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Drogie Nauczycielki, 
Drodzy Nauczyciele!

Jako Stowarzyszenie Demagog chcemy zaproponować Wam kilka zadań, które 
pozwolą Waszym uczennicom i uczniom na rozwijanie wiedzy i umiejętności 
bardzo ważnych w dzisiejszym świecie. Na co dzień zajmujemy się walką  
z fałszywymi informacjami – prostujemy nie zawsze zgodne z prawdą 
wypowiedzi osób publicznych i dementujemy internetowe fake newsy. Na 
podstawie własnych doświadczeń i kilku ciekawych badań wiemy, że młodzież 
jest na takie informacje szczególnie narażona. Dla blisko 80% młodych ludzi 
głównym źródłem codziennych informacji są media społecznościowe (Demagog 
2019), a to właśnie tam jest najwięcej fałszywych informacji (IAB 2018). Mimo 
to prawie 60% polskich uczniów twierdzi, że nauczyciele nie rozmawiają z nimi 
na temat ich aktywności w internecie (EU Kids Online 2018), a podobna część 
nie jest przekonana, że edukacja szkolna dobrze przygotowuje ich do życia  
w świecie opartym o technologie internetowe (NASK 2019).

Dlatego bardzo cieszymy się, że jesteście zainteresowani naszymi 
scenariuszami lekcji i materiałami dodatkowymi. Jesteśmy przekonani, 
że po dokładnym przejrzeniu proponowanych zadań i po zapoznaniu się 
z dodanymi do nich komentarzami wszyscy Państwo będziecie w stanie 
pracować efektywnie ze swoimi klasami nad budowaniem odporności na 
dezinformację. Dziękujemy za Wasze dobre chęci i zaangażowanie. Wierzymy, 
że z Waszą pomocą kolejne grupy młodych osób rozwiną kompetencje 
weryfikowania informacji i krytycznej analizy przekazów medialnych.

Zespół Akademii 
Fact-Checkingu
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Cele
warsztatów
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odróżnia przykłady faktów od opinii

Dzięki udziałowi w zajęciach                 uczeń:

klasyfikuje przykłady fałszywych informacji pojawiających 
się w mediach społecznościowych pod kątem ich rodzaju

stosuje metodę lateral reading do oceny wiarygodności źródła

skutecznie wyszukuje przydatne i rzetelne informacje.
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Dla obrony przed fałszywymi informacjami trzy kwestie są absolutnie podstawowe: 
zrozumienie, czym są fałszywe informacje, odróżnianie rzeczy możliwych do sprawdzenia 
(fakty) od opinii oraz znajomość rodzajów fałszywych informacji, na jakie można natrafić. 
Wszystko to uczniowie mogą opanować w ramach proponowanej przez nas lekcji pierwszej.

Zapytaj uczniów, czy spotkali się już z pojęciem „fałszywych informacji” lub „fake newsów”. 
Poproś ich, aby wyjaśnili, czym tak właściwie są fałszywe informacje. Czy uczniowie mają 
z nimi jakieś skojarzenia? Czy znają przykłady takich treści? Na podstawie uzyskanych 
odpowiedzi postaraj się przedstawić poprawną definicję fałszywej informacji, zwracając 
uwagę na ewentualne błędy, jakie widzisz u uczniów w rozumieniu tego terminu.

Aby pokazać uczniom skalę problemu fałszywych informacji, przy wykorzystaniu Kahoota 
zadaj im następujące pytania:

Po ostatnim pytaniu z quizu możesz zapytać swoich uczniów, czy sami uważają, że potrafią odróżniać 
wiadomości prawdziwe od fałszywych i porównać ich odpowiedzi z oficjalnymi statystykami.

a)

b)

c)

Co jest głównym źródłem informacji wśród młodzieży? 
(odp.: media społecznościowe)

Gdzie najczęściej można spotkać fałszywe informacje? 
(odp.: w mediach społecznościowych)

Jaka część uczniów uważa, że potrafi odróżnić wiadomości prawdziwe od fałszywych?  
(odp.: 31%; to pytanie pozwala odnieść średni wynik klasy z poprzedniego pytania do 
danych dla całej populacji uczniów)
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Wprowadzenie: 
Na czym polega  
problem fałszywych informacji?
(czas 10 minut)

1

Lekcja pierwsza

Fałszywe informacje to treści, które mimo że są przedstawiane jako 
fakty, w rzeczywistości nie są zgodne z prawdą. Można zaliczyć do nich 
nie tylko artykuły informujące o czymś, co się nie zdarzyło, ale także m.in. 
fotomontaże i wiadomości od osób podszywających się pod kogoś innego. 
Jednocześnie nie zalicza się do nich nawet najbardziej kontrowersyjnych 
opinii bądź ocen, a także obietnic, które nie zostały spełnione.



Na końcu wyjaśnij klasie, że dzięki zadaniom, które wykonają na tej lekcji, będą oni w stanie 
lepiej radzić sobie z rozpoznawaniem fałszywych informacji, w szczególności tych, na które 
się natykają w mediach społecznościowych. Jeśli planujesz poświęcić kolejne lekcje temu 
tematowi, również powiedz o tym uczniom.

Przekaż swoim uczniom cel zadania: zanim zajmą się rozpoznawaniem i weryfikowaniem 
fałszywych informacji, powinni dobrze zrozumieć, co tak właściwie nadaje się do weryfikacji. 
Twoi uczniowie powinni zrozumieć, że jako zgodną lub niezgodną z prawdą można ocenić 
jedynie informację o faktach.

Dobrym pomysłem będzie zwizualizowanie różnic między informacjami o faktach i opiniami 
poprzez narysowanie schematu lub tabeli na tablicy albo przygotowanie odpowiedniego 
slajdu. Tabela może wyglądać następująco:

Porady dotyczące obsługi Kahoota znajdziesz na 
YouTubie, na przykład w tym miejscu: 
https://www.youtube.com/watch?v=geaZ_Sj4fe4.
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Zadanie pierwsze: 
Odróżnianie faktów od opinii
(czas 10 minut)

2

Informacja o faktach odnosi się do rzeczywistości obiektywnej, a opinia 
to coś subiektywnego. Jeśli ktoś stwierdza, że ma brata – przedstawia 
informację. Jeśli twierdzi, że jego brat jest zabawny – wyraża opinię. Jeśli 
okaże się, że ta osoba nie ma brata, możemy jej zarzucić podawanie 
informacji niezgodnych z prawdą. Jeśli jednak okaże się, że brat naszego 
rozmówcy ma ciężki humor, nie oznacza to, że jego wypowiedź jest 
niezgodna z prawdą. „Poczucie humoru” to subiektywna kwestia.

Fakt czy opinia?

Mam brata.

Fakt

OBIEKTYWNE (każdy może to zobaczyć)

DA SIĘ ZWERYFIKOWAĆ (prawda lub fałsz)

SUBIEKTYWNE (ja tak to widzę)

NIE DA SIĘ ZWERYFIKOWAĆ (moje lub twoje zdanie)

Mój brat jest zabawny.

Opinia

https://www.youtube.com/watch?v=geaZ_Sj4fe4


Następnie przy pomocy aplikacji Edpuzzle przedstaw uczniom przykładowy filmik  
z YouTube’a, który zawiera fakty i opinie. Ważne, by był to filmik krótki, prosty w swoim 
przekazie i związany z zainteresowaniami osób z Twojej klasy. Może być to np. materiał  
o młodej piosenkarce, Roksanie Węgiel: https://www.youtube.com/watch?v=fE8dONSJ8ps.

Aplikacja umożliwia Ci zatrzymanie filmiku w momencie, gdy pojawia się w nim zdanie  
z faktem lub opinią, wyświetlenie uczniom tego zdania i zadanie pytania: „Jest to fakt  
czy opinia?”.

Jeśli wolisz, możesz zatrzymywać ten filmik ręcznie, odtwarzając go bezpośrednio na 
YouTubie, lub też wybrać kilka zdań z tego filmiku i kolejno wyświetlać je albo dyktować 
uczniom. Uczniowie mogą udzielać odpowiedzi na różne sposoby. Będzie to podstawa do 
sprawdzenia, czy dobrze zrozumieli różnice między weryfikowalnymi informacjami (faktami) 
a opiniami, i jeszcze lepszego wyjaśnienia tego zagadnienia.

Przykładowe zdania z filmiku o Roksanie Węgiel:

Odróżnianie informacji od opinii to podstawowa i bardzo ważna umiejętność. Ćwicz ją 
ze swoimi uczniami przy okazji różnych lekcji i na wiele sposobów. Możesz na przykład 
zaproponować następującą zabawę:

Zaproś na środek sali 6-8 uczniów, których zadaniem będzie decydowanie, czy kolejne 
stwierdzenia czytane przez Ciebie są weryfikowalną informacją, czy opinią. Uczniowie 
odpowiadają pojedynczo. Osoba, która popełni błąd, wraca na swoje miejsce. Zwycięża 
osoba, która zostanie na środku sali do końca rozgrywki, czyli poprawnie rozpozna  
wszystkie stwierdzenia.

Była najmłodszym uczestnikiem programu Kuba Wojewódzki. (informacja)

W wieku 7 lat postanowiła uciec z domu. (informacja)

Odpowiedzi Roksany były jak na 14-latkę dojrzałe. (opinia)

Bije od niej wizerunek dojrzałej i statecznej nastolatki. (opinia)
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Poradniki w języku polskim wyjaśniające, jak korzystać 
z tej aplikacji, znajdziesz na YouTubie, np. w tym miejscu: 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ-KehsA6gQ.



Nadszedł czas na starcie z przykładami fałszywych treści. Wyjaśnij uczniom, że w tym zadaniu 
będą mogli zobaczyć, w jakim stopniu są w stanie rozpoznawać fałszywe informacje, przy 
okazji zapoznając się z różnymi ich rodzajami.

Podziel klasę na cztery grupy. Na czterech stolikach połóż po jednej parze przykładów 
informacji – wśród nich jedna musi być fałszywa. Obok przykładów na każdym stoliku połóż 
także pustą kartkę.

Wyjaśnij klasie, że w tym zadaniu każda z grup będzie musiała podejść do wyznaczonego 
stolika, zapoznać się z leżącymi tam przykładami informacji i ocenić, która z nich jest 
fałszywa. Na pustej kartce leżącej obok przykładów grupa powinna zapisać swoją decyzję 
i hasłami lub w dłuższej formie ją uzasadnić (np.: „Przykład 1 – FAŁSZ, bo fejkowa strona, 
podejrzana propozycja, fotomontaż, zbyt dziwna historia”).

Po 3 minutach grupy powinny przejść do następnych stolików, aby wymienić się przykładami 
i znów zadecydować, którą z dwóch informacji uważają za fałszywą. Skoro kolejni uczniowie 
będą mieli dostęp do przemyśleń poprzedniej grupy, na rozwiązanie drugiego i każdego 
następnego zestawu daj im 1,5 minuty. W ten sposób po ok. 7-8 minutach każda z grup 
zapozna się ze wszystkimi przykładami.

Oto przykładowe pary prawdziwych i fałszywych treści, które możesz wykorzystać na lekcji

W internecie można natrafić na strony nastawione na maksymalizowanie zysków z odwiedzin 
(liczby odsłon). Każde wejście na taką stronę przynosi jej właścicielom zysk z wyświetlanych 
na niej reklam. Co robią owi właściciele, aby ściągać do siebie jak najwięcej odbiorców? Tworzą 
artykuły szokujące, często oparte na fałszywych informacjach lub plotkach, i promują je  
w mediach społecznościowych. Takie portale są bardzo niebezpiecznym źródłem interne- 
towej dezinformacji.

1 – https://drive.google.com/file/d/1xUtwcfikVrG0bBj4ejsUb8JwEWseyt7i/view?usp=sharing
2 – https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/halloween-post-2.png
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Zadanie drugie: 
Rodzaje fałszywych informacji
(czas 25 minut)

3

Post na Facebooku – 
Halloween będzie nielegalne2

Post na Facebooku – 
Do Sejmu wpłynęła petycja 
o delegalizację obchodów Halloween1
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Zdarza się, że na portalach społecznościowych promowane są oszustwa, w których 
osoba podszywająca się pod celebrytę oferuje odbiorcom szybki i łatwy zarobek. Portale 
społecznościowe mają na takie treści jeden prosty sposób – stronom, które zostały 
zweryfikowane jako rzeczywiście prowadzone przez celebrytę, dodają do nazwy znaczek,  
np. w postaci ptaszka/fajki (tick mark).

Szokujący nagłówek, czyli clickbait (z ang. „click” – kliknięcie + „bait” – przynęta), czasem 
sugeruje coś, co nie jest prawdą. Zjawisko clickbaitów już dawno przeniknęło z podejrzanych 
portali do kont celebrytów i do wiarygodnych serwisów informacyjnych. Choć clickbaity 
bywają mylące, nie można ich uznać za przykłady fałszywych informacji. Należy jednak 
pamiętać, że aby nie dać się zmylić, nie można ograniczać się do czytania nagłówków.

Opinii, nawet jeśli ktoś się z nią nie zgadza, nie można uznawać za informację fałszywą. 
Wyjaśniliśmy to w poprzednim zadaniu.

Nowe technologie bardzo ułatwiły tworzenie fotomontaży. Każda osoba, która zna podstawy 
grafiki komputerowej, jest w stanie w prosty sposób zamienić słowa czy wkleić do obrazka 
postać. Do przeróbek wykorzystuje się również sztuczną inteligencję (AI), dzięki której można 
podmienić twarz osoby z filmu lub zmienić wypowiadane przez nią słowa. Na szczęście treści 
przerabiane przy użyciu AI tworzy się głównie w celach rozrywkowych, a nie dezinformacyjnych.

Post na Facebooku – 
Robert Lewandowski rozdaje karty podarunkowe4

Post na Facebooku – 
„Szkoła TVP” promuje Andrzeja Dudę 
w kampanii przed wyborami prezydenckimi6

Post na Facebooku – 
Robert Lewandowski w ramach 
oczywistego żartu i reklamy stwierdza, że ma brata3

Tweet z Twittera – 
„Szkoła TVP” zdobyła uznanie uczniów5

3 – https://drive.google.com/file/d/14NHutK3EsCZRXR5ak_zWYD77q0rdaZ6q/view?usp=sharing
4 – https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/lewandowski-fake-post.png
oraz https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/lewandowski-fake-post-2.png
5 – https://drive.google.com/file/d/1h4iiR835w8tWEv4QvEfWSQCS0cPJUMOX/view?usp=sharing
6 – https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/FB1.png



Treści mogą stać się fałszywe, gdy tracą swój pierwotny kontekst. Na filmiku dwoje dzieci, 
za namową matki, opowiada o różnych okropieństwach, których miały doświadczyć. Filmik 
miał posłużyć jako brudna zagrywka w walce o prawa rodzicielskie. Później wykorzystano go 
jednak do nagłaśniania rzekomych praktyk w domach dziecka znajdujących się na terytorium 
Wielkiej Brytanii. Film z fałszywymi informacjami rozpowszechniała prawdziwa fundacja, 
dodatkowo uwiarygadniając jego przekaz.

Wnioski z dyskusji możesz wypisać na tablicy, dzieląc je na powyższe pytania. Wspólne 
przeczytanie tych wniosków, wraz z przypomnieniem tabeli dotyczącej różnic między faktem 
i opinią oraz definicji fałszywej informacji, będzie dobrym i szybkim podsumowaniem  
tej lekcji.
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Filmik na YouTubie – 
Sprzedawanie i mordowanie dzieci z domów dziecka8 

Filmik na YouTubie – 
Wyszedł z domu dziecka i mieszka w stodole7

Następnie poproś każdą z grup, aby zrelacjonowała opinię 
klasy na temat pary przykładów, które ma przed sobą. 
Czy wszyscy uznali tę samą treść za fałszywą? Może któraś 
grupa dokonała innej oceny? Jak to uzasadniła?

Na tej podstawie postaraj się pokazać uczniom:

gdzie można spotkać fałszywe informacje (Facebook, Twitter, YouTube, itd.),

na czym może polegać ich fałszywość (manipulacja fotografią, fałszywe konto, zmiana 
kontekstu, zmyślona informacja itd.),

co powinno wzbudzić w nich podejrzenia (nieznane źródło, zbyt szokująca treść, dziwna 
nazwa użytkownika),

co robią autorzy fałszywych informacji, aby te wydawały się wiarygodne (podszywanie się 
pod sławne osoby, tworzenie własnych portali „informacyjnych”, dodawanie fałszywych 
ilustracji),

jaki może być cel ich publikowania (dla żartu, dla wyrządzenia szkody, dla zysku),

jak można zweryfikować prawdziwość tych informacji (sprawdzić, czy istnieje inne  
i oficjalne konto sławnej osoby, poszukać informacji na dany temat w wiarygodnych 
źródłach).

7 – https://drive.google.com/file/d/1UuiZAdBMACUv2ExPAVpyI9G5w1UZrh3O/view
8 – https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/zdj_yt_1.jpg



Najskuteczniejszą praktyką weryfikowania informacji jest tzw. sprawdzanie w poziomie 
(ang. lateral reading). Jeśli trafisz na nieznaną stronę internetową, najlepiej zweryfikować 
ją, konfrontując z innymi, znanymi i bardziej wiarygodnymi źródłami. Poszukuj odpowiedzi 
na pytania: Kto jest właścicielem portalu? W jaki sposób finansuje swoją działalność? Czym 
jeszcze się zajmuje? Czy może odnieść korzyść, publikując tylko część dostępnych informacji 
na dany temat bądź przedstawiając problem w sposób jednostronny? 

Kiedy otwierasz nowe karty w przeglądarce, aby znaleźć potrzebne informacje, zaczynasz 
analizować treści „w poziomie”, przechodząc od kart z lewej do prawej strony. Aby dobrze 
weryfikować podejrzane treści, należy zatem opanować dwie umiejętności: wyszukiwania 
informacji i rozpoznawania wiarygodnych źródeł. Nad tym właśnie będziemy pracować 
podczas drugiej lekcji.

Na wstępie przypomnij klasie o zadaniu dotyczącym rodzajów fałszywych informacji. Gdy 
je wykonywali, musieli ocenić, który przekaz był fałszywy, patrząc na same przykłady. 
Wyjaśnij, że fałszywe treści bywają trudne do odróżnienia od treści prawdziwych. Możesz 
pokazać im przykłady takich trudnych do rozpoznania fake newsów, jak np. podrobiony 
tweet europosłanki Sylwii Spurek9 (mimo że widzimy na nim oznaczenie potwierdzające  
wiarygodność konta, jest to fotomontaż) albo artykuł nazywający testy na koronawirusa 
bezsensownymi10 (mimo iż wydaje się, że publikacja pochodzi z wiarygodnego,  
profesjonalnego portalu medycznego, strona ta nie jest prowadzona przez lekarzy,  
a zawarte na niej tezy ignorują oparte na nauce zalecenia kluczowych dla ochrony zdrowia 
instytucji).
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Wprowadzenie: 
„Sprawdzanie w poziomie”
(czas 5 minut)

1

Lekcja druga

Jest to skuteczniejsza metoda niż dokładne przeglądanie podejrzanej 
treści od góry do dołu, w poszukiwaniu elementów, które mogłyby ją 
skompromitować. Twórcy fałszywych informacji są coraz doskonalsi  
w sprawianiu pozorów wiarygodności, dlatego dopiero konfrontowanie 
fake newsów z wiarygodnymi źródłami umożliwia ich skuteczną 
weryfikację.

9 – https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Beka-z-KODu-Spurek.png
10 – https://demagog.org.pl/fake_news/testy-pcr-na-koronawirusa-maja-sens-z-naukowego-punktu-widzenia/

https://demagog.org.pl/fake_news/testy-pcr-na-koronawirusa-maja-sens-z-naukowego-punktu-widzenia/


Zapytaj uczniów, jakie mają pomysły na weryfikację tak skonstruowanych fake newsów. W toku 
dyskusji dojdziecie zapewne do następującego wniosku: aby skutecznie weryfikować treści, 
należy szukać podobnych informacji w wiarygodnych źródłach i porównać je z analizowanym 
materiałem. Jeśli dana wiadomość jest zgodna z rzeczywistością, została prawdopodobnie 
opisana również przez inne media. 

Teraz możesz przekazać klasie, że podczas tej lekcji będziecie ćwiczyć zarówno wyszukiwanie 
informacji, jak i rozpoznawanie wiarygodnych źródeł. Ma to pomóc uczniom w skutecznym 
weryfikowaniu dowolnych treści.

Podziel klasę na cztery grupy. Wyjaśnij, że każda z nich otrzyma zaraz cztery takie same 
pytania, na które będzie musiała znaleźć odpowiedź przy pomocy wyszukiwarki Google. 
Grupa, która jako pierwsza znajdzie odpowiedzi na wszystkie pytania, wygrywa. Pozostałe 
jednak powinny mieć trochę czasu na samodzielne dokończenie zadania.

Przed rozpoczęciem zadania nie dawaj uczniom wskazówek ułatwiających wyszukiwanie 
informacji, poza jedną, dotyczącą wyszukiwania hasłami, którą wyróżnij jako absolutnie 
najważniejszą:

Następnie rozdaj grupom lub wyświetl wspomniane cztery pytania. Czas na wykonanie 
zadania, dla dodatkowej mobilizacji uczniów, ogranicz do 5 minut. W razie problemów  
z ukończeniem zadania przed czasem udzielaj koniecznych podpowiedzi.

Oto przykładowe pytania, jakie mogą się pojawić w tym zadaniu:
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Zadanie pierwsze: 
Wyszukiwanie informacji
(czas 20 minut)

2

Aby skutecznie wyszukiwać informacje przy pomocy Google, należy 
odpowiednio formułować zapytania. Skoro wyszukiwarka szuka na 
stronach słów, które do niej wpiszemy, należy w niej wpisywać kilka 
prostych haseł, a nie całe zdanie. Zamiast pytać Google „Czy w Płocku 
jest jakaś budka z kebabem?”, lepiej jest po prostu wpisać „kebab płock”.

Kto jest autorem wydanej w 2009 r. powieści „Żmija”? (odp.: Andrzej Sapkowski)

Odpowiedź najszybciej znajdziesz, korzystając z wyszukiwania hasłami, czyli wpisując: 
powieść żmija 2009.

W którym roku YouTube został kupiony przez Google? (odp.: 2006)

Wystarczy jeśli wpiszesz: youtube google kupiony i zobaczysz, z którego roku pochodzą 
artykuły opisujące to zdarzenie. Ewentualnie, przy pomocy skrótu ctrl+f, przeskanuj 
artykuł „YouTube” na Wikipedii w poszukiwaniu słowa „Google”.



Po ukończeniu zadania poproś każdą z grup, aby wybrała jedno pytanie i wyjaśniła, jak doszła 
do odpowiedzi. Za każdym razem pytaj pozostałe grupy, czy nie miały innych pomysłów. 
Pochwal dobre praktyki, takie jak wyszukiwanie hasłami, korzystanie ze skrótu ctrl+f  
i wykorzystywanie operatorów Google. W przypadku niektórych zapytań wyszukiwarka 
Google sama podsuwa użytkownikowi fragment wybranej strony, w którym znajduje się 
odpowiedź na pytanie. Jeśli Twoi uczniowie po wpisaniu pełnego pytania do wyszukiwarki 
jako wynik otrzymali fragment strony z odpowiedzią, nie zapomnij podkreślić, że algorytmy 
Google są ciągle udoskonalane i nie zawsze sugerują najlepszą odpowiedź. Na koniec możesz 
pokazać uczniom dodatkowe sposoby na łatwe, szybkie i skuteczne wyszukiwanie informacji.

Być może już w poprzednim zadaniu pojawiła się wątpliwość, czy aby na pewno korzystanie 
z określonego źródła, np. Wikipedii, to dobry pomysł. Powiedz swoim uczniom, że przy okazji 
kolejnego zadania będzie szansa, by o tym podyskutować.
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Zadanie drugie: 
Korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji
(czas 15 minut)

3

Więcej o fragmentach z odpowiedzią przeczytasz w pomocy wyszukiwarki 
Google: https://support.google.com/websearch/answer/9351707.

Co grozi za blokowanie telefonicznego numeru alarmowego 112? (odp.: kara aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł)

Wystarczy wpisać: blokowanie numeru alarmowego kara i przejrzeć kilka pierwszych 
wyników. Znów, przeglądając wyszukany artykuł, można użyć skrótu ctrl+f. Skoro 
słowo „kara” podlega odmianie, w ramach skanowania skrótem ctrl+f dobrze jest 
wpisać samo „kar”.

Który raperski kawałek zawiera w sobie fragment „ryż, warzywa, skrzydła”? (odp.: 
#Hot16Challenge2 Radka Kotarskiego)

Jeśli wpiszesz „ryż, warzywa, skrzydła” w cudzysłowie, Google zrozumie, że ma 
wyszukać dokładnie takie słowa, w tej kolejności, bez odmieniania. Jest to jeden z 
wielu operatorów Google. Poleć uczniom samodzielne rozwijanie wiedzy na ich temat.



Poinformuj, że kolejno wyświetlisz przykłady źródeł informacji. Za każdym razem uczniowie 
będą musieli zdecydować, czy uznają to źródło za:

Do każdej odpowiedzi przypisana będzie liczba punktów: odpowiednio 4, 3, 2 lub 1. W ten 
sposób stworzycie ranking źródeł informacji: od, zdaniem klasy, najmniej do najbardziej 
wiarygodnego.

Ten sam ranking możecie opracować przy użyciu Menti. Jeśli wybierzesz slajd typu „Scales”, 
a jako opcje wpiszesz nazwy poszczególnych źródeł, uczniowie będą mogli je ułożyć w skali 
od najbardziej do najmniej wiarygodnego. Menti uśredni te wyniki i zaprezentuje wspólny, 
klasowy ranking.

Na liście mogą znaleźć się m.in. następujące źródła:
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Porady dotyczące obsługi aplikacji Menti znajdziesz na YouTubie:  
https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw.

w pełni wiarygodne,

zazwyczaj wiarygodne,

zazwyczaj niewiarygodne,

zupełnie niewiarygodne.

a)

b)

c)

d)

Wikipedia

Nad jakością Wikipedii czuwa całe grono administratorów, a tworzenie i poprawianie 
artykułów oraz dodawanie informacji poddane jest ścisłym rygorom. Ponadto artykuły 
potencjalnie niewiarygodne są zwykle oznaczane różnymi ostrzeżeniami. Wikipedia 
stanowi więc łatwo dostępne i często wiarygodne źródło wiedzy, które może być 
podstawą do dalszych, dokładniejszych poszukiwań.

komentarze pod postem na Facebooku

W odróżnieniu od artykułów na Wikipedii komentarze mogą dodawać absolutnie wszyscy. 
Czasem niezbyt mądre komentarze i posty dostają ogromną liczbę polubień, dzięki czemu 
wyróżniają się i sprawiają wrażenie głosu rozsądku.

oficjalna strona Ministerstwa Zdrowia
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rosyjska rządowa agencja informacyjna (np. Sputnik)

Bywa, że strony związane z rządem są uznawane za niewiarygodne. W końcu politycy 
zawsze kłamią! W tym rozumieniu strona polskiego Ministerstwa Zdrowia i rosyjska 
agencja propagandowa niczym się nie różnią. Póki jednak wierzymy, że w Ministerstwie 
Zdrowia pracują specjaliści, którzy dbają o obywateli, należy mu ufać w sprawach 
zdrowia publicznego. Co innego Sputnik, czyli agencja informacyjna powołana po to, by 
na świecie o Rosji mówiono dobrze, a o jej wrogach – źle.

Onet.pl

Wielkie, profesjonalne portale informacyjne podejrzewa się czasem o związki z partiami 
i grupami wpływów. Z doświadczenia musimy jednak przyznać, że nikt nie dostarcza tak 
wiarygodnych, świeżych i łatwo dostępnych newsów jak te portale. Za to „alternatywne” 
źródła informacji, oferujące wolność od „kontrolujących umysły” mediów głównego 
nurtu, zazwyczaj są źródłem dezinformacji. Jeśli tylko umiesz odróżniać fakty od opinii, 
korzystaj śmiało ze znanych i sprawdzonych mediów.

fanpage Komunistycznej Partii Polski

Również partie i ruchy polityczne wychodzą z inicjatywami tworzenia źródeł informacji. 
Czasem pojawiają się tam treści, które nie zostały poddane weryfikacji, ponieważ były zgodne 
z poglądami osób zarządzających daną stroną. Bywają one zatem źródłem dezinformacji.

transport-publiczny.pl

Na portale, fora i strony przeznaczone dla specjalistów nie trafia się tak łatwo i często 
jak na strony zwyczajnych portali informacyjnych. Jeśli jednak poszukujesz informacji 
z dziedzin, którymi zajmują się te strony, warto na nie zajrzeć. Ich hermetyczny żargon 
bywa odrzucający, ale nie ma powodów, by podejrzewać znajdujące się tam informacje 
o brak wiarygodności.

wsieci24.pl

O niebezpiecznych portalach nastawionych na zdobywanie zysków z reklam 
wspomnieliśmy już przy okazji ćwiczenia dotyczącego rodzajów fałszywych informacji 
(lekcja pierwsza).

zmianynaziemi.pl

Istnieją portale skupione na promowaniu teorii spiskowych, alternatywnej medycyny 
lub pseudonauki. Łączy je jedno – luźne podejście do faktów. Twórcy teorii spisku oraz 
krytycy nowoczesnej medycyny i osiągnięć nauki zwykle wybierają lub naciągają fakty 
pasujące do przyjętych z góry tez. Jest to błędny sposób myślenia, dlatego portale go 
promujące to źródła niskiej jakości informacji.

kanał „Nauka. To Lubię” na YouTubie

YouTube’a, Facebooka i innych mediów społecznościowych nie da się ocenić w całości 
jako mniej lub bardziej wiarygodnych źródeł. YouTube i Facebook zawierają w sobie 
mnóstwo różnych kanałów i stron, które są mniej lub bardziej wiarygodne. „Nauka. 
To Lubię” to akurat bardzo dobre, profesjonalne źródło dotyczące popularnej wiedzy 
naukowej.



Kiedy ranking źródeł będzie już gotowy, postaraj się go przedyskutować z klasą. Poproś, aby 
uczniowie wyjaśnili, dlaczego ocenili jedne źródła jako bardziej, a inne jako mniej wiarygodne. 
Jeśli w wyniku dyskusji klasa będzie chciała zmienić miejsce niektórych źródeł w rankingu, 
zróbcie to.

Na końcu, w ramach podsumowania, przedstaw uczniom ogólny wniosek dotyczący 
wiarygodnych źródeł. Jest on na tyle ważny, że możesz go podyktować jako konieczną do 
zapisania notatkę:

Poradź uczniom, aby przez codzienną praktykę ćwiczyli skuteczne wyszukiwanie informacji  
i zawsze zwracali uwagę na wiarygodność źródeł informacji. Zapewnij, że jeśli będą to robić,  
z pewnością kiedyś osiągną poziom profesjonalnych fact-checkerów, którzy najczęściej wie-
dzą, co trzeba wpisać w wyszukiwarkę, a patrząc na same wyniki, są w stanie stwierdzić, w któ-
re źródła warto kliknąć, a które należy pominąć. Zachęć uczniów, aby uważnie śledzili portale 
fact-checkingowe (np.: demagog.org.pl, sprawdzam.afp.com) i strony promujące wiedzę 
naukową (np.: crazynauka.pl, nafalinauki.pl, naukaoklimacie.pl). Dzięki obserwacji pracy 
profesjonalistów będą mieli szansę wyzbyć się wiary w fałszywe informacje. Przypomnijcie 
sobie jeszcze raz definicję fałszywej informacji, różnice między faktem i opinią, podstawowe 
wnioski na temat fałszywych informacji, dobre rady związane z wyszukiwaniem informacji  
i przestrogę dotyczącą wiarygodnych źródeł. Wracaj do tych kwestii przy okazji innych lekcji.
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Aby ocenić, czy dane źródło jest wiarygodne, zawsze należy sprawdzić, kto publikuje 
znajdujące się w nim treści, jaki jest cel jego działania i czy na pewno posiadał on wiedzę 
potrzebną do stwierdzenia zawartych tam faktów. Źródło jest najprawdopodobniej 
wiarygodne wtedy, gdy ma dobrą opinię, a jego autorzy nie mają złych zamiarów i są 
dobrze poinformowani w dziedzinie, o której piszą.

Podsumowanie lekcji
(czas 5 minut)4

A na kolejnych 
stronach znajdziesz 

infografiki dla uczniów!



Projekt Akademia Fact-Checkingu jest dofinansowany ze środków
Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.
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DLA ROZGLOSU

Projekt Akademia Fact-Checkingu jest dofinansowany ze środków
Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce.
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Samoobrona przed fake newsami wymaga od Ciebie świadomego, krytycznego i analitycznego 
myślenia. Za każdym razem, gdy uwierzysz w jakąś informację, dobrze mieć z tyłu głowy 
pytanie: „Dlaczego uważam, że to prawda? Czy mam wystarczające dowody?”.

Już teraz możesz sprawdzić, jak bardzo naturalne jest dla Ciebie świadome myślenie.  
Postaraj się w 6 minut odpowiedzieć na poniższe  pytania. Odpowiedzi znajdziesz na dole 
strony. Za każdą prawidłową odpowiedź policz sobie 1 punkt.
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5 maszyn w 5 minut wytwarza 5 zabawek.  
W jakim czasie 100 maszyn zrobi 100 zabawek?

Ojciec Kasi ma trzy córki. Dwie najstarsze mają na 
imię Kwiecień i Maj. Jak ma na imię najmłodsza?

Długopis i ołówek kosztują razem 1,10 zł. 
Długopis jest droższy od ołówka o 1 zł.  
Ile kosztuje ołówek?

Jezioro stopniowo pokrywało się liliami. 
Codziennie było ich dwa razy więcej.  
W 48 dni pokryły całe jezioro.  
Ile dni zajęło liliom pokrycie połowy jeziora?

Odp: 5 minut

Odp: Kasia

Źródło: Shane Frederick, Cognitive Reflection Test (CRT)

Odp: 5 groszy

Odp: 47 dni

I

IV

II

III

Test świadomego myślenia
Dodatek dla uczniów



Jak ci poszło?

PUNKTACJA
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4 pkt

Świetny wynik! Czujnie przetwarzasz informacje 
i nie ulegasz automatycznemu myśleniu! Fake 
newsom trudno przemknąć się do Twojego umysłu.

3-2 pkt

Nieźle! Zazwyczaj nie ulegasz sugestiom i dobrze 
wiesz, kiedy ktoś próbuje Cię oszukać. Z czasem 
świadome myślenie wejdzie Ci w nawyk.

1-0 pkt

Uważaj! Test pokazał, że dość łatwo Cię oszukać. 
Postaraj się każdego dnia wybrać jedną napotkaną 
informację i specjalnie chwilkę pomyśleć, czy 
aby na pewno jest prawdziwa. Codzienna dawka 
krytycznego myślenia wyjdzie Ci na zdrowie!



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
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