
 

 

 
   

Czy widzimy to samo? 

 

Załącznik 3 

Czy to jest prawdziwa informacja, czy nie?  

 

Informacja 1 

Rok 2014 był najliczniejszym jeśli chodzi o wypadki śmiertelne z udziałem samolotów: 22 wypadki z 992 

ofiarami śmiertelnymi. To potwierdza fakt, iż latanie samolotem staje się coraz bardziej niebezpieczne.  

FAŁSZ 

Sposób, w który opisujemy dane jest bardzo ważny. Brakującą częścią jest kontekst całej sytuacji. Faktycznie 

ilość wypadków i ofiar jest większa niż w roku poprzednim, ale także liczba lotów zwiększyła się. W związku z 

tym statystyczne prawdopodobieństwo śmierci na pokładzie samolotu wynosi 1 do 5 milionów. 1000-krotnie 

bardziej prawdopodobne jest, że się udławisz lub zatrujesz.  

Informacja 2 

Słuchanie utworów Mozarta przez 20 min. dziennie powoduje wzrost IQ..  

FAŁSZ 

Badane były dwie grupy, z których jedna słuchała utworów Mozarta, a druga nic nie robiła. Przeprowadzone w 

ten sposób badania były źle zaplanowane. Grupa kontrolna nie może nic nie robić, ponieważ w ten sposób 

można tylko udowodnić, że robienie czegokolwiek wpłynie na wzrost Twojego IQ, niekoniecznie musi to być 

słuchanie Mozarta. 

Informacja 3 

Książe William rozstał się z Kate 

Źródło: http://news.bbc.co.uk/ 

Data: Kwiecień 2007 

Prawda 

To jest prawdziwa historia, pochodząca z niezawodnego źródła, która została opublikowana kilka lat temu. 

Ważne jest, by sprawdzać daty informacji zanim się je udostępni lub podzieli się nią z kimś innym.  
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Informacja  4 

De Lima została przewieziona do szpitala, po próbie samobójczej w więziennej celi.  

Źródło: abs.cbn-tv.com 

DATA: brak 

Leila de Lima, która jest główną podejrzaną w sprawie kontaktów Policji z przemytnikami narkotyków, została 

hospitalizowana na Filipinach po próbie samobójczej.  

Zatrzymana 57-letnia senatorka przebywa w szpitalu. Filipińska Policja mówi, że została przewieziona tam rano 

zaraz po zdarzeniu.  

Nasz informator donosi, że De Lima próbowała powiesić się w środku swojej celi. 

FAŁSZ 

Ta informacja została podana przez jedną małą agencję informacyjną, żadne inne znane media o niej nie 

wspomniały. Nie zostało podane źródło informacji.  

Informacja 5 

“Masowa napaść na tle seksualnym” przez uchodźców w Nowy Rok w Niemczech  

FAŁSZ 

Informacje o masowych napaściach na tle seksualnym podczas Sylwestra w Frankfurcie były sfabrykowane. 

Prawicowa gazeta Bild informowała o 900 pijanych uchodźcach, którzy dopuścili się masowej napaści na tle 

seksualnym, a także sugerowała liczbę ofiar. Jednakże, niemiecka Policja kilka dni później wydała 

oświadczenie, w którym nie potwierdziła tych informacji, a nawet im zaprzeczyła. Dodatkowo poinformowała 

opinię publiczną, że zostały podjęte działania mające na celu ukaranie osób, które taką informację stworzyły.  
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