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Hasło zdecydowanie powinno  
być skomplikowane. Dlaczego? 

Aby nie dało się go łatwo zgadnąć. Jak więc utwo-
rzyć bezpieczne hasło? 

Nie można wykorzystywać w nim oczywistych słów, 
np. swojego imienia czy imion rodziców, daty uro-
dzenia czy miejsca zamieszkania. Takie dane łatwo 
znaleźć i cyberprzestępcy na pewno sprawdzą je  
w pierwszej kolejności.

Hasło powinno być trudne do odgadnięcie nie tylko 
przez człowieka, ale też przez maszynę – pamiętaj-
cie, że cyberprzestępcy do łamania haseł wykorzy-
stują skomplikowane programy komputerowe. 

Mocne hasło powinno składać się z co najmniej  
12 znaków i zawierać małe i wielkie litery, cyfry 
oraz znaki specjalne, np.: !, @, #, $, %. 

Jak zapamiętać długi i skomplikowany 
ciąg znaków w haśle? 

To proste, hasło może składać się z kilku połą-
czonych słów, które będą miały znaczenie. Żeby 
wzmocnić hasło, warto też wykorzystać fakt, że nie-
które znaki specjalne przypominają określone litery 
i je zamienić, np. S na $, A na @ czy I na !. Układa-
nie mocnych haseł to naprawdę dobra zabawa! 
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Tekst powstał we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości  
w ramach Programu Sektorowego Bankowcy dla Edukacji oraz Programu BAKCYL. 

Jak tworzyć  Jak tworzyć  
bezpieczne hasla?bezpieczne hasla?

Hasło internetowe to bardzo ważny element bezpieczeństwa w sieci. 
Używamy go, by zalogować się do swojej skrzynki e-mail czy profilu  

na portalu społecznościowym. Chodzi o to, by potwierdzić swoją tożsamość. 
Hasło nie pozwala też komuś innemu podszyć się pod ciebie i zdobyć 

dostępu do twojego konta. 

Żeby hasła internetowe pełniły swoją rolę, należy 
je co jakiś czas zmieniać. Nie powinno się też korzy-
stać z tego samego hasła na różnych serwisach. Jeśli 
przestępcy wykradną hasła z jednej strony www,  
to będą próbować użyć ich w innych miejscach.

Pamiętasz baśń  
„Ali Baba i 40 rozbójników”? 

Jej główny bohater, dzięki podsłuchaniu hasła „Se-
zamie, otwórz się!”, był w stanie otworzyć sekretną 
grotę i zdobyć schowane tam skarby. Morał z tej 
historii jest taki, że nawet mocne hasło należy trzy-
mać w tajemnicy i nie pokazywać ani nie zdradzać 
nikomu.

Spójrz na poniższe przykłady mocnych  
i łatwych do zapamiętania haseł:

– Chcę już wakacje 
2022.

Lubi3%M!n3Cr@ft@

Chc3%juz%W@k@cje!2022

$piderM@n&MJ4ever

– Lubię MineCrafta;

– SpiderMan i MJ 
forever;

Więcej o zasadach cyberbezpieczeństwa 
dowiesz się z filmów realizowanych  

w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. 
Znajdziesz je pod adresem:  

https://bde.wib.org.pl/multimedia/

Twoja szkoła również może przystąpić  
do BAKCYLA!  

Informacje na: https://bakcyl.wib.org.pl/
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