
Temat: Media – wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie (1) 

 

Podczas dzisiejszych zajęć chciałbym abyście poświęcili odrobinę swojego czasu zagadnieniu 

właściwego korzystania ze środków masowego przekazu oraz odpowiedzialnego z nich 

korzystania.  

Na początek, krótka definicja: 

Środki masowego przekazu, mass media, media, publikatory – środki społecznego 

komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym 

znaczeniu także film, plakat, kino, książka. Środki masowego przekazu to element kultury 

masowej. 

Podkreśl 3 środki masowego przekazu, z których najczęściej korzystasz i wypisz je poniżej 

Najczęściej korzystam z następujących środków masowego przekazu: 

1……………………………………………………… 

2……………………………………………………… 

3………………………………………………………. 

 

Poniżej przedstawiłem Ci trzy różne środki masowego przekazu wskaż ich dobre  strony ze 

względu na następujące cechy: szybkość przekazywania informacji, rozwój wyobraźni, 

upowszechnianie kultury, wiarygodność informacji.   

  

                   

 

 

Coraz częściej zdarza się, że możemy spotkać się tzw. fake newsami. Czy spotkaliście się 

kiedyś z takim pojęciem?  

Jeżeli nie to poniżej podaję Wam definicję 

Fake news to” fałszywa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach 

z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści finansowych, 

politycznych lub prestiżowych.” 

 



Zastanów się dlaczego ludzie podają wypisują tzw. fake newsy ? 

Spróbuj wypisać przynajmniej trzy powody, dla których ludzie przekazują fake newsy  

1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

3……………………………………………………. 

Czy Twoim zdaniem rozpowszechnianie fake newsów może wiązać się z jakimiś 

zagrożeniami? 

Jeżeli tak to jakimi?  

Zapoznaj się proszę z dekalogiem wykrywania fałszywych informacji. 

 

10 przykazań wykrywania fałszywych informacji 

1. Sprawdź źródło. Zapoznaj się ze stroną, jej misją i informacjami kontaktowymi.  

2. Przeczytaj wszystko. Nagłówki bywają skandaliczne, celem zdobycia kliknięć. Sprawdź o 

czym jest reszta artykułu. 

3. Sprawdź autora. Z kim masz do czynienia? Czy autor jest wiarygodny? Czy jest w ogóle 

prawdziwy? 

4. Zapoznaj się ze źródłami tekstu. Kliknij na odnośniki. Ustal, czy informacje ze źródeł 

pokrywają się z tekstem. 

5. Sprawdź datę. Stare wiadomości niekoniecznie odpowiadają obecnej rzeczywistości. 

6. A może to żart? Pamiętaj, że możesz mieć do czynienia z satyrą. Sprawdź stronę i autora, by 

mieć pewność, że ktoś nie robi sobie ż ar tów. 

7. Pamiętaj o swoich uprzedzeniach. Zastanów się, czy Twoje przekonania mogą wpłynąć na 

Twój osąd. 

8. Zapytaj ekspertów. Poproś specjalistę o opinię lub udaj się z tematem do miejsca, gdzie 

sprawdzają prawdziwość informacji. 

9. Przeczytaj komentarze. Być może ktoś wytknie błędy lub nieprawdy zawarte w tekście. 

10. Uważaj na miejsca, których nie znasz. Masz zaufane witryny? Trzymaj się ich.  


