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Cyberbezpieczeństwo – media społecznościowe, bankowość 
dziecięca, gry, ochrona danych osobowych

Dlaczego należy dbać o swoje dane w 
sieci?

SKO-wicz
bezpieczny 
w sieci –
cyberporadnik 
dla dzieci i 
dorosłych

Bezpieczeństwo danych w mediach społecznościowych str. 6-8

Zasady tworzenia mocnego hasła str. 10-12

Dane osobowe str. 14-16

Wirusy komputerowe – czym są, jak się chronić? str. 19-20

Phishing – czym jest i jakie są najpopularniejsze metody 

oszustw?

str. 22-24

Czym są PEGI? str. 28-30

Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych str. 32-36

Transakcje kartą płatniczą – zasady bezpieczeństwa str. 38-41

https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=6
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=10
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=14
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=22
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=28
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=32
https://www.pkobp.pl/media_files/60197796-e0a9-485e-a91f-eb540baceef6.pdf#page=38
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Oszczędzanie – informacje podstawowe

Co wyróżnia osoby przedsiębiorcze? Kuba Pieniążek 
oszczędza na 
wielką podróż

Co to jest budżet? str. 12-14

Czym jest bilans wydatków? str. 17-19

Jak zaplanować budżet? str. 19-21

Co to jest cel oszczędzania? str. 22-25

Czy dzieci mogą pracować? str. 25-26 oraz 30

https://www.pkobp.pl/media_files/226c0cc1-21a9-44a8-8d99-9c89680f1389.pdf#page=12
https://www.pkobp.pl/media_files/226c0cc1-21a9-44a8-8d99-9c89680f1389.pdf#page=17
https://www.pkobp.pl/media_files/226c0cc1-21a9-44a8-8d99-9c89680f1389.pdf#page=19
https://www.pkobp.pl/media_files/226c0cc1-21a9-44a8-8d99-9c89680f1389.pdf#page=22
https://www.pkobp.pl/media_files/226c0cc1-21a9-44a8-8d99-9c89680f1389.pdf#page=25
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Oszczędzanie – działania proekologiczne/oszczędzanie 
zasobów naturalnych

Co wspólnego ma ekologia 

z oszczędzaniem? 

Pięć sposobów 
na 
ekooszczędzanie 
z SKO

Czym jest i do czego służy segregacja odpadów? str. 6-7

Re-use – jak wykorzystać rzeczy używane? str. 8-9

Co jest najtańsze, a co najzdrowsze - transport 

indywidualny, zbiorowy czy rower? 

str. 14-15

https://www.pkobp.pl/media_files/32851502-024a-4838-b370-444b19062dfa.pdf#page=6
https://www.pkobp.pl/media_files/32851502-024a-4838-b370-444b19062dfa.pdf#page=8
https://www.pkobp.pl/media_files/32851502-024a-4838-b370-444b19062dfa.pdf#page=14
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Oszczędzanie – niemarnowanie żywności i kształtowanie 
prooszczędnościowych postaw zakupowych

Troska o zdrowie oraz finanse 
podczas zakupów

Apetyt na 
zdrowie

Jak ważne są witaminy? str. 4-6

Jak zadbać o prawidłową higienę? str. 6-7

Czym są składniki mineralne? str. 9-10 oraz 14

Posiłki – jak je przygotować i spożywać? str. 10-13

Jakie informacje kryją etykiety na produktach? str. 19-22

Mądre/świadome kupowanie str. 26-27

https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf#page=4
https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf
https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf#page=6
https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf#page=9
https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf#page=10
https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf#page=19
https://www.pkobp.pl/media_files/b112eb57-1452-4d53-8a15-d0a885e115af.pdf#page=26


6

Podstawowy finansów i bankowości dla dzieci

Podstawowa wiedza o pieniądzach Przygody Kuby 
Pieniążka 
i żyrafy Lokatki

Skąd się biorą i do czego służą pieniądze oraz jakie są 

formy płatności?

str. 8-19

Przelewy i płatności gotówkowe str. 20-21

Pieniądze, banknoty, monety, karty płatnicze, bank, 

bankomat, lokata

str. 31

https://www.pkobp.pl/media_files/5307f4ac-3f89-4c4d-ac0a-d8d1e9e0c612.pdf#page=8
https://www.pkobp.pl/media_files/5307f4ac-3f89-4c4d-ac0a-d8d1e9e0c612.pdf#page=20
https://www.pkobp.pl/media_files/5307f4ac-3f89-4c4d-ac0a-d8d1e9e0c612.pdf#page=31
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Zdrowy styl życia i praca w zespole

Sprawność fizyczna – dlaczego warto 

o nią dbać?

Ruszaj po 
zdrowie, czyli 
dlaczego warto 
prowadzić 
aktywny tryb 
życia?

Piramida żywienia str. 6-9

Ile czasu w ciągu dnia powinieneś przeznaczać na 

ruch?

str. 9

Czym jest zasada fair play? str. 18-20

Idea DIY (ang. do it yourself) str. 22-24

Współpraca zespołowa str. 32-34

http://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf#page=6
https://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf#page=9
https://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf#page=18
http://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf
https://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf#page=22
http://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf
https://www.pkobp.pl/media_files/7ec82b26-13cb-4cac-af5c-08120872b094.pdf#page=32
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Pierwsza pomoc - wiedza dla każdego

Podstawowa wiedza na temat udzielania 
pierwszej pomocy

Odkryj moc 
pierwszej pomocy

Czym jest pierwsza pomoc? str. 3-5

Pierwsza pomoc krok po kroku str. 7-12

Ważne numery, które trzeba zapamiętać
str. 13-14

Akcesoria przydatne podczas udzielania pierwszej 
pomocy

str. 16-17

https://www.pkobp.pl/media_files/53f3dc2f-6436-4f10-8375-0821d5cd33f4.pdf#page=3
https://www.pkobp.pl/media_files/53f3dc2f-6436-4f10-8375-0821d5cd33f4.pdf#page=7
https://www.pkobp.pl/media_files/53f3dc2f-6436-4f10-8375-0821d5cd33f4.pdf#page=13
https://www.pkobp.pl/media_files/53f3dc2f-6436-4f10-8375-0821d5cd33f4.pdf#page=16


9

Rozwiąż Test i zostań Mistrzem wiedzy SKO!

Powodzenia! 


