Tests
SOCIĀLO TĪKLU IZMANTOŠANA
1. Uzrādot nepatiesu vecumu sociālajos portālos:
a) var tikt maldināti citi portāla lietotāji;
b) administrators var dzēst no atbilstošā sociālā portāla;
c) abi iepriekš minētie;
2. Kāds ir sods par viltus profila izveidošanu un nelikumīgu darbību ar personas datiem?
a) Brīdinājumu vai naudas sods no 70 līdz 570 eiro;
b) Brīdinājums vai naudas sods no 100 līdz 800 eiro;
c) Brīdinājums vai naudas sods no 50 līdz 500 eiro;
3. Lielākajai daļai sociālo portālu (draugiem.lv; ask.fm; twitter) pastāv vecuma ierobežojums. Kāds
tas parasti ir?
a) 18 gadi;
b) 16 gadi;
c) 13 gadi;

RISKI UN APDRAUDĒJUMI
4. Vai pārbaudīt interneta banku, izmantojot kādas publiskas vietas bezvadu internetu (wifi) ir
droši?
a) Jā, nekas slikts nevar notikt;
b) Tikai tad, ja šī vieta ir kāda laba kafejnīca;
c) Nē, jo kāds tavas darbības var novērot vai nokopēt ievadītos datus;
5. Kas jādara ar e-pastiem, kas saņemti no nezināma autora?
a) Jāatver e-pasts, taču nav jāatver atsūtītie pielikumi;
b) Jāatbild, ka vairs nevēlies saņemt minētos ziņojumus;
c) Noteikti jāatver atsūtītie pielikumi, lai pārliecinātos, vai tur nav vīruss;

PĀRKĀPUMI UN ATBILDĪBA
6. Kāds sods draud par nelegālu failu apmaiņu?
a) Latvijas Republikas normatīvie akti neparedz sodu par nelegālu failu apmaiņu
b) Naudas sods un datora, kurā glabāti faili, konfiskācija
c) Naudas sods un piespiedu darbs
7. No kāda vecuma iestājas kriminālatbildība?
a) 14
b) 16
c) 18

EMOCIONĀLA PAZEMOŠANA
8. Kāds ir sods par emocionālu vardarbību internetā?
a) Brīdinājums vai naudas sods līdz 50 eiro.
b) Brīdinājums vai naudas sods līdz 100 eiro.
c) Brīdinājums vai naudas sods līdz 70 eiro.
9. Kāds tavs klasesbiedrs ievieto internetā citu klasesbiedru apkaunojošas, nepiemērotas
fotogrāfijas. Kā tev jārīkojas?
a) Ignorē to, tie ir tavi klasesbiedri nevis tu
b) Bilžu publicētājam iesaki bildes izņemt, jo pretējā gadījumā viņam varētu būt
nepatikšanas no portāla administrācijas vai pat policijas
c) Nokopē fotogrāfijas un nosūti tās citiem cilvēkiem
d) Informē par situāciju savus klasesbiedrus un atstāj situācijas risināšanu viņu ziņā
10. Kāds tev atsūta aizvainojošu ziņu. Kā tev jārīkojas?
a) Atbildi uz ziņu
b) Ignorē un dzēs ziņu
c) Saglabā ziņu un parādi to kādam pieaugušajam

11. Kas ir kiberterorizēšana?
a) Uzdošanās par kādu citu personu sociālajos portālos
b) Aizvainojošu e- p astu sūtīšana
c) Pazemojošu fotogrāfiju publicēšana, kurās redzamas citas personas
d) Visi iepriekš minētie

INFORMĀCIJA INTERNETĀ
12. Kuru no dotās informācijas ir droši publicēt internetā?
a) Mājas adresi
b) Vecāku vārdus un uzvārdus
c) Skolas nosaukumu, kurā mācies
d) Mīļākā dziedātāja vārdu
e) Nevienu no iepriekš minētās
13. Kas var notikt ar informāciju, fotogrāfijām un video, ko es esmu publicējis internetā?
a) To redzēs ikviens, arī pilnīgi svešas personas
b) To, ļoti iespējams, vairs nekad nevarēs izdzēst
c) To kāds izmantos, lai pazemotu mani
d) Viss no iepriekš minētā
KRITISKA PIEEJA INTERNETA SATURAM
14. Ko ir svarīgi atcerēties, meklējot informāciju internetā?
a) To var būt ievietojis jebkurš, tāpēc, iespējams, atrastā informācija nav patiesa
b) Pārbaudīt, ka sir ievietojis informāciju, un pārliecināties, vai konkrētajam informācijas
avotam var uzticēties;
c) Salīdzināt vairākus informācijas avotus un pārliecināties, ka informācija sakrīt
d) Visu no iepriekš minētā
15. Sērfojot internetā, pēkšņi izlec baneris paziņojot, ka tu esi laimējis lielu naudas balvu. Kā tev
jārīkojas?
a) Jāklikšķina uz banera, lai noskaidrotu, kā saņemt balvu
b) Jāignorē tas
c) Jāpastāsta draugiem par šo lielisko iespēju

