
Przestępstwa w świecie 
wirtualnym i rzeczywistym

   Mateusz uczęszcza do klasy o profilu informatycznym. Odkąd rozpoczął naukę w liceum, tj. 2 lata temu był 
regularnie prześladowany przez swoich kolegów. Na czele osób, które szczególnie dotkliwie dawały się we 
znaki Mateuszowi była Ewelina. To ona wymyślała coraz to nowe formy nękania chłopaka: wysyłała obraża-
jące go maile, na klasowym forum publikowała prześmiewcze memy z jego zdjęciami i namawiała do tego 
innych uczniów. Dzwoniła też do Mateusza o różnych porach, wysyłała smsami pogróżki.
   Mateusz miał dość. Wiedział, że jest ofiarą stalkingu. Pewnego dnia postanowił się zemścić.
   Udało mu się złamać hasło Eweliny do portalu społecznościowego i przejąć jej konto. Mateusz wprowadził 
zabezpieczenia, które zablokowały Ewelinie dostęp do swojego własnego profilu!
   Udając Ewelinę prowadził rozmowy z jej znajomymi. Znajomego Eweliny poprosił o przelew pewnej kwoty 
pieniędzy, powołując się na rzekomo trudną sytuację (udało mu się te pieniądze otrzymać!), innego obrażał, 
wciąż udając, że to Ewelina.
   W końcu przeszedł to publicznego ataku. Sporządził screeny rozmów, w których Ewelina w sposób 
nieprzychylny wypowiadała się o innych znajomych i opublikował je. Przysporzyło to dziewczynie wielu 
wrogów. W prywatnych wiadomościach Eweliny znalazł również jej fotografie, które przesyłała do koleżanek 
i następnie rozpowszechnił je na klasowym forum.



Odpowiedź: Wszystkie wymienione w pkt. od 1-4 przestępstwa zostały opisane w powyższym tekście.
Prawidłowe odpowiedzi: 1. Śledzenie, szantaż, groźby, szerzenie plotek i oszczerstw; 2. Wykorzystanie znalezionego dowodu 
osobistego w celu wyłudzenia kredytu w banku.; 3. Naruszenie tajemnicy tradycyjnej korespondencji (otwarcie
nieprzeznaczonego dla Ciebie listu); 4. Dotyczy tylko danych informatycznych.

Zapoznaj się z opisami czterech czynów zabronionych, 
które pochodzą z kodeksu karnego. Zaznacz krzyżykiem, 
jeśli znajdziesz definicję któregoś z opisanych wyżej 
zachowań i rozpoznasz w nim czyn zabroniony.

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub 
udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 190a.§ 2 Kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne 
jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą, których jest ona publicznie identyfiko-
wana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art.267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprze-
znaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej 
lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne 
szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 268a.§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, 
zmienia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu 
zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazy-
wanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czy podane wyżej przestępstwa mogą być popełnione tylko w świecie wirtualnym i nowych technologii, 
czy potrafisz podać przykłady popełnienia tych przestępstw w świecie rzeczywistym?
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4. ……………………………………………………………………………………………………………...................................................



Prawidłowe odpowiedzi:
1. Stalking
2. Nękanie
3. Wizerunek
4. Grzywna
5. Podszywanie
6. Szkoda
7. Kara
8. Dane osobowe
9. Dane informatyczne
10. Gromadzenie
11. Zagrożenie

Odszukaj pojęcia, o których mowa była obok.  
Znajdź 11 pojęć ujętych pionowo, poziomo lub na ukos.


