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Opracowanie: Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

TEMAT ZAJĘĆ: RZETELNIK KLIMATYCZNY 
– JAK RZETELNIE INFORMOWAĆ 
O KLIMACIE?
KRÓTKI OPIS SCENARIUSZA:

Scenariusz na godzinę wychowawczą, zajęcia przedmiotowe lub zajęcia pozalekcyjne, który ma na 
celu zapoznanie uczniów i uczennic z założeniami i celami projektu „1Planet4All – Razem dla klima-
tu!” i wyłonienie grupy osób chętnych do udziału w projekcie.
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1. Rozpocznij zajęcia od przytoczenia dowolnego przykładu świadczącego o zmianie klimatu 
(np. treść aktualnego alertu RCB, informacje o groźnych zjawiskach atmosferycznych jak bu-
rze, trąby powietrzne, nawalne deszcze, huraganowy wiatr, ekstremalne temperatury, infor-
macje o suszy itp.). Postaraj się, aby przykład był jak najbardziej aktualny i dotyczył lokalnych 
zjawisk. Następnie przedstaw krótko cel i założenia projektu „1Planet4All – Razem dla kli-
matu!” oraz powiedz, że po tych zajęciach uczniowie i uczennice będą mogli zdecydować, czy 
chcą wziąć w nim udział (załącznik nr 1).
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Czas trwania:
 ▶ 90 min (jeden dwugodzinny 
blok zajęć lub dwie lekcje po 
45 min)  

Poziom nauczania:
 ▶ klasy IV–VIII szkoły 
podstawowej 

Pytania kluczowe: 
 ▶ W jaki sposób odróżnić 
prawdziwe informacje 
dotyczące zmiany klimatu 
od tzw. fake newsów? (lekcja 
pierwsza)

 ▶ Kogo i w jaki sposób 
będziemy rzetelnie 
informować o zmianie 
klimatu? (lekcja druga)

Cele zajęć:
 ▶ dowiesz się, czym 
są klimatyczne fake 
newsy i w jaki sposób je 
rozpoznawać

 ▶ ocenisz źródła informacji, 
z których korzystasz

 ▶ poznasz metody pracy 
dziennikarzy i dziennikarek

 ▶ określisz swoją rolę i zadania 
w szkolnej redakcji

 ▶ poznasz cele programu 
i ustalisz swoje cele 
w programie

 ▶ uzgodnisz z kolegami 
i koleżankami zasady 
współpracy w zespole oraz 
je sformalizujesz w postaci 
kontraktu 

Związek z podstawą 
programową:

 ▶ https://bit.ly/PodstProgr4ALL

Kompetencje kluczowe 
(zgodnie z Zaleceniem Rady 
Unii Europejskiej z dnia 
22 maja 2018 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez 
całe życie oraz Zintegrowaną 
Strategią Umiejętności 2030 
opracowaną przez MEN)

W szczególności rozwijanie 
kompetencji:

 ▶ w zakresie rozumienia 
i tworzenia informacji

 ▶ cyfrowych
 ▶ osobistych, społecznych 
i w zakresie umiejętności 
uczenia się

 ▶ obywatelskich
 ▶ w zakresie 
przedsiębiorczości

Metody:
 ▶ projekt młodzieżowy
 ▶ praca z tekstem 
źródłowym

 ▶ burza pomysłów

Formy pracy:
 ▶ praca indywidualna
 ▶ praca w grupach

Środki dydaktyczne 
i materiały:

 ▶ smartfony, tablety, rzutnik, 
komputery z dostępem do 
Internetu

 ▶ szary papier pakowy (¼ 
dużego arkusza dla każdej 
grupy uczniów i uczennic)

 ▶ kolorowe, grubopiszące 
flamastry do pisania 
na papierze (zestaw 4 
kolorów dla każdej grupy 
uczniów i uczennic)

 ▶ film FAKE NEWS - jak nie 
dać się oszukać, Goethe-
Institut Polska (3:26)

 ▶ załączniki

https://bit.ly/PodstProgr4ALL
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2. Zadaj uczniom i uczennicom pytanie kluczowe: Skąd czerpiecie informacje o zmianie klimatu? 
Zachęć młodzież do rozmowy na temat źródeł informacji, z których korzystają.

Przykładowe prawdopodobne odpowiedzi uczniów i uczennic:
media publiczne i komercyjne (telewizja, radio), Internet, podręczniki szkolne, czasopisma 
popularnonaukowe, prasa kolorowa, inne osoby, np. nauczyciele, wykładowcy, rodzice, 
rówieśnicy. 

3. Podsumuj rozmowę, a następnie zapytaj, czy uczniowie i uczennice ufają wymienionym przez 
siebie źródłom. Osoby, które odpowiedzą twierdząco, poproś o wyjaśnienie, co sprawia, że 
wierzą w rzetelność informacji. Osoby, które stwierdzą, że nie we wszystkie informacje wie-
rzą, zapytaj, co powoduje, że jedne wiadomości uznają za wiarygodne, a inne nie, i czym się 
kierują przy określaniu, czy dana informacja jest prawdziwa.

4. Poproś uczniów i uczennice o dobranie się w trójki i zdefiniowanie własnymi słowami znacze-
nia terminu „fake news”. Następnie poleć im zweryfkowanie swoich definicji poprzez porów-
nanie ich z definicją z Wikipedii. Wykonując to zadanie, uczniowie i uczennice mogą korzystać 
z Internetu i/lub przygotowanego materiału (załącznik nr 2). Zainicjuj krótką rozmowę na 
temat fake newsów, zapytaj, na czym polegały różnice pomiędzy definicjami opracowanymi 
przez uczniów i uczennice a definicją z Wikipedii. Upewnij się, że uczniowie i uczennice rozu-
mieją znaczenie terminu „fake news”.

5. Wyświetl krótki film informujący, w jaki sposób odróżnić prawdziwe informacje od fake new-
sów pt. FAKE NEWS - jak nie dać się oszukać, Goethe-Institut Polska (3:26) (http://bit.ly/Film-
FakeNews).

6. Zaproś uczniów i uczennice do dalszej pracy w trójkach, których zadanie będzie teraz pole-
gało na wybraniu lub wylosowaniu 1–2 informacji (załącznik nr 4), zapoznaniu się z nimi i do-
konaniu oceny, czy analizowana informacja jest prawdziwa, czy to fake news (załącznik nr 2). 
Wyniki analizy zespoły uczniów i uczennic zapisują w karcie pracy nr 1 (załącznik nr 6).

7. Poproś poszczególne trójki o przedstawienie wyników wykonanego ćwiczenia poprzez podanie:

a) tytułu analizowanej informacji
b) wspólnie ustalonej oceny tej informacji (prawdziwa/fake news)
c) cech informacji, które umożliwiły dokonanie tej oceny. 

Podczas realizacji zajęć w postaci dwóch odrębnych jednostek lekcyjnych punkt 7 stano-
wi podsumowanie pierwszej lekcji. Wówczas drugą lekcję można przeprowadzić już tylko 
z osobami, które będą brały udział w realizacji projektu. Jeśli zajęcia będą realizowane 
w postaci bloku przedmiotowego trwającego 90 minut, punkt 7 stanowi kontynuację 
pracy właściwej.

8. Przypomnij uczniom i uczennicom, że udział w projekcie „1Planet4All – Razem dla klimatu!” 
jest związany z założeniem i prowadzeniem szkolnej redakcji metodą projektu uczniowskiego. 
Zaproś ich do dyskusji o tym, jaki będzie cel ich projektu, jaką formą dziennikarską chcieliby 
się zająć i dla kogo chcieliby opracować materiał dziennikarski. Pomocne informacje znaj-
dziesz w Przewodniku po redakcjach szkolnych.

A. Określenie celu

Poproś uczniów i uczennice o precyzyjne sformułowanie misji (celu) działalności redakcji 
szkolnej. Przypomnij cele programu „1Planet4All – Razem dla klimatu!” (załącznik nr 1) i po-
wiedz, że ich cel powinien być powiązany z celami programu. Mogą też wyznaczyć kilka po-
mniejszych celów do zrealizowania.

W wykonaniu tego zadania mogą pomóc odpowiedzi na następujące pytania:

 ▶ Po co i dlaczego piszecie dany tekst/tworzycie film?
 ▶ Co chcecie zrobić na rzecz klimatu?
 ▶ Czego chcecie się dowiedzieć?
 ▶ Co chcecie przekazać?
 ▶ Jak wasz cel jest powiązany z celami programu „1Planet4All – Razem dla klimatu”?
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 ▶ Jak chcecie wpłynąć na społeczność szkolną lub lokalną?
 ▶ Jakie są wasze motywacje? 
 ▶ Co umiecie i możecie wnieść do projektu? 
 ▶ Po czym poznacie, że redakcja zrealizowała swoją misję (osiągnęła założony cel)? 

B. Ustalenie odbiorcy

Kolejny krok to ustalenie odbiorcy waszych działań. Uczniowie i uczennice wiedzą już, że mają 
kierować swoje działania do społeczności szkolnej i/lub lokalnej, ale są im potrzebne dokład-
niejsze ustalenia, aby łatwiej było im zaplanować działania i zrealizować cele.

 ▶ Kim jest odbiorca? 
 ▶ W jakim jest wieku?
 ▶ Co go interesuje?
 ▶ Z jakich mediów najczęściej pozyskuje informacje?
 ▶ Jaka jest jego wiedza na temat zmiany klimatu?
 ▶ Czy widzi potrzebę podejmowania działań powstrzymujących zmianę klimatu?

 ▶ Co chcecie przekazać swojemu odbiorcy?
 ▶ Jakiej zmiany u odbiorcy oczekujecie? Po czym poznacie, że ta zmiana zaszła? 

C. Planowanie projektu – zawiązanie grupy i założenie redakcji szkolnej

Projekt młodzieżowy jest zespołowym działaniem koncentrującym się na wybranym proble-
mie, który grupa młodzieżowa będzie się starała wspólnie rozwiązać. W poprzednim kroku 
wyznaczyliście cel i odbiorcę działań. Teraz zaplanujcie działania, odpowiadając na pytania:

 ▶ Ile czasu jesteście w stanie na to poświęcić?
 ▶ Jak i gdzie będziecie się spotykać?
 ▶ W jakich miesiącach i dniach będziecie pracować? 

Przekaż uczniom i uczennicom, że dobry projekt ma swoje kryteria sukcesu. Kryteria sukcesu, 
które są dla nich wyznacznikiem, znajdą w Przewodniku po redakcjach szkolnych.

D. Określenie tematu i formy

Zachęć uczniów i uczennice do zastanowienia się nad formą dziennikarską, jaką redakcja 
szkolna chce wykorzystać do pracy. Zaznacz, że forma powinna być dopasowana do potrzeb 
odbiorcy (podpunkt A). Poproś, aby swoje pomysły zapisali na karteczkach recyklingowych 
zgodnie z zasadą 1 karteczka = 1 pomysł. Karteczki z pomysłami umieść w widocznym dla 
wszystkich miejscu, np. na tablicy. 

Poproś przedstawicieli lub przedstawicielki poszczególnych grup, aby przedstawili wyniki 
swojej pracy. Zadbaj, aby je wyeksponować, np. wywiesić plakaty w widocznym dla wszystkich 
miejscu. Zachęć młodzież, aby zapoznała się ze wszystkimi pomysłami i przedyskutowała ich 
przydatność i możliwość wykorzystania w pracy nad projektem. Moderuj ten etap pracy, za-
chęcając do wybrania takiego pomysłu/rozwiązania, w którego realizację uczniowie i uczenni-
ce są gotowi się zaangażować i mają do tego odpowiednie środki. Dokonanie wyboru kończy 
etap opracowywania pomysłów.

Młodzież może mieć różnorodne propozycje swojego projektu, np. prowadzenie bloga, ga-
zety internetowej, grupy w mediach społecznościowych, strony internetowej poświęconej 
tematyce zmiany klimatu, telewizji internetowej, radia internetowego, opracowanie komik-
su, nakręcenie filmu, przeprowadzenie wywiadów, cykle reportaży itp. Poszczególne etapy 
opisane w punktach A–D mogą być wielokrotnie powtarzane. 

Ten etap pracy w projekcie rozwija kreatywność i inicjatywność uczniów i uczennic, dlatego 
jest niezwykle ważne, by nauczyciel, nauczycielka się wycofali i przyjęli rolę obserwatora, 
obserwatorki procesu opracowywania pomysłów i ich realizacji, a w razie potrzeby – roli 
facylitatora, facylitatorki. Nauczyciel, nauczycielka swoją postawą powinni wspierać pro-
ces opracowywania pomysłów. Podpowiadanie, dzielenie się własnymi refleksjami nawet 
w najlepszej wierze może mieć negatywny wpływ na tę część pracy, a w konsekwencji na 
przebieg i efekty całego projektu. Rolą nauczyciela, nauczycielki jest wspieranie, nawet 
wtedy, gdy sami podjęliby zupełnie inne działania. Zachęcamy do przyjęcia takiej roli w cza-

Pr
ac

a 
w

ła
śc

iw
a

https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all/materialy/przewodnik-dla-mlodziezy-po-redakcjach-szkolnych


4

sie trwania całego projektu, a przede wszystkim podczas tworzenia przez uczniów i uczen-
nice materiałów dziennikarskich.

Rekomendujemy wsparcie takich pomysłów, których realizacja będzie energooszczędna 
i przyjazna dla środowiska. Radzimy zrezygnowanie z biuletynów, ulotek, gazetek papiero-
wych z uwagi na duże koszty środowiskowe i krótką dostępność informacyjną (zużycie papie-
ru, tonera i energii na druk, przeczytane stają się odpadem). Przy okazji zachęcamy do poru-
szenia z młodzieżą następujących zagadnień: Skąd się bierze papier? Jak wpływa na klimat 
stale rosnące zużycie papieru? W jaki sposób produkcja papieru oddziałuje na klimat? 

9. Następnie zaproponuj uczniom i uczennicom podział zadań w redakcji i ustalenie harmono-
gramu. Poproś młodzież o wypełnienie karty pracy nr 2 (załącznik nr 6). Karta stanie się wizy-
tówką redakcji, do której członkowie i członkinie będą mogli wrócić, aby przypomnieć sobie 
założony cel i zadania poszczególnych osób. Zachęć poszczególne redakcje szkolne (odrębne 
redakcje lub działy jednej redakcji szkolnej) do ustalenia podstawowych zasad współpracy 
i spisania ich w formie kontraktu. Zapowiedz, że kolejne ustalenia redakcja powinna poczynić 
na drugim spotkaniu z pomocą kolejnych kroków opisanych w Przewodniku po redakcjach szkol-
nych, i zaproś do ustalenia czasu i miejsca przyszłego spotkania. Zachęć uczniów i uczennice 
do spotykania się w szkolnej bibliotece.

10. Poinformuj uczniów i uczennice, że pod koniec programu „1Planet4All - Razem dla klima-
tu!” czeka ich podsumowanie pracy redakcji. Aby ułatwić podsumowanie, zaproś członków 
i członkinie redakcji do wypełniania w trakcie pracy Celownika dołączonego do Przewodnika 
po redakcjach szkolnych i korzystania z kryteriów sukcesu opisanych w tym Przewodniku. Wy-
świetl najważniejsze pytania, na które będą musieli odpowiedzieć podczas podsumowania. 
Zapowiedz, że co jakiś czas będziecie do nich wracać i zapisywać swoje refleksje. Te notatki 
przydadzą się na spotkaniu podsumowującym:

 ▶ Co jeszcze możecie zrobić, aby osiągnąć cel?
 ▶ Jakie korzyści z projektu czerpią Wasi rówieśnicy, rówieśniczki, nauczyciele, nauczycielki, 
rodzice?

 ▶ Jaki jest wpływ projektu na szkołę?
 ▶ Jaki jest wpływ projektu na społeczność lokalną?
 ▶ Jak oceniacie wpływ projektu na działania związane z ochroną klimatu?

 
Zwróć uwagę, że prowadzenie redakcji szkolnej jest procesem, podczas którego młodzież 
nabędzie nowych umiejętności (np. pracy w grupie i krytycznej analizy informacji). 
Osiągnięcie założonego celu jest ważne, ale równie ważny jest cały proces, który prowadzi 
do celu. W śledzeniu postępów w pracy pomoże uczestnikom i uczestniczkom programu 
Celownik przypominający o celach projektu i celach, które sami sobie założą w następnym 
punkcie.

11. Pogratuluj uczniom i uczennicom wykonanej pracy i utworzenia szkolnej redakcji (jednej 
lub kilku). Zapowiedz, że na kolejnym spotkaniu zaplanujecie konkretne działania. Do pracy 
będziecie używać Przewodnika po redakcjach szkolnych. Na koniec zachęć do zastanowienia się, 
co każda osoba może wnieść do pracy redakcji szkolnej i jaki może być cel indywidualny po-
wiązany z projektem. Może być to:

 ▶ poszerzenie wiedzy na temat zmiany klimatu, np. przeczytanie trzech rzetelnych 
książek dotyczących zmiany klimatu (propozycje książek można znaleźć w Biblioteczce 
klimatycznej),

 ▶ zmiana postaw, np. niejedzenie mięsa w jeden wybrany dzień w tygodniu (proponujemy 
skorzystanie z Kalendarza wyzwań), 

 ▶ działanie, np. przeprowadzenie w klasie prezentacji na temat zmiany klimatu (można 
skorzystać z gotowych prezentacji),

 ▶ rozmowa z rodzicami na temat zmiany klimatu. 
 
Poproś uczniów i uczennice o zapamiętanie celów i założeń, które później wpiszą  
do Celownika.
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Załączniki:
Załącznik  nr 1 – Materiał pomocniczy: Założenia projektu
Załącznik  nr 2 –  Materiał pomocniczy: Fake newsy
Załącznik nr 3 – Materiał pomocniczy: 10 wskazówek jak czytać, żeby nie dać się oszukać
Załącznik nr 4 – Materiał pomocniczy: Materiały do analizy pod kątem ich rzetelności
Załącznik nr 5 – Karta pracy nr 1: Ocena informacji
Załącznik nr 6 – Karta pracy nr 2: Wizytówka redakcji szkolnej

ZAŁĄCZNIK  NR 1 – MATERIAŁ POMOCNICZY

ZAŁOŻENIA PROJEKTU 
 
Tworząc redakcję szkolną, uczestniczycie w międzynarodowym programie „1Planet4All”. Jego celem jest budowanie klimatycznie 
świadomych społeczeństw. Są to takie społeczeństwa, które wiedzą, jakie są skutki zmiany klimatu, oraz potrafią i chcą działa na 
rzecz ochrony klimatu. Na świecie są osoby i grupy, które działają na rzecz klimatu na poziomie lokalnym i globalnym. Również 
w Polsce to zagadnienie jest coraz bardziej obecny w mediach i edukacji oraz coraz częściej dyskutowany w różnych kręgach. 
Osoby angażujące się w program – nauczyciele, nauczycielki, młodzież – stają się częścią tej świadomej społeczności. 

W „1Planet4All – Razem dla klimatu!” założycie własną klimatyczną redakcję szkolną i jako dziennikarze i dziennikarki zostaniecie 
ambasadorami działań na rzecz klimatu. Zapoznacie się z obecną sytuacją klimatyczną w Polsce i na świecie, co przyczyni się 
do poszerzenia Waszych kompetencji, wiedzy i możliwości. Będziecie działać na rzecz swoich rodzin, kolegów i koleżanek, 
społeczności szkolnych i lokalnych, zajmując się sprawami ważnymi dla każdego człowieka. W ten sposób będziecie tworzyć 
świadomą klimatycznie społeczność wiedzącą, co może zrobić, by chronić naszą planetę, i zmotywowaną do działania.
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ZAŁĄCZNIK  NR 2 – MATERIAŁ POMOCNICZY

FAKE NEWSY 
 
Nieprawdziwe informacje, rozpowszechniane często świadomie – w rozmowach prywatnych, na portalach społecznościowych 
i w mediach tradycyjnych. 
 
„Fake news” to jeden z „gorętszych” terminów ostatnich lat. W 2016 roku kolegium redakcyjne słownika oksfordzkiego Oxford 
English Dictionary, zbadawszy trendy w dziedzinie używanych pojęć, uznało „fake news” za słowo roku. Rok później to samo zrobili 
wydawcy Collins Dictionary.

6 RODZAJÓW FAKE NEWSÓW

Badacze Reuters Institute for the Study of Journalism wyodrębnili 6 kategorii informacji, które można zaliczyć do szerokiej grupy 
fake newsów:

Fake news to angielski neologizm dosłownie znaczący „fałszywe wiadomości”. Odnosi się on do wiadomości, które nie mają pokrycia 
w rzeczywistości, mimo to są przedstawiane jako prawdziwe w serwisach informacyjnych bądź na portalach społecznościowych. 
Ważną rolę pełni tu intencja nadawcy. W niektórych przypadkach domniemana fałszywa wiadomość może być w rzeczywistości 
jedynie satyrą wykorzystującą przesadę i motywy nierealistyczne, służącą rozrywce, a nie wprowadzeniu w błąd. W niektórych 
przypadkach fake newsy mogą także stanowić narzędzie propagandy.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) opublikowała planszę mającą pomóc rozpoznać 
fałszywe wiadomości. Jej główne założenia: 

Opracowano na podstawie: Fake news, https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news.

1. Informacje, które zostały świadomie zniekształcone, aby 
osiągnąć konkretny rezultat.

2. Informacje wymyślone od zera, aby osiągnąć cel polityczny 
lub biznesowy (sprzedażowy).

3. Informacje będące efektem słabego warsztatu dziennikar-
skiego, błędów faktograficznych, z mylącymi nagłówkami, 
z tytułami będącymi clickbaitami (czyli mającymi sensacyj-
ne, intrygujące brzmienie, tylko częściowo odnoszące się 
do faktycznej zawartości informacji; ich celem jest jedynie 
skłonić odbiorcę, odbiorczynię do kliknięcia w link).

1. Rozważyć źródło (rozumieć cele i intencje).

2. Czytać treść, nie tylko nagłówek (aby zrozumieć cały ma-
teriał).

3. Sprawdzić autorów, aby zweryfikować, czy są oni wiarygodni.

4. Ocenić pomocnicze źródła (upewnić się, że podają te same 
informacje).

4. Informacje, w których termin „fake news” jest używany (np. 
przez polityków), by zdyskredytować źródło czy samą in-
formację (użycie do celów politycznych).

5. Informacje, które wyglądają jak rzetelny materiał dzienni-
karski, ale w rzeczywistości są materiałem reklamowym.

6. Informacje wymyślone od zera, których celem jest rozba-
wienie odbiorców (satyra).

5. Sprawdzić datę publikacji (aby zobaczyć, czy informacje są 
trafne i aktualne).

6. Upewnić się, czy nie jest to żart, aby określić, czy nie mamy 
do czynienia z satyrą.

7. Przemyśleć własne uprzedzenia (aby zobaczyć, czy nie 
wpływają one na nasz osąd).

8. Zapytać ekspertów (uzyskać potwierdzenie od niezależ-
nych ludzi dysponujących wiedzą).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news


7

ZAŁĄCZNIK  NR 3 – MATERIAŁ POMOCNICZY

10 WSKAZÓWEK JAK 
CZYTAĆ, ŻEBY NIE DAĆ  
SIĘ OSZUKAĆ 

 

Źródło: 10 wskazówek jak czytać, żeby nie dać się oszukać, Goethe-Intitut Polska,  
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/fnw.html.

1. Nie daj się zwieść nagłówkom.

2. Zwróć uwagę na jakość tekstu.

3. Sprawdź źródło.

4. Sprawdź autora.

5. Uważaj na daty.

6. Sprawdź podane informacje.

7. Sprawdź, czy nie jest to reklama.

8. Uważaj na emocjonalne sformułowania.

9. Pamiętaj, że umysł ludzki łapie się na różne pułapki mar-
ketingowe.

10. Zaglądaj do różnych źródeł.

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/fnw.html
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ZAŁĄCZNIK  NR 4 – MATERIAŁ POMOCNICZY

MATERIAŁY 
DZIENNIKARSKIE DO 
ANALIZY POD KĄTEM  
ICH RZETELNOŚCI 

 

MATERIAŁ NR 1

Obecnemu ociepleniu towarzyszy wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze: wśród nich dominuje para wodna, 
a w mniejszych ilościach występuje m.in. dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu i ozon. Tak działo się zawsze, bo jest to zjawisko 
nierozłącznie związane z cyklicznym ocieplaniem i oziębianiem. Okresowy wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, 
niekiedy nawet do wartości kilkakrotnie większej w porównaniu ze stanem obecnym, towarzyszył dawniejszym ociepleniom, 
również przed pojawieniem się człowieka na Ziemi.

Źródło: Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem, http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_
zmian_klimatu.pdf.

MATERIAŁ NR 2

Wulkany emitują więcej CO2 niż ludzie. „Trzeba spojrzeć na ludzki wkład w zasoby atmosferycznego dwutlenku węgla. W ciągu 
ostatnich 250 lat ludzie dodali do atmosfery tylko jedną cząsteczkę CO2 na 10000 cząstek. Wulkan wyrzuca tyle jednym kaszlnięciem”.

Źródło: Ian Plimer, Legislative time bomb, ABC News, 2009, za: Marcin Popkiewicz, Mit: Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż 
ludzie, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2013, https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-
wegla-niz-czlowiek-58.

MATERIAŁ NR 3

Nie ma przekonujących dowodów naukowych, że uwalniane przez człowieka dwutlenek węgla, metan, czy inne gazy cieplarniane 
wywołują lub wywołają w przewidywalnej przyszłości katastrofalne w skutkach ocieplenie atmosfery i zaburzenie równowagi 
klimatycznej Ziemi.

Źródło: fragment Petycji Oregońskiej za: Marcin Popkiewicz, Mit: Petycja Oregońska podważa teorię antropogenicznej zmiany 
klimatu, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2014, https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-petycja-oregonska-podwaza-teorie-
antropogenicznej-zmiany-klimatu-110.

MATERIAŁ NR 4

Skoro ziemski system klimatyczny opuszcza mniej energii niż do niego dociera, możemy spodziewać się kumulowania się w nim 
energii, czyli ogrzewania się. Obserwacje pokazują, że tak się dzieje (Wild i in., 2017), a 93% całości nadwyżki energii gromadzącej 
się w ziemskim systemie klimatycznym trafia do oceanów – ich energia termiczna rośnie w tempie 1,1·1022 J rocznie (Palmer 
2017). Dlaczego nadwyżka energii gromadzi się przede wszystkim w oceanie, a nie w atmosferze? Masa atmosfery jest około 300 
razy mniejsza niż masa oceanu, a pojemność cieplna 1200 razy mniejsza. Dzięki temu, wykorzystując tysiące autonomicznych 
boi pomiarowych systemu ARGO , mierzących temperatury wody w oceanach na różnych głębokościach, możemy monitorować 
dokładnie wzrost energii zawartej w systemie klimatycznym.

Źródło: Marcin Popkiewicz, Ziemia się nagrzewa. I wiemy dlaczego, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2019, https://naukaoklimacie.
pl/aktualnosci/ziemia-sie-nagrzewa-i-wiemy-dlaczego-361.

http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf
http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-petycja-oregonska-podwaza-teorie-antropogenicznej-zmiany-klimatu-110
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-petycja-oregonska-podwaza-teorie-antropogenicznej-zmiany-klimatu-110
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ziemia-sie-nagrzewa-i-wiemy-dlaczego-361
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ziemia-sie-nagrzewa-i-wiemy-dlaczego-361
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MATERIAŁ NR 5

Wulkany emitują CO2 na lądzie i pod wodą. Z podwodnych wulkanów ulatnia się 66–97 mln ton w ciągu roku. Jednak równoważy 
to nowopowstała na dnie oceanu lawa, pochłaniająca dwutlenek węgla. W rezultacie […] podwodne wulkany mają niewielki wpływ 
na atmosferyczny poziom CO2. Większy wkład mają wulkany lądowe. Ich emisję ocenia się na 242 mln ton na rok (Mörner 2002). 
Tymczasem ludzie, spalając paliwa kopalne, emitują obecnie ponad 36 miliardów ton CO2 rocznie (Friendlingstein i in., 2019) . 
Emisje antropogeniczne są ponad 100-krotnie większe niż wulkaniczne.

Źródło: Marcin Popkiewicz, Mit: Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż ludzie, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2013, https://
naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58.

MATERIAŁ NR 6

Rozpylanie pyłu kamiennego na polach może usunąć ogromne ilości CO2 z powietrza. Zgodnie z pierwszą szczegółową globalną 
analizą tej techniki rozprzestrzenianie pyłu kamiennego na terenach rolniczych może co roku wysysać z powietrza miliardy ton 
dwutlenku węgla.

Źródło: Damian Carrington, Spreading rock dust on fields could remove vast amounts of CO2 from air, „The Guardian”, 8.07.2020, 
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/08/spreading-rock-dust-on-fields-could-remove-vast-amounts-of-co2-
from-air?.

Więcej materiałów dziennikarskich znajdziesz na stronie: https://bit.ly/Bazowe4All

https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/08/spreading-rock-dust-on-fields-could-remove-vast-amounts-of-co2-from-air?
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/08/spreading-rock-dust-on-fields-could-remove-vast-amounts-of-co2-from-air?
https://bit.ly/Bazowe4All
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ZAŁĄCZNIK  NR 5 – KARTA PRACY

OCENA INFORMACJI 

Numer 
analizowanej 
informacji

Ocena informacji Uzasadnienie oceny 
(argumenty)

Stan faktyczny

Rzetelna/
prawdziwa

Nierzetelna/
nieprawdziwa

Trudno 
powiedzieć
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ZAŁĄCZNIK  NR 6 – KARTA PRACY

WIZYTÓWKA REDAKCJI 
SZKOLNEJ

Nazwa redakcji

Cel działania redakcji

Odbiorcy 
i odbiorczynie materiału 
dziennikarskiego

Skład redakcji (Imię 
i nazwisko)

Zadania Potrzebne umiejętności/
kompetencje

Uwagi



12

BIBLIOGRAFIA:

 ▶ Fake news, wikipedia.org/wiki/Fake_news.

 ▶ Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk 
w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem, http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_
sprawie_zmian_klimatu.pdf.

 ▶ Marcin Popkiewicz, Mit: Wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2013, 
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58.

 ▶ Marcin Popkiewicz, Mit: Petycja Oregońska podważa teorię antropogenicznej zmiany klimatu, Nauka o klimacie dla 
sceptycznych, 2014, https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-petycja-oregonska-podwaza-teorie-antropogenicznej-
zmiany-klimatu-110.

 ▶ Marcin Popkiewicz, Ziemia się nagrzewa. I wiemy dlaczego, Nauka o klimacie dla sceptycznych, 2019,  
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ziemia-sie-nagrzewa-i-wiemy-dlaczego-361.

 ▶ Damian Carrington, Spreading rock dust on fields could remove vast amounts of CO2 from air, „The Guardian”, 8.07.2020, 
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/08/spreading-rock-dust-on-fields-could-remove-vast-amounts-of-
co2-from-air?.

 ▶ Film FAKE NEWS - jak nie dać się oszukać, Goethe-Institut Polska, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=kxzn6JcPhNY.

 ▶ Czym jest Design Thinking?, http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking.

 ▶ Czytasz i wiesz, Goethe-Institut, https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/fnw.html.

 ▶ FakeNews.pl, https://fakenews.pl.

wikipedia.org/wiki/Fake_news
http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf
http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-wulkany-emituja-wiecej-dwutlenku-wegla-niz-czlowiek-58
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-petycja-oregonska-podwaza-teorie-antropogenicznej-zmiany-klimatu-110
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-petycja-oregonska-podwaza-teorie-antropogenicznej-zmiany-klimatu-110
https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/ziemia-sie-nagrzewa-i-wiemy-dlaczego-361
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/08/spreading-rock-dust-on-fields-could-remove-vast-amounts-of-co2-from-air?
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/08/spreading-rock-dust-on-fields-could-remove-vast-amounts-of-co2-from-air?
https://www.youtube.com/watch?v=kxzn6JcPhNY.Czym jest Design Thinking?, http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking
https://www.youtube.com/watch?v=kxzn6JcPhNY.Czym jest Design Thinking?, http://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/kul/dos/fnw.html
https://fakenews.pl


13

Niniejszy materiał został przygotowany w ramach programu 
„1Planet4All – Razem dla klimatu!”, którego organizatorem jest 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Scenariusz bazowy do programu „1Planet4All – Razem dla kli-
matu!” jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie 
autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na 
rzecz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał 
w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizo-
wanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2020. Zezwala się na 
dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania 
ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posia-
daczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej. 

Strona internetowa programu:
https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all

Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie: 
http://bit.ly/Bazowe4All

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współ-
pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i ze 
środków Unii Europejskiej.

„1Planet4All - Razem dla klimatu!” jest częścią programu DEAR 
(ang. The European Commission’s Development Education and 
Awareness Raising Programme), który wspiera projekty anga-
żujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.
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