
Jak zdobywać 
informacje 

skuteczne pytania, właściwe źródło informacji



Przypomnienie informacji z ostatniej lekcji

Moi drodzy, na ostatniej lekcji rozmawialiśmy o tym, że aby 
czegoś się dowiedzieć, musimy znaleźć odpowiednie  

źródło informacji. 



Ustaliliśmy, że żeby dowiedzieć się co Krzyś lubi jadać na 
śniadanie  

najlepszym rozwiązaniem będzie zapytać o to Krzysia.  

On jest dla nas źródłem informacji w tej sprawie.  



Ustaliliśmy też,  
że nie zapytamy o to np. Antka,  

bo on nie jada z Krzysiem śniadań,  
więc nie jest dobrym (wiarygodnym) źródłem informacji



Natomiast jeżeli będziemy 
chcieli wiedzieć jakie są 

ulubione potrawy 
śniadaniowe mamy 

Krzysia, to najlepiej będzie 
o to zapytać  

mamę Krzysia. 
ALE…… 

dobrym (wiarygodnym) 
źródłem informacji 

będzie dla nas też Krzyś, 
bo wiemy, że jada z 
mamą śniadania.



Źródło informacji to miejsce, 
z którego czerpiemy wiadomości  

Jeśli materiał jest w jakiś sposób utrwalony — np. wydrukowany na papierze — 
określamy go jako dokument.

Źródłem informacji mogą być też inni ludzie  
— ich wypowiedzi oraz mowa ciała. Mówimy wtedy o źródle osobowym.

Możesz się również wiele dowiedzieć przypatrując się przedmiotom — np. 
oglądając kołowrotek poznajemy dawne rzemiosło, a orientalną rzeźbę — kulturę 

dalekiego kraju.

Elektroniczne źródła informacji to materiały w formie cyfrowej. Można je znaleźć 
przede wszystkim na stronach internetowych. Bardzo często łączą słowo z 

obrazami i filmikami, dzięki czemu łatwiej nam przyswoić wiedzę.



Jeżeli już wiemy, gdzie możemy znaleźć interesujące nas 
informacje, czas pomyśleć, jak je zdobyć.



1. Najpierw ustalamy co chcemy wiedzieć 
2. Szukamy źródła informacji (może być ich wiele) 

3. Zadajemy pytania
4. Gromadzimy odpowiedzi 



Jak skutecznie zadać pytanie?



Jeżeli zapytamy Krzysia: 

czy lubisz jeść płatki?

usłyszymy odpowiedź TAK lub NIE



Będziemy musieli go zapytać jeszcze:

czy lubisz jajko na miękko? 

czy lubisz jajecznicę? 

czy lubisz kanapkę z dżemem? 

i tak w nieskończoność…….



Każdy już wie, że najlepszym sposobem będzie zadać 
pytanie: 

Co lubisz jeść na śniadanie? 

W takiej sytuacji Krzyś sam wymieni 
ulubione potrawy.



Zdobywając informacje musimy pamiętać, że ważne jest: 

ustalenie, gdzie je zdobyć

ZADAĆ DOBRE PYTANIA

 Najlepiej, gdy będą rozpoczynały się od  
Co?

Kiedy?
Dlaczego?

W jaki sposób?
Gdzie?
Jak?



Ćwiczenie:

Karol chciałby mieć jakieś zwierzątko. Ponieważ ma uczulenie 
na sierść zwierzęcą, wpadł na pomysł, żeby kupić żółwia. Nie 

jest jednak pewien, czy to dobry pomysł, bo nic nie wie o 
żółwiach.  

Pomóżcie Karolowi ocenić, czy jego pomysł jest dobry.



Jakie informacje powinien uzyskać Karol, żeby 
mieć pewność, że hodowanie żółwia to dobry 
pomysł? Co powinien wiedzieć, zanim zacznie 
hodować żółwia? 

Jakie pytania powinien zadać Karol?

Zapisz pytania w zeszycie 
(conajmniej 5)

np. Jakie są rodzaje żółwi,  które można 
hodować w domu? 



Zastanów się,
 komu może Karol zadać pytania, lub gdzie znajdzie 

poszukiwane informacje 

(zapisz w zeszycie pod pytaniem)



Serdecznie Was pozdrawiam 
Mam nadzieję, że już niedługo 

się zobaczymy

Ewa Czerwieniec


