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CYBER AWARENESSI
Fantasztikus Könyv a
Biztonságról feladatokkal!

Mindenki online! Mindenki biztonságban?
Ez gyerekjáték lesz!
Szórakoztató színezők, vicces 
történetek és ízletes receptek
kiberbiztonság témában



Egy sokkoló álhír
„Gyerekek, bepakoltatok már az iskolatáskátokba? Már késésben vagytok, 
hamarosan kezdődnek az órák!“
„Jaj, ne, még mindig olyan fáradt vagyok! “
„Egyébként is semmi kedvem suliba menni! A nyári szünet annyira szép volt!   
Olyan jó volt minden nap sokáig aludni és valami izgalmasat csinálni. “
„Különösen a tengerparton töltött két hét volt nagyszerű. Rengeteg   
kagylót gyűjtöttem.“
„HA-HA, én meg apát a homokba temettem. Csak a feje látszott ki“
„De hamarosan ismét őszi szünet lesz. Elmegyünk majd a hegyekbe. “
„Így van, már alig várom, anya! Most pedig menjünk, különben elkésünk a suliból!“
„Hé, nézd, Lukas írt valamit az osztálychatben!“
„Mi az? Hadd nézzem.“
„Fontos hír: a politikusok úgy döntöttek, hogy idén nem lesz őszi szünet „.
„Jaj, ne! Ez nagyon csúnya!“
„El kell mesélnünk a többieknek. Azonnal továbbítsuk az üzenetet.“
 „Álljatok meg gyerekek! Ne küldjétek rögvest tovább! Először is ellenőrizzétek, 
hogy az őszi szünet valóban elmarad-e. Sok olyan hír kering az interneten, ami 
valójában nem igaz.“
„Köszönjük AwareNessi! Örülök, hogy újra látunk! Jobb lenne, ha máris 
megkérdeznénk az iskolában. Talán az osztályfőnök tud erről valamit mondani.“
„Tegyetek úgy, gyerekek. Később megmutatom a nyaralási fotóimat. Addig is jó 
szórakozást a suliban!“
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Sárga, kék vagy 
narancssárga? A színek 

nem hazudnak. Színezd ki 
a képet aszerint, ahogy 

neked tetszik!
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FAKE
NEWS

Az álhíreknek több arcuk van
Az interneten sok minden terjed és mindenféle dologról 
beszélnek. Nem csoda, hogy nem minden hír valós. 
Egyesek azonban szándékosan terjesztenek hazug 
történeteket. Ezeket nevezik álhíreknek. Hogy 
biztosan ne dőlj be neki, elmagyarázom, mi is ez 
pontosan, és hogyan lehet ezeket beazonosítani. 

Mi az álhír?
A fake news angolul álhíreket vagy hamis 
híreket jelent. Gyakran valódi hírnek látszanak, 
hogy minél többen elhiggyék, kedveljék és 
továbbítsák őket. Ezért találjátok meg őket a 
közösségi oldalakon. Mindenhol, ahol sokan szeretnek 

csevegni és izgalmas híreket megosztani. Az álhíreket azért 
találták ki, hogy terjesszék őket.

Hogyan álcázzák az álhíreket?
A csalók álhíreket valósnak tűnő üzeneteknek álcázva 
terjesztik a neten. Mivel sokan kíváncsiak és az 

interneten tájékozódnak a világban zajló hírekről, a 
csalók ezt kihasználják. Például ismert híroldalakat 

hamisítanak úgy, hogy némileg megváltoztatják 
azok nevét, és sokkoló címekkel csalogatják oda 

az embereket. Ilyen például az a hír, ami az 
elmaradt őszi szünetet jelentette be.

Hamisak lehetnek a képek és a videók is. A 
csalók valós hírekből lopnak képeket, hogy álhíreiket 

valódi hírnek tüntessék fel. A videók esetében a filmet hamisítják, vagy az arcokat 
cserélik ki számítógépes programokkal, ami ma már nem olyan nehéz. Gyakran ezek 
a videók furcsán néznek ki és könnyű felismerni, ha valami nem stimmel. 
A lánclevelek olyan üzenetek, amelyeket 
több embernek küldünk tovább, hogy 
ne szakítsuk meg a láncot.
Legtöbbször barátoktól 
érkeznek, és szórakoztatóak. 
De máskor akár félelmet 
kelthetnek! Legyetek tehát 
óvatosak, ha valaki megpróbál 
megfélemlíteni és rávenni 
arra, hogy továbbítsatok egy 
üzenetet. 
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Olyan gyönyörű a homokos 
tengerpart. Azonban a nyaralási 
képek is hazudhatnak! Keresd 

meg a 13 eltérést a 
két kép között!  
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Miért is terjesztik az álhíreket?
Most már tudjátok, hogy aki álhíreket terjeszt, 
azt akarja, hogy minél többen tudjanak róla. 
Elmondom, hogy miért csinálják ezt a csalók:

Pénzért
Sok szélhámos az álhírekkel akar pénzt 
keresni. Minél többen kattintanak, kedvelik 
és osztják meg az álhírt, annál több pénzt 
keresnek vele. A lánclevelekkel például 
rengeteg adatot lopnak el, például e-mail 
címeket vagy mobiltelefonszámokat. 
Amit aztán persze továbbadnak.

Befolyásoljanak bennünket
Az álhírek célja szintén az emberek 
véleményének befolyásolása. Ha 
sokan elhiszik a másokról szóló 

hamis információkat és pletykákat, 
és azokat terjesztik, azzal sokat 

árthatnak másoknak. Képzeld el, hogy az 
osztálychatben 

azt írja valaki, 
hogy egy osztálytársad lopott. Egy másik 
felrakja az üzenetet a Facebookra, és a 
barátai továbbítják. Hamarosan az egész 
iskola tud róla, és már senki sem áll 
szóba vele. És közben az osztálytárs 
nem is csinált semmit!

Aranysárkány bölcsesség: 
Ne higgy el mindent, amit az interneten látsz.

Kétszer is ellenőrizd, mielőtt bármit is terjesztesz a neten.
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Terjesszetek hamis híreket!
Az álhírek nem csak az internet megjelenése óta léteznek. Korábban is volt arra 
példa, hogy az újságok hamis híreket terjesztettek. „Kacsának“ hívták őket.  És 
még azelőtt is léteztek, amikor csak hallomásból terjedtek a hírek. Képzelhetitek, 
milyen hamis hírek terjedhettek a fültől-fülig suttogott történetekből! Vajon ti 
ügyesebben terjesztitek az „ elsuttogott híreket“ vagy a „halk híreket“? 

Játékszabály:
Üljetek, vagy álljatok egymás mellé! Most, aki első a sorban súg egy szót, vagy egy 
mondatot a szomszédja fülébe. A többiek nem hallhatják, amit mond. A második 
gyermek súgja a következő gyermeknek, amit megértett. És így tovább... A körben 
az utolsó ezután hangosan elmondja, amit megértett. Az első gyermek pedig 
elárulja eredeti üzenetét. Ez így megy sorban... amíg mindegyikőtök egyszer sorra 
nem kerül.

Tipp: 
Az üzenetek a képzeletetekre vannak bízva. A legjobban azonban a hosszú szavak, 
összetett mondatok működnek, mint például a Moszkvics slusszkulcs, az ipafai 
fapipa, vagy a sárga bögre, görbe bögre. Ha ez túl egyszerű számotokra, akkor 
használhattok vicces rímeket vagy nyelvtörőket is:
• Fekete bikapata kopog a pepita patika köveken.
• Három kupac kopasz kukac.
• Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs?
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Hogyan tudjuk leleplezni az álhíreket
Az álhíreket nem könnyű felismerni. Ha figyelmes vagy, akkor 
azonban leleplezheted őket. Az alábbi lista segíteni fog.

1. Gondolkodj! 
Az álhírek célja, hogy felzaklassanak vagy megijesszenek 
másokat. Mielőtt gondolkodás nélkül továbbítasz egy 
üzenetet, először kérdezd meg magadtól: „Igaz lehet 
ez valójában?„

2. Mindig ellenőrizd a forrást!
Nézd meg alaposan, honnan jön az üzenet.  Ismered 
a honlapot? Ellenőrizd, hogy a webhelyért felelős személyek neve, címe és 
elérhetősége valódi.

3. Tájékozódj!
Ellenőrizd az interneten, hogy a hír valódi-e. Járj utána, hogy a 
témáról írtak-e korábban valamit az ismertebb híroldalakon. Vannak 
speciális internetes keresőmotorok a gyermekek számára, mint 
például a „Thinga.com“ vagy a „Fragfinn.de“.

4. Ellenőrizd le a képeket és a videókat!
Nézd meg figyelmesen a képeket vagy videókat. 
Megfelel a kép az üzenet szövegének? Furcsa-e 

az arca a videóban szereplő személynek? Gyakran nem is olyan 
nehéz észrevenni a trükköket.

5. Figyelj a nagybetűkre és a helyesírási hibákra!
Figyelj a nagybetűkre vagy felkiáltójelekre a címekben. Az 
álhírek terjesztői ezzel akarják a figyelmet felkelteni. A sok 
helyesírási hiba is elárulja, hogy hamis hírről van szó. 

6.  Légy óvatos a közösségi médiában! 
Óvakodj a nem létező barátoktól a csevegéseidben! 

Bárki regisztrálhat a közösségi oldalakon. Ellenőrizd, hogy  
a profil valódi-e. A név mögötti kék pipa megmutatja. 

7. Légy óvatos a lánclevelekkel!
Légy különösen óvatos, ha valaki arra akar 

rábeszélni, hogy továbbíts egy üzenetet. Még akkor 
is, ha azt állítólag egy barátodtól kaptad. Általánosságban 

elmondható, hogy ne ossz meg láncleveleket anélkül, hogy 
előtte alaposan átgondolnád!

8.Kérdezz!
Ha nem vagy biztos abban, hogy egy üzenet igaz-e, 
kérdezd meg szüleidet, tanáraidat vagy idősebb 
testvéreidet. Ők biztosan tudnak segíteni! 
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15:10

Igaz vagy hamis?
Teszteld le tudásod ellenőrző listánkkal. Igaz vagy hamis a hír?   

Ha a hír valós, jelöld zöld pipával. 

Ha álhír, jelöld be pirossal.

Jávorszarvas  

tévedt a kórh
ázba

Nem is az ajtón, 

hanem az ablakon 

keresztül jött be: 

Dél-Svédországban 

egy jávorszarvas té-

vedt be egy kórház-

ba. Nem tudjuk, hogy az állat mennyire 

súlyosan sérült meg a kis sétája során. 

BELLO AZ IS-KOLAPADBAN!!!A következő tanévtől kezdve minden gyerek magával hozhat egy háziállatot az iskolába. A tudósok megállapították, hogy a diákok jobban tanulnak, amennyiben egy kutya vagy macska van mellettük.
Szerző: Baron Lustig Forrás: Neues-aus-Muenchhausen.de

23:03                                                                 ***

A MACSkáKnak is PóRÁZOn  kell lenniük!
Két német jogász a házimacskák számára is kötelezően előírná a póráz használatát. A kóborló macskáK megnehezítik mÁs állatok életét. Különösen a MadaRakat kellene  védeni a macskáktól.
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23:23                                            
                     ***

  
14:15

 Továbbítva

Figyelem! Fontos információm van számodra! Holnap 

színezett szénsavas üdítőket osztanak az iskola 

udvarán. Mindenki, aki azt megkóstolja, színes hajat 

növeszt. S a haja örökre színes marad. Ez nem 

átverés! Küldd el ezt a figyelmeztetést minden iskolai 

barátodnak, aki fontos számodra! 

Rénszarvasok tiltakoznak a 
Télapó ellen

Skandináviában a rénszarvasok tömegesen 

tiltakoztak, mert nem akarják, hogy többé 

a Mikulás szánja elé legyenek befogva. Az 

állatok több fővárosban is összegyűltek, és 

hangosan üvöltve végig rohantak a karácsonyi 

vásárokon. Senki sem sérült meg.

A hangyák szá-molják lépteiket A hangyák is tudnak számolni - és nem csak háromig. A kutatók sivatagi hangyákkal végzett kísérletek során jutottak ennek megállapítására. Mivel a csúszómászó 
rovarok rosszul látnak, a biztonságos 
hazajutáshoz számolják a lépéseiket.

Security Awareness Team, Deutsche Telekom Security GmbH10



NEWS

F
A
K

NEWS

F
A
K

Aki kétszer hazudik
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Okos az, aki felfedezi az álhíreket. 
Találd meg a párokat a memória 

játékunkban. Egyszerűen csak vágd ki 
és kezdődhet is a játék! 
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Nem marad el az őszi szünet
„Nos gyerekek, milyen volt az első nap az iskolában? “
„Nem olyan rossz, anya. Minden barátunk visszatért. És mindenkinek nagyon jó 
kedve volt. Mindenki mesélt egy vicces történetet a nyaralásáról. AwareNessi még 
nyaralási fotókat is mutatott nekünk. “
„Az is csúcs volt, amikor AwareNessi ma reggel azt tanácsolta, hogy ne adjam 
tovább ezt a furcsa üzenetet, és előbb tájékozódjanak, hogy valóban elmarad-e az 
őszi szünet.“
„Igen, szerencsére! A többiek már látták Lukas üzenetét. Rögtön az első órán 
megkérdeztük a tanárunkat, aki volt olyan kedves, hogy az egész osztálynak 
elmagyarázta, hogy a hír egyáltalán nem igaz, és az őszi szünet nem marad el. 
Még az interneten is utána jártunk. Ezután mindannyian közösen készítettünk 
egy ellenőrző listát, hogy a jövőben senki sem dőljön be az osztályból az ilyen 
álhíreknek az interneten. Most az osztálytermünk falán lóg ez az ellenőrző lista.“
„És Lukas?“
„ Nem Lukas írta az üzenetet. Valaki megpróbálta az ő neve alatt közzétenni az 
álhírt az osztályunk chatjében. Ezután mindenhonnan töröltük az üzenetet.”
„Nagyon izgalmas és nagyszerű napotok volt az iskolában, gyerekek!“
„Igen, anya. A jövőben nem fogunk mindent elhinni, amit az interneten olvasunk. 
De így még jobban várjuk az őszi szünetet!“
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Édes hazugság a tükörtojás mögött 
Hamis tükörtojás, van ilyen? Persze, hogy létezik. A „hamis tükörtojásnak“ nem 
olyan az íze, mint az igazi tükörtojásnak! Próbáld ki te is az édes desszertet - 
gyerekjáték lesz és szuper finom! 

Hozzávalók négy személyre:
250 g zsírszegény túró 
100-150 ml tejszínhab
2-3 evőkanál porcukor
1 tasak vaníliás cukor
1 doboz barack- vagy őszibarack 
félbevágva
Citromlé ízlés szerint

Íme az elkészítés módja: 
1. A túrót töltsük egy tálba, és keverjük össze annyi porcukorral és citromlével, 
ahogyan szeretjük
2. Egy külön tálban verjük fel a folyékony tejszínt egy csomag vaníliás cukorral 
együtt keményre. 
3. Most keverjük össze a tejszínhabot a túróval. A krémet négy tányérra kenjük 
úgy, hogy úgy nézzen ki, mint egy kerek tükörtojás.
4. Már csak a „tojássárgája“ hiányzik. Tegyünk egy-egy őszibarackot vagy 
sárgabarackot minden adag közepére, és máris kész a „hamis tükörtojás“. 
Jó étvágyat a lakomához! 
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Biztonsági jóga
A „harcos“ vagy „hős“ (Virabhadrasana) egy 
jógagyakorlat, amely új energiát ad és erőssé 
tesz. Ezzel megfelelően felvértezheted magad 
az álhírekkel szemben. 
Így csináld:
1. Állj felegyenesedve egy tornaszőnyegen 
vagy szőnyegen. 
2. Most tégy egy nagy lépést előre az egyik 
lábaddal. Az elülső lábfej egyenesen mutasson 
előre. A hátsó lábfej álljon enyhe szögben.
3. Ezután hajlítsd be az első lábad térdét, és 
ezzel egyidejűleg mindkét karod nyújtsd jól 
felfelé. A tekinteted kövesse a kezedet. Minden 
ujjad legyen kinyújtva.
4. Maradj ebben a helyzetben, és mélyen lélegezz be és ki. Egymás után kétszer-
háromszor két-három mély lélegzetet be- és kilégzéssel. Érezd magad hősnek, 
erősnek és bátornak!
5. Most térj vissza a kiindulási helyzetbe.
6.Rövid lazítás, majd ismételd meg fordított lábtartással.
A jógagyakorlatot háromszor 
végezheted felváltva a bal 
és a jobb lábbal.
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Megoldás a kvízhez
Ellenőrizd, hogy mindent jól csináltál-e

Jávorszarvas tévedt a kórházba 
Ez a hír igaz. A történet valóban megtörtént. De hogy a 
jávorszarvas miért akarta önként felkeresni az orvost, 
nem tudni.

A macskáknak is pórázon kellene lenniük 
Ez egy álhír. Észrevetted a helyesírási hibákat? A 
nagybetűk és a felkiáltójel a címben szintén elárulják,  
hogy álhírről van szó. 

BELLO az iskolapadban!!!
Ez egy álhír. Még akkor is, ha sokkal viccesebb lenne a 
házikedvenceddel együtt lenni az iskolában. A hír a sok helyesírási 
hiba és a nagybetűs írásmód, valamint a felkiáltójelek a címben 
elárulják magukat. A forrás és a szerző is viccesen hangzik!

Továbbítva
Ez egy álhír. A lánclevél tele van helyesírási hibákkal, és 
ijesztő üzenettel fenyeget. Az ízletes színezett szénsavas 
italok nem festik meg a hajadat.

Rénszarvasok tiltakoznak a Télapó ellen
Ez egy álhír. Első pillantásra ez a hír akár igaznak is 
tűnhetne. De az állatok nem csinálnak demonstrációkat, 
és az igazi detektívek biztosan észrevették a helyesírási 
hibát!

15:10

14:15

23:23                                                                 ***

A hangyák számolják lépteiket 
Ez az üzenet igaz. A sivatagi hangyák csak akkor találnak 
biztonságban haza, ha megszámolják lépteiket. Ha rosszul 
számolnak, egyszerűen nem jutnak haza.

Security Awareness Team, Deutsche Telekom Security GmbH16



Deutsche Telekom Security GmbH
Chapter Information Security & Awareness
Kapcsolat: Andrea Bindel-Schönmetzler
E-Mail: Security-Awareness@telekom.de

A Cyber Awarenessi - Fantasztikus Könyv a Biztonságról - a könyv az érdeklődőkkel oktatási 
és egyéni felhasználásra szabadon megosztható. Kereskedelmi forgalomba nem hozható.


