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Zanim zaczniesz robić ćwiczenia zastanów się/ przedyskutuj: 
 

• Czy wiesz, czym naprawdę są teorie spiskowe? 

• Jakie są obecnie popularne teorie spiskowe? 

• Czy znasz jakieś teorie spiskowe, które okazały się być prawdą? 

• Czy w twoim kraju są jakieś lokalne teorie spiskowe? 

• Co cechuje ludzi, którzy w nie wierzą? 

• Czy sam/a jesteś podatny na takie teorie?  

 

Trudne słowa 
 

Dowody – informacje, fakty, rzeczy, które potwierdzają teorię np. nóż z krwią może być dowodem 

morderstwa 

Kozioł ofiarny – ktoś, kto nie zrobił nic złego, ale został ukarany  

Podatny  - słabo odporny na choroby, manipulacje, uzależnienia. Np. podatny na infekcje 

Podejrzenie – niepewność, brak wiary z coś, brak zaufania 

Potężny – wielki, mocny. Ma władzę. 

Przekonanie – głęboka wiara w coś. Np. Katolicy są przekonani, że Jezus jest Mesjaszem. 

Przyczyna – powód 

Rzekomy – hipotetyczny, nie wiadomo czy prawdziwy  

Spisek  - sekretna zgoda grupy ludzi (spiskowców) przeciwko innym ludziom 

Wróg – nieprzyjaciel 

Wyjaśnienie – definicja, opowiedzenie o czymś w sposób zrozumiały dla drugiej osoby 

Zamiary - plany 

Zwolennik, wyznawca – osoba, która coś popiera lub w coś wierzy 

 

1.Przeczytaj tekst i wstaw do niego przyimki 
1.Czym są teorie spiskowe? 

Teorie spiskowe są przekonaniem, że jakieś potężne siły ........ wrogich zamiarach manipulują pewnymi 

wydarzeniami i sytuacjami.  

2.Teorie spiskowe mają sześć wspólnych cech: 

1. Tajny spisek 
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2. Grupa spiskowców 

3. Rzekome dowody potwierdzające teorie 

4. Nie istnieją przypadki. Nic się nie dzieje .............. przyczyny. Wszystko jest ............. sobą powiązane. 

5. Ludzie są albo dobrzy albo źli. Nic ........... środku. 

6. Niektórzy ludzie (grupy ludzi, formy) traktują siebie jak kozły ofiarne 

3. Dlaczego są tak powszechne? 

Teorie spiskowe często wydają się być logicznym wyjaśnieniem wydarzeń lub sytuacji, które trudno 

zrozumieć. Dają fałszywe poczucie kontroli, której ludzie potrzebują szczególnie ............ tak kryzysowych 

sytuacjach jak pandemia. 

4. .......... jaki sposób się zakorzeniają? 

Teorie spiskowe często mają swój początek ............. podejrzeniu. Człowiek podatny ........... teorie spiskowe 

stawia sobie pytanie: „Kto odnosi korzyści ........... sytuacji, ............ której się znajdujemy?” – tak identyfikuje 

spiskowców. Następnie szuka dowodów, które ........... jakikolwiek sposób będą potwierdzać teorię. Kiedy 

takie teorie już się zakorzenią, roznoszą się bardzo szybko. Każda osoba, która spróbuje podważyć teorię, 

będzie traktowana ............. jej zwolenników, jako kolejny spiskowiec. 

5. Ludzie rozpowszechniają teorie spiskowe z różnych powodów: 

Większość wyznawców teorii spiskowych wierzy, że są one prawdziwe. Pozostałe celowo chcą prowokować 

inne osoby, manipulować nimi lub wpływać .......... nie .......... przyczyn politycznych lub finansowych. Bądź 

ostrożny: takie teorie mogą pochodzić ............ wielu źródeł, np. ........... internetu, ............ znajomych lub 

członków rodziny. 

Tekst pochodzi ze strony: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-

disinformation/identifying-conspiracy-theories_pl (został uproszczony na potrzeby edukacyjne) 

 

2.Odpowiedz na pytania swoimi słowami 
1. Czym są teorie spiskowe? ................................................................................................................... 

2. Co mają ze sobą wspólnego wszystkie teorie spiskowe?  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

3. Dlaczego tak dużo ludzi w nie wierzy?  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

4. Jakie znasz popularne teorie spiskowe? Jakie są ich założenia? 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

5. Jak można je zwalczać?  
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........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

3.Jakie czasowniki pasują do tych rzeczowników? Wypisz je z tekstu: 
 

1. Teoria -  ........................................................................................................................................... 

2. Korzyści - ...................................................................................................... 

3. Pytanie - ........................................................................................................ 

4.Do podanych słów dopisz przymiotniki z tekstu 
 

1. ......................... spisek 

2. ........................... siły 

3. ........................... zamiary  

4. ........................... dowody 

5. ........................... poczucie kontroli 

6. ........................... wyjaśnienie 

 

5. Przypadki. Przeczytaj ten sam tekst i bez podglądania 😉 wstaw słowa z nawiasów w 

luki w odpowiednich przypadkach! 
1.Czym są teorie spiskowe? 

Teorie spiskowe są ....................................(przekonanie), że jakieś potężne siły o 

.............................................(wrogie zamiary) manipulują ...........................................................(pewne 

wydarzenia i sytuacje).  

2.Teorie spiskowe mają sześć wspólnych cech: 

1. Tajny spisek 

2. Grupa spiskowców 

3. Rzekome dowody potwierdzające teorie 

4. Nie istnieją przypadki. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszystko jest ze sobą powiązane. 

5. Ludzie są albo dobrzy albo źli. Nikt nie jest po środku. 

6. Niektórzy ludzie (grupy ludzi, formy) traktują siebie jak kozły ofiarne 

3. Dlaczego są tak powszechne? 

Teorie spiskowe często wydają się być ...............................................(logiczne wyjaśnienie) wydarzeń lub 

sytuacji, które trudno zrozumieć. Dają fałszywe poczucie kontroli, którego ludzie potrzebują szczególnie w 

tak ..................................................(kryzysowe sytuacje) jak pandemia. 

4. W jaki sposób się zakorzeniają? 

Teorie spiskowe często mają swój początek w .................................(podejrzenie). Człowiek podatny na 

teorie spiskowe stawia sobie pytanie: „Kto odnosi korzyści z sytuacji, w której się znajdujemy?” – tak 
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identyfikuje ...................................(spiskowcy). Następnie szuka .............................(dowody), które w 

jakikolwiek sposób będą potwierdzać ......................(teoria). Kiedy takie teorie już się zakorzenią, roznoszą 

się bardzo szybko. Każda osoba, która spróbuje podważyć teorię, będzie traktowana przez jej 

..............................(zwolennicy), jako kolejny spiskowiec. 

5. Ludzie rozpowszechniają teorie spiskowe z różnych powodów: 

Większość ....................................(wyznawcy) teorii spiskowych wierzy, że są one prawdziwe. Pozostałe 

celowo chcą prowokować ..........................................(inne osoby), manipulować ....................(one) lub 

wpływać na ...........................(one) z ...........................................................................................(przyczyny 

polityczne lub finansowe). Bądź ostrożny: takie teorie mogą pochodzić z wielu..................................(źródła), 

np. z ......................................(internet), od ...................................(znajomi) lub 

...................................(członkowie) rodziny. 

 

Odpowiedzi 
 

1.w kolejności: o, bez, ze, po, w, w, w, na, z, w, w, przez, na, z, z, z, od 

3.teoria – potwierdzać, zakorzeniać się, roznosi się, podważać, wierzyć w, pochodzić z  

korzyści – odnosić 

pytanie – stawiać 

4. 1.tajny, 2. potężne, 3. wrogie, 4. rzekome, 5.fałszywe, 6. logiczne wyjaśnienie 

5. odpowiedzi znajdziesz w tekście ćwiczenia 1 
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