
UZALEŻNIENIA XXI WIEKU (INTERNET, KOMPUTER) 
 
CELE: 

1. Wyjaśnienie uczniom pojęcia „uzależnienie” i na czym ono polega. 
2. Zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami uzależnień. 
3. Zapoznanie uczniów z terminami dotyczącymi uzależnienia od Internetu. 
4. Uświadomienie uczniom skutków nadużywania komputera i Internetu (zdrowotne, społeczne).  
5. Rozpoznanie zagrożeń związanych z komputerem i Internetem. (test) 
6. Nabycie umiejętności dostrzeżenia korzyści i strat związanych z korzystaniem z komputera. 
7. Wskazywanie argumentów przemawiających za i przeciw korzystaniu z Internetu (odgrywanie scenek). 
8. Zdobycie umiejętności pozwalających podejmować racjonalne decyzje związane z korzystaniem z 
komputera i Internetu. 
 
A) Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od pytania: Gdybyś wybierał się na bezludną wyspę, co zabrałbyś 
obowiązkowo ze sobą? (telewizor, dobrą książkę, telefon, komputer z dostępem do Internetu). Uczniowie 
odpowiadają na forum klasy, a następnie nauczyciel prosi ich o odgadnięcie tematu dzisiejszej lekcji. 
 
B) Nauczyciel pyta uczniów, co oznacza słowo uzależnienie, a następnie sam tłumaczy prostymi 
słowami ten termin: 
Trudno precyzyjnie zdefiniować pojęcie uzależnienia. Jedno jest pewne: dotyka ono człowieka na różnych 
poziomach, tak, że nie może on się bez niego obejść i zaniedbuje inne sprawy od relacji uczuciowych po 
zawodowe. Wpływa na całe jego życie i powoduje cierpienie. Problem uzależnienia nie tkwi w przedmiocie 
uzależnienia ale w nas samych. 
 
C) Nauczyciel zadaję uczniom pytanie: Jakie znacie RODZAJE UZALEŻNIEŃ? Uczniowie 
wymieniają, a następnie odgadują rodzaje uzależnień na podstawie krótkiego opisu przytoczonego 
przez nauczyciela: 
Dość powszechny w naszym kraju alkoholizm i narkomania, brutalnie mówiąc odchodzą do lamusa. 
Pojawiły sie nowe. Takie jak: 
czekoladoholizm –uzależnienie od słodyczy-powodem są substancje w nich zawarte, które mogą uzależniać 
tanoreksja – uzależnienie od solarium, niepohamowana chęć bycia opalonym 
fonoholizm – uzależnienie od telefonu: A) uzależnieni od smsów, B) uzależnieni od gier w telefonie, C) 
uzależnieni od nowych modeli telefonów (przywiązują uwagę do stylistyki i ceny aparatu, lubią pokazywać 
sie z telefonem coraz lepszym i coraz droższym, często zmieniają modele) 
bigoreksja – codzienny pomiar bicepsów, nadużywanie sterydów, środków dopingujących 
ageoreksja – strach przed starzeniem się. Patologiczne pragnienie zachowania młodego wyglądu 
zakupoholizm – natręctwo kupowania 
pracoholizm – uzależnienie od pracy 
ortoreksja - obsesja na punkcie zdrowego odżywiania 
netoholizm czyli uzależnienie od Internetu, to objaw choroby XXI wieku, objawiającym się ciągle i niczym 
nie uzasadnionym pociągiem do korzystania z zasobów Internetu. 
 
D) Nauczyciel wprowadza uczniów w temat dotyczący uzależnienia od Internetu i komputera. 
Internet odgrywa obecnie wielką rolę, sam w sobie, nie jest niczym złym, oferuje nam różnorodne 
możliwości do wykorzystania. Internet to jest powietrze, którym oddychamy, środowisko, w którym 
żyjemy. Zwiększył w niewiarygodny sposób możliwość zetknięcia się z najdziwniejszymi, czy najmniej 
pożądanymi aspektami ludzkiego ducha, dając nieskończone możliwości nawiązywania kontaktów za 
pomocą jednego kliknięcia.  
 
Siecioholizm, netoholizm, netopatia, te wszystkie terminy oznaczają uzależnienie, które zaburza normalne 
funkcjonowanie. Rodzaje tych uzależnień to: 
- przeciążenie informacyjne – ciągłe poszukiwanie nowych informacji u wielu źródeł 
- uzależnienie od komputera – przymus siedzenia przed komputerem 



- uzależnienie od cyberkontaktów – kontakty wirtualne stają się ważniejsze niż znajomości realne, co 
doprowadza do ich zerwania i izolacji. 
- uzależnienie od gier sieciowych – przymus ciągłego brania udziału w różnego rodzaju grach netowych, e-
hazardu, licytacji, robienia e-zakupów, hazardu. 
 
Zdarzają sie przypadki, że niektórzy spędzają, przed komputerem nawet 18-30 godzin nonstop. Skutkiem 
niekontrolowanego i niewłaściwego użytkowania Internetu może być cyberprzestępczość, której dzieci są 
nie tylko ofiarami, ale tez i sprawcami (hacking, groźby karalne, nękanie, oszustwa, wyłudzenia, wywiad 
przestępczy). Uzależnienie od internetu to prawdziwa plaga XXI w., a liczba siecioholików może być nawet 
wyższa niż uzależnionych od alkoholu. Choć u nas wciąż nie wszyscy mają dostęp do internetu, to liczba 
użytkowników zwiększa się i w 2010 r. osiągnęła już 59 proc. gospodarstw domowych (w USA 77 proc.). 
Ale wbrew pozorom to nie Stany mają największy problem z uzależnieniem od internetu. Liderem jest 
Korea Południowa, dostęp do sieci ma aż 86 proc. mieszkańców, a uzależnienie to już epidemia. Setki 
tysięcy młodych Koreańczyków nie może oderwać się od wirtualnego świata. Gry internetowe zyskały tam 
rangę niemalże sportu narodowego. Najlepsi gracze zyskują sławę i zarabiają fortuny. Czasem źle kończą. 
 
E) Podanie kilku faktów związanych z uzależnieniem od komputera i Internetu.: 
* 28-letni Koreańczyk, który zmarł z wycieńczenia po 50 godzinach grania w kafejce internetowej. Robił 
przerwy tylko na skorzystanie z toalety i kilkuminutowe drzemki. W czasie grania zupełnie zapomniał o 
jedzeniu i piciu. Według lekarzy przyczyną śmierci była niewydolność serca spowodowana wycieńczeniem 
organizmu.  
* Trzymiesięczne dziecko (też z Korei) zmarło z głodu, bo jego rodzice zupełnie poświęcili się grze, której 
celem była opieka nad wirtualnym bobasem.  
* W 2004 r. sąd w Jeleniej Górze nakazał psychoterapię uzależnionej od internetu i gier komputerowych 
kobiecie i trójce jej dzieci. Dzieci spędzały przed monitorem tyle czasu, że przestały chodzić do szkoły, 
powtarzały rok. W rodzinie obowiązywał grafik korzystania z komputera. Kiedy mąż uzależnionej 
internautki próbował uniemożliwi ć kobiecie dostęp do komputera, ta złożyła pozew o rozwód. Sąd pozew 
oddalił i nakazał leczenie.  
* W 2005 r. psychoterapia została nakazana 33-letniej mieszkance Krakowa, matce czwórki dzieci. Kurator 
sądowy, który opiekował się tą rodziną (kobieta już miała ograniczone prawa rodzicielskie), zauważył, że 
mieszkanie było zaniedbane i zadłużone - internautka opłacała jedynie rachunek za stałe łącze, lodówka była 
pusta, dzieci głodne. Sąd uznał, że to z powodu uzależnienia od internetu. Nakazał kobiecie leczenie, a 
dzieci trafiły do placówki opiekuńczej.  
* W marcu 2004 r. w jednym z łódzkich mieszkań odnaleziono zwłoki zabitej nożem właścicielki agencji 
reklamowej zafascynowanej Internetem. Ustalono, że w wieczór zabójstwa była umówiona na spotkanie z 
nieznanym mężczyzną poznanym przez Internet. Mordercę zatrzymano, zastawiając wirtualną pułapkę. 
Policja umieściła w Internecie anons o treści: „Spokojna dziewczyna szuka oparcia”, na który 
odpowiedziało 600 osób, w tym zabójca. Znaleziono przy nim fałszywe dokumenty oraz notatki dotyczące 
80 kobiet z mapą, na której zaznaczył adresy mieszkań ofiar.  
* Latem 2004 r. w Finlandii zwolniono kilkadziesiąt osób z obowiązku odbycia służby wojskowej z powodu 
uzależnienia od komputera, ponieważ „tak bardzo tęsknili za swymi komputerami, że nie mogliby podołać 
trudom obowiązkowej służby wojskowej”. 

 
F) Elementy dramy. Nauczyciel prosi uczniów o odegranie kilku scenek. Uczniowie losują tematy i w 
parach odgrywają sceny. 
a) Scenka pierwsza – przekonaj kolegę/ koleżankę, żeby poszedł/poszła z Tobą do kina zamiast oglądać film 
na ekranie komputera;  
b) Scenka druga – namów kolegę – maniaka komputerowego na weekendowy wyjazd w góry. W tym 
samym czasie odbywa się w osiedlowej kawiarence internetowej turniej gier on-line. 
c) Scenka trzecia – przekonaj znajomego – fascynata czatów i randek internetowych, żeby poszedł z Tobą 
na „imprezę”, by poznać swoją drugą połowę;  
d) Scenka czwarta – namów koleżankę na wyjście na basen, chociaż jeszcze nie sprawdziła poczty, nie 
napisała notki na blogu i nie logowała się na ulubionym forum lub portalu;  
e) Scenka piąta – przekonaj koleżankę – pasjonatkę zakupów na Allegro, żeby poszła z Tobą na zakupy do 
centrum handlowego lub na „Rynek”. 



G) Na koniec zajęć uczniowie otrzymują test do rozwiązania, który pozwoli im ocenić stopień 
zagrożenia w związku z używaniem komputera i internetu.  
PSYCHOTEST: UZALE ŻNIENIE OD INTERENTU: 
Ten test możesz potraktować jako zabawę lub małe ostrzeżenie i przestrogę.  
Zaznacz A, B, C lub D przy odpowiedzi, która najcelniej opisuje Twój stosunek do odpowiedniej sytuacji.  
 
1.Źle się czuję, kiedy wiem, że muszę odłączyć się od 
Internetu:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
� D Często  
2.Moje otoczenie skarży się, że za dużo czasu spędzam na 
sieci:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
3.W nocy, nawet bardzo zmęczony, oddalam moment 
odłączenia się od sieci:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
4.Coraz bardziej interesuje mnie, co może wydarzyć się na 
sieci podczas mojej nieobecności:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
5.Uważam, że znajomi "wirtualni" są lepsi od rzeczywistych:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
6.Coraz dłużej siedzę przy komputerze i coraz mniej wychodzę 
z domu:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
7.Budzę się w nocy i mam ochotę przyłączyć się do sieci:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
8. Mimo czynionych wysiłków, nie potrafię oprzeć się 
potrzebie wejścia na Internet:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
9.Często jestem w sieci dłużej niż początkowo zamierzałem:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często 
10.Coraz częściej mam ochotę rozmawiać ze znajomymi w 
Internecie niż spotykać się z "rzeczywistymi" ludźmi:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  

11.Z powodu zasiedzenia się w Internecie, zdarza mi się 
zapomnieć o moich codziennych obowiązkach (sprzątanie, 
posiłki, zakupy ...):  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
12.Surfowanie po Internecie powoduje, że jestem mniej 
wydajny w szkole:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
13.Kiedy jestem daleko od komputera, mam ochotę znaleźć się 
jak najszybciej przy nim z powrotem:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
14.Czuję się winny z powodu spędzenia zbyt dużej ilości czasu 
przy komputerze:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
15.Podłączam się do sieci natychmiast po przebudzeniu:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
16.Z ludźmi rozmawiam głównie na temat Internetu:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
17.Kiedy jestem w sieci, nie liczę upływającego czasu:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
18.Odczuwam nieodpartą potrzebę częstego sprawdzania 
poczty:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
19.Zrezygnowałem ze swoich codziennych przyjemności, aby 
więcej czasu spędzać na Internecie:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  
20.Spóźniam się na spotkania z ludźmi z powodu zbyt 
długiego siedzenia w sieci:  
�  A Nigdy  
�  B Sporadycznie  
�  C Czasami  
�  D Często  

Podlicz i zapisz na kartce ile miałeś odpowiedzi A, B, C i D. 



Jeśli odpowiadałeś najczęściej na A i B lub tylko A lub tylko B w wi ększości: 
Nie jesteś uzależniony i Internet raczej nie zakłóca Twojego normalnego życia. Internet traktujesz jako 
normalne narzędzie, które ma służyć Ci pomocą w zdobywaniu potrzebnych Ci informacji. Nie uważasz 
Internetu za "ósmy cud świata" i nie interesuje Cię specjalnie "wirtualne życie". Realizujesz się w życiu 
"rzeczywistym" i nie uważasz, że na Internet wchodzą bardziej interesujące osoby niż te, które spotykasz w 
innych miejscach.  
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej na A i C, A i D lub B i C lub tylko C w większości przypadków: 
Jesteś pasjonatem Internetu i zaczynasz mieć z tego powodu problemy. Nie można jeszcze mówić o 
uzależnieniu, ale raczej o nieodpartej potrzebie łączenia się z siecią. Jesteś jeszcze na etapie, na którym 
możesz się kontrolować. Tak więc, ustal sobie limit czasu przebywania na Internecie i skrupulatnie go 
przestrzegaj. Wychodź, spotykaj się z przyjaciółmi, czytaj książki i dostrzegaj piękno otaczającego Cię 
"rzeczywistego" świata.  
 
Jeśli odpowiadałeś najczęściej na C i D lub tylko D w większości przypadków: 
Jesteś uzależniony od Internetu i nie możesz bez niego żyć. Wyraźnie widać, że nie możesz obejść się bez 
Internetu i z tego powodu "zawalasz" coraz więcej obowiązków w świecie "rzeczywistym". Nie 
przychodzisz lub spóźniasz się na umówione spotkania, masz coraz mniej kontaktów z "realnymi" ludźmi i 
straciłeś umiejętność cieszenia się otaczającym Cię światem. Sytuacja jest poważna i jeśli nic z tym nie 
zrobisz, to stopniowo będziesz coraz bardziej oddalał się od rzeczywistości. Powinieneś zadać sobie pytanie 
o przyczyny spędzania takiej ilości czasu przed komputerem. Co w "rzeczywistym" życiu jest dla Ciebie tak 
trudne i nieosiągalne, że musisz uciekać się do szukania tego w komputerze? Warto skontaktować się z 
psychoterapeutą i wziąć być może udział w grupie terapeutycznej czy grupie wsparcia dla osób 
uzależnionych od internetu. Pozwoli Ci to odkryć głębsze przyczyny Twojego uzależnienia i dokonać 
niezbędnych zmian w Twoim życiu. 
  
H) Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi uczniów, żeby dokończyli zdanie:  
„Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się, że …..” 
 


