
Sa avastad arvutiruumi minnes, et 
teine õpilane on Facebooki sisse 
logitud. Sa logid koheselt välja ja 
teavitad koolikaaslast, et ta oli 
unustanud end välja logida. 

Liigu 3 sammu edasi. 

Arvutitunni ajal läheb su pinginaaber 
toaletti ja jätab oma Facebooki konto 
lahti. Sa postitad tema nime alt 
roppuseid ja kommenteerid teiste 
pilte koledate sõnadega. 

Liigu 3 sammu tagasi. 

Tegid endale uue meili konto ja panid 
parooliks oma tuntuima hüüdnime.  

 

Liigu 1 samm tagasi. 

Tegid endale uue meili konto ja 
kasutasid paroolis väiketähti, suuri 
tähti, numbreid ja sümboleid. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Tegid sõbra nimega endale Facebooki 
konto. 

 

Liigu 2 sammu tagasi. 

Avastasid, et sinu Facebooki kontolt 
on postitatud imelikke asju. Muudad 
koheselt parooli ja küsid nõu 
veebikonstaablilt. 

Liigu 2 sammu edasi. 

Avastad, et sinu sõber postitab 
Facebookis imelikke asju ja 
kommenteerib pilte sõnadega, mis ei 
ole talle omased. Võtad sõbraga 
ühendust ja küsid selle kohta. 

Liigu 3 sammu edasi. 

Sul on tekkinud online mängus sõber, 
kellega koos sa alati mängid. Ühel 
päeval küsib ta sinu kodust aadressi. 
Sa keeldud seda andmast. 

Liigu 2 sammu edasi. 

Sul on tekkinud online mängus sõber, 
kellega koos sa alati mängid. Ühel 
päeval küsib ta sinu aadressi. Sa 
kutsud vanemate tööl olekul ta külla. 

Liigu 3 sammu tagasi. 

Sulle tuleb e-kiri tundmatult saatjalt. 
Sa avad kirja ja selles olnud faili. 

 

Liigu 2 sammu tagasi. 



Klassiõde riputas üles pildi, kus oled 
sina. Sulle ei meeldi  see ja palud 
klassiõel pilt maha võtta. 

 

Liigu 1 samm edasi. 

Teil oli sõpradega pidu ja tegite 
naljapilte, kus näitlesite suitsetamist 
ja joomist. Riputasid pildi internetti 
üles. 

Liigu 2 sammu tagasi. 

Teil oli sõpradega pidu ja tegite 
naljapilte, kus näitlesite suitsetamist 
ja joomist. Riputasid pildi internetti 
üles. Sõber palus see eemaldada, sina 
keeldusid. 

Liigu 3 sammu tagasi. 

Su isa on registreerinud oma 
krediitkaardi Google kontoga. Sa leiab 
täiega ägeda mängu aga see on 
tasuline. Sa ostad luba küsimata 
mängu. 

Liigu 2 sammu tagasi. 

Bioloogia tunnis on vaja teha referaat 
raku ehitusest. Otsides internetist 
materjali, leiad AnnaAbist täpselt 
selleteemalise referaadi. Esitad selle 
õpetajale enda omana. 

Liigu 3 sammu tagasi. 

Laed oma nutitelefonile peale 
viirustõrje programmi. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Lisad oma nutitelefonile mustrilise 
parooli. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Kontrollid, et sinu arvutis olev 
viirustõrje programm kontrollib 
regulaarselt sinu arvutit. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Sa uuendad oma tahvelarvutis 
olevaid programme. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Muudad oma Facebooki seadeid nii, 
et vaid su lähimad sõbrad näevad su 
postitusi. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 



Tegid koolitööks referaati. Panid 
viimasele lehele kirja kõik kasutatud 
allikad, ka interneti allikad. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Sa tead, milline operatsioonisüsteem 
on sinu telefonil. 

 

Liigu 1 samm edasi. 

Sa otsid PlayPoest uut ja huvitavat 
mängu. Leiad ühe sobiva mängu, kuid 
selle hinnang on madal. Uurid ka 
teiste kasutajate kommentaare ja 
otsustad mängust loobuda. 

Liigu 2 sammu edasi. 

Su väike õde mängib tahvelarvutiga ja 
jääb jänni. Sa lähed talle appi ja 
õpetad, kuidas mängu vahetada. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Läksid uuele veebilehele ja järsku 
viskas ette väikese akna, et oled 
võitnud 1000 eurot. Raha saamiseks 
pead vajutama OK. Vajutad. 

Liigu 2 sammu tagasi. 

Läksid uuele veebilehele ja järsku 
viskas ette väikese akna, et oled 
võitnud 1000 eurot. Vajutad kasti 
ristist kinni, suled interneti ja 
teavitada vanemaid. 

Liigu 2 sammu edasi. 

Said sõbralt kirja, et ta on Aafrikas 
hädas ja vajab kiiresti rahalist abi. Sa 
suled kirja ja räägid sõbraga. 

 

Liigu 2 sammu edasi. 

Said sõbralt kirja, et ta on Aafrikas 
hädas ja vajab kiiresti rahalist abi. 
Teed ruttu Facebookis üleskutse 
aidata sõpra. 

Liigu 2 sammu tagasi. 

Sa saad uue arvuti. Teed sinna 
administraatori kasutaja kõrvale ka 
enda kasutaja. Administraatori 
kasutajat kasutad sa vaid äärmisel 
vajadusel. 

Liigu 3 sammu edasi. 

Kartes, et e-posti parool meelest ära 
läheb, kirjutad selle oma 
õpilaspäevikusse. 

 

Liigu 2 sammu tagasi. 
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