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• Nie wszystko, co Twoi znajomi 
publikują w mediach 
społecznościowych, jest prawdą. 
Mogą bowiem przekazywać treści bez 
ich sprawdzania. 

• Im bardziej szokujące informacje, 
tym ważniejsze staje się 
zweryfikowanie ich z innych źródeł. 

• Jeśli jesteś pod wpływem emocji, nie 
publikuj postów ani nie przesyłaj ich 
dalej. 

POMYŚL ZANIM UDOSTĘPNISZ POST



• Zachowaj czujność, gdy zobaczysz 
sensacyjne, przesadzone lub bardzo 
emocjonujące tytuły czy  obrazki. 

• Bądź podejrzliwy, jeśli nagłówek jest 
opatrzony wykrzyknikiem. 

• Przeczytaj wszystko, aby zobaczyć, 
czy szokujący nagłówek ma coś 
wspólnego z treścią artykułu. 

NIE BĄDŹ OFIARĄ CLICKBAITÓW
„Clickbait” - treści internetowe, których głównym celem jest 
zwrócenie uwagi i zachęcenie odwiedzających do kliknięcia w link do 
określonej strony internetowej. 



KORZYSTAJ Z WIARYGODNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

• Staraj się czerpać informacje z zaufanych 
serwisów informacyjnych, a nie tylko z 
mediów społecznościowych. 

• Pamiętaj, że źródła w artykułach są 
zwykle redagowane, podsumowywane, 
przeformułowywane, skracane. 

• Jeśli masz wątpliwości, poszukaj 
oryginalnych, oficjalnych i 
nieedytowanych dokumentów lub 
wypowiedzi. 



• Ustal, czy informacje z nieznanych lub 
wątpliwych źródeł są również publikowane 
przez te bardziej godne zaufania.

• Sprawdź, co wiesz o stronie internetowej: 
dane kontaktowe, adres, zespół, źródło 
finansowania, czy strona kiedykolwiek była 
cytowana? 

• Postaraj się zweryfikować, czy strona nie jest 
stronnicza i czy nie przechyla się w stronę 
określonych grup lub interesów. 

Użyteczne narzędzie:         

https://mediabiasfactcheck.com/

WERYFIKUJ WIARYGODNOŚĆ STRON WWW



• Należy pamiętać, że nawet wiarygodne 
media mogą popełniać błędy i 
nieświadomie przedrukowywać lub 
udostępniać fałszywe informacje. 

• Zawsze miej to na uwadze, przeglądając 
portale informacyjne online. 

• Zachowaj ostrożność jeśli jakieś 
informacje wydają się zbyt 
nieprawdopodobne.

• Poszukaj faktów. Spróbuj znaleźć 
oryginalne źródło informacji i sprawdź 
jego wiarygodność. 

WŁĄCZ KRYTYCZNE MYŚLENIE



• Ustal przynależność dziennikarza.

• Czy można go wyszukać w Google? 

• Czy ma profil na Twitterze/LinkedIn? 

• Czy używa swojego prawdziwego nazwiska czy 
pseudonimu?

• Wyszukaj jego nazwisko w połączeniu ze 
słowami kluczowymi. 

• Czy jest „administratorem” czy prawdziwą 
osobą? 

• Czy jest autorem innych artykułów? 

• Czy w przeszłości bywał stronniczy czy 
bezstronny? 

SPRAWDŹ AUTORA



• Nie daj się zaślepić własnymi opiniami.

• Pokonaj osobiste uprzedzenia.

• Bądź otwarty na informacje spoza Twojej sieci.

• Czytaj źródła, z którymi się nie zgadzasz i zapoznawaj
się z argumentami, które przedstawiają.

• Spróbuj „oszukać” algorytmy, które podpowiadają
nam, co należy przeczytać, na podstawie historii
naszych dotychczasowych wyszukiwań. Od czasu do
czasu usuwaj historię przeglądarki i pliki cookie oraz
wyszukuj rzeczy, których zazwyczaj nie szukasz w sieci.

WYRWIJ SIĘ ZE SWOJEJ „BAŃKI”



• Filmy w internecie mogą być
zmanipulowane. Nowe technologie
sprawiają, że jest to coraz łatwiejsze.

• Możesz znaleźć fałszywe wywiady ze
sławnymi ludźmi, którzy nigdy nie
wypowiedzieli takich słów.

• Zachowaj ostrożność, gdy osoby
publiczne twierdzą coś, co wydaje ci
się w ich ustach mało
prawdopodobne.

• Sprawdź, czy słowa są synchroniczne z
ruchem ust.

UWAŻAJ NA “DEEPFAKES”



SPRAWDŹ, CZY ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄ 
TEKSTOM 
• Zwróć uwagę na zdjęcia, czy ilustrują 

one dane miejsce lub wydarzenie? A 
może są to tylko przykładowe 
fotografie, a nie informacje 
faktyczne? 

• Im większa rozbieżność między
zdjęciem a treścią, tym większe
prawdopodobieństwo, że jest to
manipulacja.

• Aby zobaczyć, co przedstawia
zdjęcie, zweryfikuj je za pomocą
RevEye Reverse Image Search.



• Niektóre informacje mogą być 
prawdziwe, ale nieaktualne. 
Rzekomo nowe wydarzenie mogło 
mieć miejsce w przeszłości. 

• Sprawdź, czy to, co czytasz, nie 
jest tak naprawdę przedrukiem 
sprzed kilku lat. 

RECYKLING NIE ZAWSZE JEST DOBRY



ZACHOWOWAJ CZUJNOŚĆ W SPECYFICZNYCH 
CZASACH

• Zwróć uwagę na datę publikacji posta lub 
artykułu. 

• Dowiedz się, czy nie zbiega się z ważnymi 
wydarzeniami. 

• Kampanie dezinformacyjne najczęściej 
pojawiają się w związku z wyborami krajowymi 
i europejskimi, ważnymi wydarzeniami 
politycznymi, rocznicami, a także sytuacjami 
kryzysowymi (np. pandemia Covid-19). 



• Jeśli źródło informacji jest w 
innym języku, spróbuj 
sprawdzić, czy tekst został 
poprawnie przetłumaczony.

• Upewnij się, że tłumaczenie 
nie zmienia znaczenia.  

TŁUMACZENIE CZY PRZEINACZENIE?

. . . 



• W sieci jest dużo treści
satyrycznych.

• Uważaj, żeby odróżnić
poważne informacje od tych,
które zostały pomyślane jako
żart.

• Nie bierz wszystkiego na 
poważnie. 

NIE DAJ SIĘ NABIĆ W BUTELKĘ!



• Niektórzy eksperci cytowani w 
fake newsach nie specjalizują się 
w danej dziedzinie, mogą być 
niewiarygodni lub stronniczy 
albo w ogóle nie istnieć. 

• Jeśli masz wątpliwości, wyszukaj 
w Google wiarygodność i 
specjalizację eksperta.

• Sprawdź jego zjęcie za pomocą 
RevEye Reverse Image Search

STRZEŻ SIĘ FAŁSZYWYCH EKSPERTÓW



POZNAJ JAK DZIAŁAJĄ TECHNIKI 
MANIPULACYJNE

Dowiedz się, jak działają techniki 
dezinformacji, także te wyrafinowane i 
pomysłowe, byś je mógł rozpoznać. 

www. start2think.info/techniques/



POZNAJ NARZĘDZIA DO WERYFIKACJI FAKTÓW

Poznaj aplikacje, rozszerzenia i witryny
internetowe, które pomogą Ci zweryfikować
wiarygodność tekstów i obrazów.

www.start2think.info/fact-checking-toolbox/
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