nie zna hasła do Waszego konta i nie uda się jej go
odgadnąć, może ona uzyskać dostęp do tego konta. Gdy ktoś zna Wasze dane
osobowe, może spróbować wpisać je jako hasło lub przekonać inne osoby w firmie,
aby przekazały mu informacje na Wasz temat. Ponieważ w trakcie tego rodzaju
włamań nie są używane rozwiązania techniczne, takie ataki są nazywane
hakerstwem społecznościowym lub inżynierią społecznościową (socjotechniką).

Zwróć się do uczniów

Podnieście ręce, jeśli zdarzyło Wam się zapomnieć hasło do konta w witrynie.

Co się dzieje po kliknięciu przycisku „Nie pamiętam hasła”?

1. W takim przypadku zwykle pojawia się prośba o udzielenie odpowiedzi na
pytania pomocnicze bądź następuje próba kontaktu telefonicznego lub e-
mailowego.

Jakie pytania pomocnicze mogą zadawać witryny?

1. Wyjaśnij, dlaczego przyjaciele lub znajomi użytkownika mogą znać odpowiedzi
na niektóre pytania tego typu. Mogą to być: imię zwierzaka, miejsce urodzenia,
nazwisko panieńskie matki, imię i nazwisko ulubionego nauczyciela, imię i
nazwisko najlepszego przyjaciela lub nazwa ulubionej drużyny sportowej.

Kto jeszcze może znać podobne informacje na Wasz temat?

Jak witryna nawiązuje z Wami kontakt, gdy zapomnicie hasło?

Kto jeszcze może mieć dostęp do Waszych kanałów kontaktu?

Zwróć się do uczniów



Jak obca osoba może uzyskać prywatne dane używane w odpowiedziach na pytania
pomocnicze?

1. Posty w mediach społecznościowych, informacje dostępne publicznie w
Internecie, zgadywanie, kontakt ze znajomymi użytkownika itd.

Jakie posty w mediach społecznościowych mogą zawierać prywatne dane?

1. Na przykład zdjęcie kota na Instagramie podpisane jego imieniem, zdjęcie z
oznaczoną lokalizacją lub publiczne posty z informacjami o urodzinach.

Czy można uzyskać informacje na temat jakiejś osoby i złamać jej hasło, korzystając
z wyszukiwarki Google?

1. Jeśli na przykład w wyszukiwarce pojawi się zdjęcie klasowe z internetowej
gazetki szkolnej, można na jego podstawie poznać nazwisko nauczyciela klasy.

Część druga

Poinformuj uczniów

Publikowanie informacji zawierających odpowiedzi na pytania pomocnicze może być
bardzo niebezpieczne. Wybierając te pytania, zastanówcie się, czy inne osoby nie
mogą poznać odpowiedzi na nie. Możecie także podać zmyślone odpowiedzi na
pytania pomocnicze, o ile zapiszecie je w menedżerze haseł lub jeśli będą łatwe do
zapamiętania.

Witryny internetowe mogą kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem
numerów telefonów lub adresów e-mail powiązanych z kontami. Jeśli użytkownik
zapomni hasło, witryna zwykle generuje hasło tymczasowe lub hiperlink, za pomocą
których można zresetować hasło.

Zwróć się do uczniów

Czy ten sposób weryfikacji tożsamości osoby proszącej o nowe hasło jest
bezpieczny?

A jeśli ktoś inny zna adres e-mail powiązany z kontem?

1. Metoda z użyciem linku do resetowania hasła jest zwykle bezpieczna, ale w
przypadku wspólnych kont lub udostępniania hasła innym osobom może pojawić
się zagrożenie.



Poinformuj uczniów

Osoby uprawiające hakerstwo społecznościowe mogą skontaktować się z Wami
bezpośrednio i próbować podstępem nakłonić Was do przekazania informacji. Może
się zdarzyć, że ktoś wyśle Wam wiadomość e-mail, podszywając się pod kogoś
innego (np. znajomego, członka rodziny lub pracownika banku) i poprosi o jakieś
ważne informacje (np. datę urodzenia) w celu rzekomej weryfikacji tożsamości. Atak
może mieć też bardziej subtelną formę: na przykład haker mógł włamać się na konto
Waszego znajomego w serwisie społecznościowym i wysłać Wam (a może też
innym użytkownikom) wiadomość z pytaniem o datę lub miejsce urodzenia. Dlatego
jeśli otrzymacie wiadomość od znajomego, która wyda się Wam dziwna, lepiej
najpierw skontaktować się z tym znajomym (poza serwisem społecznościowymi) i
sprawdzić, czy jest on faktycznym nadawcą wiadomości.

Ataki z użyciem e-maili i witryn wyglądających na prawdziwe są nazywane
phishingiem i mogą doprowadzić do kradzieży tożsamości. Złodziej tożsamości
może na przykład złożyć wniosek o kartę kredytową w Waszym imieniu, a po
uzyskaniu tej karty korzystać z niej. Przez to będzie Wam potem trudniej uzyskać
własną kartę kredytową.

Phishing pozwala złodziejom na podszywanie się pod użytkowników i zdobywanie
kolejnych informacji, które umożliwiają dostęp do poczty, wysyłanie wiadomości do
znajomych czy nawet kradzież pieniędzy. Dzięki tej technice złodziej może nawet
uniemożliwić Wam dostęp do konta, tworząc nowe hasło, którego nie będziecie
znać.



Zadanie

Arkusz ćwiczeń

Zadanie

Poproś uczestników, aby odpowiedzieli na poniższe pytania i nanieśli odpowiedzi w
formie tekstu lub obrazów do arkusza ćwiczeń do lekcji Wiedza o hasłach.

1. Jakie trzy wnioski z tej lekcji zastosujecie, gdy będziecie tworzyć swoje
następne hasło?

2. Wymieńcie jedną sytuację, w której dopuszczalne jest udostępnienie hasła innej
osobie.

3. Wymieńcie trzy strategie, z których można skorzystać, aby bezpiecznie
udostępnić hasło innej osobie.

4. Wymieńcie trzy przykłady przykrych konsekwencji dostania się hasła w
niepowołane ręce.
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