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MATURA 2021 – SIĘGAJ TYLKO  
DO RZETELNYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY 

ŻEBY SKUTECZNIE UCZYĆ 
SIĘ DO MATURY, MUSISZ 
WIEDZIEĆ : 

• gdzie szukać informacji;

• jak sprawdzać, czy są prawdziwe;

• jak skutecznie odróżniać prawdę  
od fake newsów;

• lepiej sprawdzić każdą informację 
dwa razy, niż korzystać  
z wiadomości błędnych lub nawet 
celowo nieprawdziwych!



• podręczniki;
• notatki z lekcji;
• repetytoria;
• vademecum;
• zbiory zadań; 
• słowniki;
• encyklopedie: www.encyklopedia.pwn.pl, 

https://www.britannica.com/;

• wydawnictwa uznanych think 
tanków, np. Polskiego Instytutu 
Spraw Międzynarodowych 
https://pism.pl i Ośrodka Studiów 
Wschodnich https://www.osw.waw.pl/pl;

• media cieszące się 
międzynarodowym uznaniem, 
m.in. BBC i agencja Reuters:  
https://www.bbc.com/news/world,  
https://www.reuters.com.

PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO MATURY 
WYKORZYSTUJ SPRAWDZONE 
ŹRÓDŁA WIEDZY:



NIE WIERZ WIKIPEDII, BO:
• Wikipedię tworzą wszyscy chętni, 

a nie specjaliści z tytułami 
naukowymi;

• możesz ją traktować jako 
wstępne źródło wiadomości, ale 
wymagające potwierdzenia gdzie 
indziej;

• na warszawskim Ursynowie 
jest ulica Batuty, w 2004 r. ktoś 
stworzył fikcyjną postać  
i zamieścił w Wikipedii hasło ją 
opisujące; po ośmiu miesiącach 
ci sami lub inni autorzy zaczęli 
dodawać informacje o tej 
fikcyjnej postaci do innych haseł 
w Wikipedii https://tiny.pl/rljtq;



NIE WIERZ WIKIPEDII, BO:
• kilka lat temu amerykańscy 

naukowcy stwierdzili, że 90 
proc. sprawdzonych przez nich 
haseł w Wikipedii dotyczących 
medycyny zawiera błędy;

• autorem 49 proc. wpisów  
w Wikipedii po szkocku jest 
nastolatek z USA, który w ogóle 
nie zna tego języka; do 2018 r. 
zamieścił prawie 30 tys. wpisów  
https://tiny.pl/rljtg; https://tiny.pl/rljt7.

https://tiny.pl/rljt7


„WUJEK GOOGLE”
TEŻ BYWA ZAWODNY

• nie ma gwarancji, że odpowiedzi 
na zadane pytania będą 
prawidłowe; 

• to nie oznacza, że przy odrobinie 
wysiłku nie znajdziemy 
odpowiedzi na nurtujące nas 
pytania; 

• bywa, że odpowiedź jest niejasna; 

• na pytanie „Czy pieniądze dają 
szczęście?” Google niedawno 
wskazał wynik, który brzmiał: 
„Jest wystarczająco dużo badań 
naukowych, aby tego dowieść” 
https://tiny.pl/rljtj;



„WUJEK GOOGLE”
TEŻ BYWA ZAWODNY

• odpowiedzi wskazywane są 
według specjalnego, znanego 
tylko pracownikom Google 
algorytmu; po części zależy to 
od popularności danej strony;

• Google kładzie też nacisk 
na linki, które bezpośrednio 
odpowiadają na typowe pytania, 
linki, które odpowiadają na te 
pytania przy użyciu mniejszej 
liczby słów niż inne;

• Google lubi linki, które oferują 
informacje w formie listy – nie 
ma znaczenia, czy informacje są 
dokładne, czy nie https://tiny.pl/rljtv.

https://lifehacker.com/why-you-cant-always-trust-googles-top-featured-answers-1794549567


JEŚLI BOISZ SIĘ FAKE NEWSÓW: • szukaj potwierdzenia informacji  
w kilku źródłach; 

• sprawdzaj na stronach 
opisujących fake newsy: 
https://fakenews.pl/,  
https://demagog.org.pl/.

https://fakenews.pl/
https://demagog.org.pl/


INDYWIDUALNA 
KONSULTACJA
TELEFONICZNA

https://www.vistula.edu.pl/konsultacje

W Vistuli dbamy o każdego studenta, ale 
najpierw zaczynamy od… Ciebie! Jeśli trudno 
Ci się zdecydować na to, co wybrać po maturze, 
porozmawiaj z naszym ekspertem. Konsultacje 
są bezpłatne i bezpieczne (telefon lub mail). 
Zarejestruj się już dziś.



Z VISTULĄ OGARNIESZ PROJEKT MATURA BEZ STRESU

https://www.vistula.edu.pl/matura

Chcesz zmniejszyć stres maturalny do niezbędnego 
motywującego minimum? Potrzebujesz praktycznych, 
sprawdzonych rozwiązań? Sprawdź zatem nasze…


