
10 kroków jak rozpoznać fake news?

Wsłuchaj się w swoje emocje 
Jeśli temat jest kontrowersyjny upewnij się, czy tytuł nie jest 
clickbaitem. Przeczytaj cały tekst, by dobrze zrozumieć 
kontekst.

Zastanów się nad kontekstem
Jeśli wiadomość wywołuje w Tobie silne, pozytywne lub 
negatywne emocje, koniecznie sprawdź czy jest prawdziwa. 
Zastanów się, czy Twoje poglądy nie wpływają na rzetelną 
ocenę informacji znalezionych w tekście.

Przyjrzyj się URL  
Zwróć uwagę na adres URL strony, na której udostępniono 
wiadomość. Czy to prawdziwy portal informacyjny? Twórcy 
witryn z fake newsami często podszywają się pod rzetelne 
media.

Przejrzyj zakładki  
Nawet jeśli portal wydaje Ci się wiarygodny przeczytaj 
zakładki opisujące czym dokładnie się zajmuje. Sprawdź też 
w Internecie jego źródła finansowania i powiązania z innymi 
organizacjami. Zastanów się czy może mieć jakieś korzyści 
z publikowania fałszywych lub stronniczych wiadomości?

Przybij piątkę z autorem
Zobacz, kto jest autorem artykułu. Czy tekst jest podpisany 
imieniem i nazwiskiem? Autorem jest dziennikarz czy 
nikomu nieznana osoba? Brak autora może budzić 
wątpliwości dotyczące wiarygodności tekstu. Zastanów się 
dlaczego ktoś wstydzi się przyznać, że go napisał?



Zbadaj źródła i cytaty  
Sprawdź, czy autor podaje źródła, z których korzystał i czy 
poprawnie używa cytatów. Bądź sceptyczny/-a, gdy 
czytasz o “anonimowym świadku zdarzenia”.

Zerknij na komentarze 
Zerknij na komentarze pod tekstem. Jeśli dyskusja jest pełna 
emocji i agresywna –zdystansuj się. Fałszywe wiadomości 
bardzo często są kontrowersyjne właśnie po to, żeby wywołać 
dyskusję. A może ktoś już rozpoznał w artykule fejka?

Sprawdź co piszą inni  
Znajdź inne artykuły na ten sam temat w innych źródłach. 
Jeśli wiadomość jest prawdziwa, inne media z pewnością 
już o tym napisały.

Skorzystaj z wyszukiwania obrazem  
Jeśli nie wiesz, czy dołączone do tekstu zdjęcie jest 
prawdziwe skorzystaj z funkcji wyszukiwania obrazem
w wyszukiwarce Google lub Yandex. 

Odwiedź portale weryfikujące  
Sprawdź portale weryfikujące informacje. Być może treść 
artykułu została jużwcześniej sprawdzona przez analityków. 
Możesz odwiedzić takie portale jak: #WłączWeryfikację, 
Demagog, FakeHunter.
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