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Żonglowanie faktami 
Dorota Wiśniewska 

Scenariusz lekcji 

Wprowadzenie 

1. Zapytaj uczniów, czy zdarzyło im się nagiąć fakty lub nie powiedzieć całej prawdy  

o jakimś wydarzeniu. Poproś o podanie przykładów. Ewentualnie uczniowie mogą 

przedstawić wymyśloną sytuację. 

2. Wprowadź temat i cele zajęć. 

Rozwinięcie 

1. Rozdaj materiały źródłowe i karty pracy Żonglowanie faktami, pobrane z platformy 

Hi-story lessons (w przypadku zajęć online udostępnij pliki). Poproś uczniów  

o zapoznanie się ze źródłem A i wykonanie ćwiczenia 1. Wspólnie zdefiniujcie 

pojęcie „obiektywizm”, a następnie sprawdźcie odpowiedzi. 

2. Uczniowie pracują w parach nad ćwiczeniem 2. W przypadku zajęć internetowych 

wydziel pokoje do pracy dla każdej pary. Wybrane osoby prezentują swoje 

przemyślenia. 

3. Praca indywidualna: poproś uczniów o wykonanie ćwiczenia 3. Pytania 

pomocnicze: W którym miejscu na wykresach uwzględniono wyniki za rok 1938? 

W jaki sposób zmienią się wykresy w źródle B, jeśli na osi Y uwzględnimy 0? Jak 

wyglądałby wykres, gdyby zestawić na nim wyniki za lata 1938, 1947 i 1948 (a nie 

1938 i kolejne kwartały lat 1947 i 1948)? W jaki sposób zastosowanie innego typu 

wykresu, na przykład słupkowego, wpłynęłoby na efekt wizualizacji danych? 

Dwóch uczniów odczytuje swoje odpowiedzi na głos. 

4. Praca w parach nad ćwiczeniem 4. W klasie poproś uczniów o zajęcie miejsc obok 

osób, z którymi dotąd nie współpracowali; w przypadku zajęć internetowych 

wydziel pokoje do pracy dla każdej pary. Wskaż osobę, która odczyta odpowiedź. 

https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/
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5. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenia 5 i 6, po czym chętni prezentują 

swoje odpowiedzi. Gdyby pojawiły się problemy z rozwiązaniem ćwiczenia 6, 

przypomnij informacje na temat wydawcy ze źródła A. 

6. Poproś uczniów o wykonanie ćwiczeń 7 i 8. Wybrane osoby odczytują odpowiedzi. 

Podsumowanie 

Zakończ dyskusją: Jakie negatywne konsekwencje dla współczesnych społeczeństw 

niosą akcje dezinformacyjne? W jaki sposób możemy im przeciwdziałać? Dyskusja ta 

może stanowić zapowiedź następnych zajęć w ramach cyklu lekcji na temat 

dezinformacji dostępnych na platformie Hi-story lessons. Warto polecić uczniom film 

dokumentalny The Social Dilemma (reż. Jeff Orlowski, Netflix, 2020). 

Słowa kluczowe 

manipulacja, dezinformacja, „Trybuna Ludu”, propaganda, PRL, polityka historyczna 

Rosji 

https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/

