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Termin “fake news” w debacie publicznej zagościł na stałe w 2016 roku. Właśnie 
wtedy obywatele Wielkiej Brytanii zdecydowali w referendum o opuszczeniu 
Unii Europejskiej, natomiast Amerykanie wybierali kolejnego prezydenta.  
Z przeprowadzonych później badań wynikało, że pewien wpływ na decyzje  
wyborców mogły mieć fałszywe informacje docierające do szerokiego gro-
na odbiorców za sprawą mediów społecznościowych1. Jak się okazało, na  
tworzeniu i dystrybucji fake newsów można było zbić nie tylko kapitał po-
lityczny, ale również małą fortunę. Dowiedli tego młodzi Macedończycy  
z miejscowości Wełes, którzy stworzyli dziesiątki stron internetowych pu-
blikujących zmyślone informacje na temat kampanii prezydenckiej w Sta-
nach Zjednoczonych, w tym szkalujące kontrkandydatkę Donalda Trumpa,  
Hillary Clinton2. Jak zatem dokładnie zdefiniujemy pojęcie “fake news”, które 
w 2017 roku zostało uznane przez redakcję słownika “Collins Dictionary” za 
najpopularniejsze wyrażenie roku?

1    https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf
2    https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/24/facebook-clickbait-political-news-sites-us-
election-trump

Cała prawda o fake newsach
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FAKE
NEWS

to fałszywa informacja udostępniona 

w sieci lub za pośrednictwem 

mediów tradycyjnych, 
imitująca informację 

prawdziwą i stworzona
dla realizacji konkretnego 

celu, np. rozgłosu, wpływu 
na decyzje wyborców 

lub osiągnięcia
korzyści finansowych.

https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/24/facebook-clickbait-political-news-sites-us-election-trump
https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/24/facebook-clickbait-political-news-sites-us-election-trump


Przykładowe pary

Artykuł na temat rzekomej deklaracji przyjętej 
przez islandzki parlament okazał się satyrą.Islandia uznała religię za broń masowej zagłady.

Film zatytułowany “Chemią z nieba w polskie rodziny. Fakty ukrywane przed Wami!’” odnosi się do teorii spiskowej.
Samoloty spryskują nas chemią. Gdy nastąpi kumulacja metali ciężkich w organizmie, pojawią się liczne nowotwory.

Warszawskie bary nie sprzedają mięsa psów. 

Krążący po sieci fake news to zmanipulowane 

echa sprawy sprzed kilku lat.

Uwaga na mięso z psów w warszawskich barach!

Ćwiczenie
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Uczniowie losują po jednej karteczce ze zdaniem będącym przykładem  
fałszywej informacji lub odpowiadającą mu prawdziwą (zweryfikowaną)  
informacją. Następnie dobierają się w pary zgodnie z wylosowanymi zda-
niami. Na karteczkach zapisana jest również cyfra od 1 do 5 (w zależności od 
liczby uczniów) – numer grupy w kolejnych zadaniach. Dzięki temu ćwiczeniu 
uczestnicy warsztatu poznają różnorodne przykłady fake newsów, a przy 
okazji tworzą pary/grupy, w których będą pracować w dalszej części zajęć.

Źródło: demagog.org.pl



Kawał racji o dezinformacji
W ostatnich latach termin “fake news” służył wielokrotnie nie tylko do opisu 
społecznej rzeczywistości, ale również do deprecjonowania przez polityków 
nieprzychylnych im mediów. Ponadto wykorzystywano go w sposób mało 
precyzyjny, zacierając różnice między rodzajami fałszywych informacji. Cie-
kawy i użyteczny podział zaproponowała międzynarodowa organizacja First 
Draft, działająca w obszarze weryfikowania informacji oraz wsparcia dzien-
nikarzy. Pozostawiamy terminologię angielską, uzupełniając ją dla lepszego 
zrozumienia o polskie opisy.

Źródło: First Draft

Dezinformacja (ang. disinformation) to treści fałszywe udostępniane z intencją 
wyrządzenia krzywdy. Tworzenie tego typu informacji motywowane jest naj-
częściej chęcią zarobku, rozgłosu bądź zwiększeniem politycznego wpływu. 

Mylnymi informacjami (ang. misinformation) nazwiemy treści fałszywe, 
wprowadzające w błąd, ale udostępniane bez intencji wyrządzenia krzywdy, 
np. przez osoby, które uznały daną informację za ważną, ale nie zweryfi-
kowały jej przed podaniem dalej. Możemy wyróżnić 7 rodzajów fałszywych 
informacji (patrz: następna strona). 

Ostatnia kategoria (ang. malinformation) obejmuje informacje prawdziwe, 
udostępniane z intencją wyrządzenia krzywdy. Przykładem takiej sytuacji było 
zhakowanie i upublicznienie przez Rosjan treści maili sztabu wyborczego Hilla-
ry Clinton w celu zaszkodzenia wizerunkowi kandydatki Partii Demokratycznej.
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Fałszywych Informacji
Rodzajów7
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Treści sfabrykowane
Informacje, które są całkowicie zmyślone i stworzone po to,  
by oszukać i wyrządzić krzywdę.

Treści zmanipulowane
Gdy prawdziwe informacje, filmy lub zdjęcia są modyfikowane, 
aby wprowadzić odbiorcę w błąd.

Podszywanie się
Gdy nieprawdziwa treść przedstawiana jest jako pochodząca  
z wiarygodnego źródła.

Fałszywy kontekst
Gdy prawdziwe informacje prezentowane są w innym, fałszy-
wym kontekście.

Treści wprowadzające w błąd
Przedstawienie wycinka informacji na temat danej sprawy,  
aby narzucić jej interpretację.

Fałszywy związek
Gdy nagłówki, ilustracje lub podpisy nie odpowiadają 
samej informacji.

Satyra i parodia
Treści, które raczej nie wyrządzą krzywdy, ale mogą zmylić.

Źródło: First Draft
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Ćwiczenie

Treść całkowicie zmyślona. Papież Franciszek nie wspie-
rał kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa ani żadne-
go innego kandydata.

Treści sfabrykowane
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Uczniowie dzielą się na grupy zgodnie z numerami wylosowanymi  
w ćwiczeniu rozgrzewkowym. Każda z grup otrzymuje po 8 przykładów  
informacji z prasy lub mediów społecznościowych (z nagłówkiem, le-
adem i zdjęciem). Zadanie polega na przyporządkowaniu przykładów 
artykułów do podanych rodzajów fałszywych/szkodliwych informa-
cji. Nauczyciel prezentuje na forum poprawne odpowiedzi i zaprasza 
uczniów do dyskusji. Poniżej prezentujemy kilka wybranych przykładów.



Strona podająca się za portal lokalnej gazety w rzeczywistości  
została stworzona przez doradców Partii Republikańskiej.

Portal “The Onion” znany jest ze swoich prześmiewczych artykułów. 
Dezaktywacji konta na Facebooku nie towarzyszy wyświetlenie maka-
brycznego zdjęcia.

Podszywanie się

Satyra i parodia
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Kto jest 
właścicielem portalu?

Czym jeszcze
się zajmuje?

Czy może odnieść korzyść, publikując 
tylko część dostępnych informacji na 
dany temat bądź przedstawiając pro-
blem w sposób jednostronny?

W jaki sposób finansuje
swoją działalność?

Zainteresował Cię ten temat? Obejrzyj specjalny odcinek Crash  
Course poświęcony w całości metodzie lateral reading! 
Link: https://youtu.be/GoQG6Tin-1E

Sprawdzanie w poziomie
Po informacje na interesujące nas tematy sięgamy do zaufanych źródeł. Me-
lomani mają swoje ulubione magazyny muzyczne, a fani literatury – ulubio-
nych krytyków. Jednak wiele informacji – za sprawą platform, takich jak Face-
book czy YouTube – trafia do nas przypadkowo. W związku z tym powinniśmy 
posiadać chociaż podstawowe umiejętności weryfikowania tych treści. To 
szczególnie ważne, jeśli decydujemy się udostępnić daną informację, mo-
żemy bowiem przyczynić się do rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy źródło informacji jest wiarygodne. 
Odradzamy dokładne przeglądanie analizowanej strony – jeżeli prezentowa-
ne są na niej stronnicze, fałszywe bądź zmanipulowane informacje, wówczas 
sekcje “O nas” lub “O autorze” również mogą przedstawiać informacje nie-
zgodne z rzeczywistością. Wiarygodność strony najlepiej ustalić, korzystając 
z metody lateral reading.

Na czym polega ta metoda? Zamiast zagłębiać się w treści publikowane na 
weryfikowanej stronie, sprawdź, co o tym źródle sądzą inne osoby bądź 
instytucje obecne w sieci. Otwórz nową kartę, a nawet kilka nowych kart,  
i szukaj odpowiedzi na następujące pytania:
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Zamiast czytać stronę w pionie...

...sprawdzaj w poziomie!

Ćwiczenie
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W tym zadaniu uczniowie pracują w parach. Przyglądają się wyświetlanym  
na ekranie przykładom stron internetowych (alternatywa: przykłady stron  
wydrukowane w kolorze na arkuszach papieru). Mają 2 minuty na podjęcie 
decyzji, czy ich zdaniem strona jest wiarygodna. W tym czasie mogą (i powin-
ni!) korzystać z Internetu. Osoba prowadząca zajęcia pyta uczniów o przyjęte 
przez nich strategie weryfikowania źródła, a następnie prezentuje prawidło-
we odpowiedzi. W kolejnym kroku uczniowie poznają metodę lateral reading 
i otrzymują nowy przykład strony internetowej do zweryfikowania z wyko-
rzystaniem tej techniki.



Skrzynka z narzędziami
Ustalenie wiarygodności źródła informacji to więcej niż połowa sukcesu! Je-
śli za publikacją treści stoją poważane instytucje państwowe lub badawcze 
bądź redakcje znane ze swojej rzetelności, możemy przyjąć, że również po-
jedyncze artykuły będą wiarygodne. W końcu opracowaniem tematu zajęli 
się eksperci, którzy w pracy naukowej lub dziennikarskiej mają wieloletnie 
doświadczenie. Pamiętajmy jednak o tym, że również profesjonalistom zda-
rzają się wpadki. Dziennikarze są narażeni na błędy szczególnie wówczas, 
gdy relacjonują wydarzenia nagłe, z ostatniej chwili (ang. breaking news). 
Do zilustrowania tekstów publikowanych online wykorzystują często mate-
riały umieszczane w sieci przez (rzekomych) świadków zdarzenia. Pośpiech  
i niedokładna weryfikacja mogą prowadzić do udostępnienia zdjęć lub filmów  
w oderwaniu od ich pierwotnego kontekstu.
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Biorąc pod uwagę powyższe, warto 
poznać proste i bezpłatne narzędzia 
umożliwiające weryfikację zdjęć oraz 
treści wideo. Między innymi dzięki tym 
narzędziom dziennikarze śledczy BBC 
ustalili, kto stał za zbrodnią pokazaną 
na nagraniu, które w 2018 roku krąży-
ło w mediach społecznościowych.

https://twitter.com/bbcafrica/status/1044186344153583616


Google i Yandex – obie wyszukiwarki umożliwiają wyszukiwanie obrazem 
(zamiast słów kluczowych możesz przesłać zdjęcie z dysku komputera lub 
wkleić jego adres URL). Pozwalają w ten sposób ustalić, na jakich stronach 
zdjęcie zostało opublikowane, a także czy zostało poddane modyfikacjom. 
Jaka jest różnica między dwiema wyszukiwarkami? Google wskazuje inne 
miejsca w sieci, gdzie został opublikowany wyszukiwany obraz, a także wy-
świetla zdjęcia podobne pod względem kolorystyki czy kompozycji. Yandex – 
wiodąca wyszukiwarka w Rosji – korzysta natomiast z rozpoznawania twarzy, 
prezentując w wynikach wyszukiwania zdjęcia tej samej osoby.

InVID Verification Plugin – to wtyczka stworzona po to, by ułatwić dzien-
nikarzom (ale również innym użytkownikom Internetu) fact-checking oraz  
weryfikację treści pojawiających się w mediach społecznościowych, w szcze-
gólności zdjęć i filmów. Narzędziownik daje możliwość m.in. sekwencjonowa-
nia plików wideo i wykorzystywania pojedynczych kadrów do wyszukiwania 
obrazem, powiększania zdjęć, by odczytać pojawiające się na obrazach napi-
sy, oraz przeszukiwania metadanych plików, w tym informacji o współrzęd-
nych geograficznych.

Wayback Machine – czyli archiwum Internetu. Portal pozwalający “cofnąć 
się w czasie”, by zobaczyć, jak wyszukiwane witryny wyglądały w przeszło-
ści. Możemy z niego skorzystać z czystej ciekawości, ale także po to, by  
zachować dostęp do informacji, które po pewnym czasie mogłyby zostać 
usunięte ze strony. Jest w czym przebierać, gdyż archiwum obejmuje ponad 
400 miliardów witryn! Co więcej, każdy użytkownik może do niego dodawać  
własne propozycje.

Skrzynka z narzędziami
Przykładowe narzędzia

Ćwiczenie
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Uczniowie otrzymują przykład zmanipulowanego zdjęcia, fotomontażu. 
Zadanie polega na dotarciu za pomocą wyszukiwania obrazem do zdjęcia 
prawdziwego i wykazaniu fałszywości zdjęcia z przykładu.



Godne polecenia
Fałszywe informacje, szczególnie te publikowane z intencją wyrządzenia 
krzywdy lub zyskujące popularność w Internecie, są sprawdzane przez nie-
zależne organizacje fact-checkingowe. To często specjalne działy wyodręb-
nione z większych redakcji i dedykowane weryfikowaniu treści pojawiają-
cych się w sieci oraz wypowiedzi polityków i innych osób mających wpływ na 
sprawy ważne z punktu widzenia obywateli. Organizacje fact-checkingowe 
wywodzą się też niekiedy, jak w przypadku polskiego Demagoga, z inicjatyw 
oddolnych i funkcjonują w ramach trzeciego sektora. Poniżej przedstawiamy 
kilka amerykańskich stron godnych polecenia:

Snopes – jeden z pierwszych portali fact-checkingowych. Jego historia sięga 
1994 roku i początkowo była związana z weryfikowaniem legend miejskich  
oraz popularnych teorii spiskowych. Redaktorzy Snopesa posługują się zło-
żonym systemem ocen, który obok prawdy i fałszu uwzględnia m.in. takie 
kategorie jak: niepoprawnie opisane (miscaptioned), nieaktualne (outdated) 
czy nieweryfikowalne (unproven).

14

https://www.snopes.com
https://www.snopes.com


Factcheck.org – portal fact-checkingowy założony przez Annenberg Public 
Policy Center funkcjonujące na Uniwersytecie w Pensylwanii. Projekt szczegól-
ny, gdyż wywodzący się ze środowisk naukowych. Powstał w grudniu 2003 roku.
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PolitiFact – o ogromnych zasługach tego portalu świadczy przyznanie mu 
Nagrody Pulitzera za relacjonowanie wyborów prezydenckich w 2008 roku. 
Redaktorzy portalu przeanalizowali ponad 750 wypowiedzi polityków, od-
dzielając fakty od opinii i przyczyniając się w ten sposób do edukacji wybor-
ców. PolitiFact opracował własną 6-stopniową skalę ocen, tzw. Truth-O-Meter.

https://www.factcheck.org
https://www.politifact.com
https://www.politifact.com
https://www.factcheck.org


KRYTYCZNY
UMYSŁ
TO KLUCZOWE
NARZĘDZIE 
w każdych czasach, jednak szczególnie
ważne w okresie masowej dezinformacji

Akademia Fact-Checkingu
 to projekt edukacyjny skierowany 

do uczniów, studentów i nauczycieli. 
Docieramy do szkół w całej Polsce,

 by dzielić się wskazówkami,
 jak bronić się przed fake

 newsami i innymi formami
 manipulacji w Internecie.

W oparciu o konkretne przykłady
 pokazujemy, w jaki sposób

 rozpoznać fałszywą informację.
 Pod lupę bierzemy nie tylko 

artykuły, ale również zdjęcia i filmiki, 
których weryfikacja stanowi dużo 

większe wyzwanie.

Wyjaśniamy, czym jest
 fact-checking – narzędzie,
 dzięki któremu analitycy

 Demagoga weryfikują wypowiedzi 
polityków. Opowiadamy o swoich 

doświadczeniach i omawiamy 
najciekawsze przypadki. 

Fot. Dawid Linkowski CC BY-NC-SA 3.0 

www.akademia.demagog.org.pl

Spotkaj się 
z nami

Naucz się odróżniać 
prawdę od fałszu

Nie daj się
 wkręcić


