
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI INFORMACJI,  

CZYLI JAK SPRAWDZIĆ, CZY ZNALEZIONA W INTERNECIE 

INFORMACJA JEST RZETELNA I WIARYGODNA.* 

---------------------------------------------------------------------- 

*Większość pozytywnych odpowiedzi oznacza,                                                         

że znaleziona informacja jest autorytatywna i godna wykorzystania. 



KRYTERIA OCENY INFORMACJI INTERNETOWEJ 

Relewancja i użyteczność 
Informacja umieszczona na stronie WWW odpowiada potrzebom i zapytaniom 
odbiorcy, ma dla niego istotne znaczenie, jest wystarczająca, by móc 
przetworzyć ją w konkretną wiedzę? 

Na stronie znajduje się POMOC dla użytkownika? 

Strona internetowa posiada różne wersje językowe? 

Wiarygodność i uczciwość 
Autor informacji (tekst, zdjęcie, film)  podaje swoje nazwisko i imię, widoczna 
jest nazwa twórcy strony, instytucji merytorycznie odpowiedzialnej za stronę? 

Jasno sformułowany jest cel utworzenia strony? 

Wyraźnie został określony adresat zawartości strony? 

Odpowiedzialność 
Strona zawiera informacje o formalnej odpowiedzialności autora za 

zamieszczoną informację (daje możliwość skontaktowania się z webmasterem 

strony i zgłoszenia uwag)? 

Na stronie znajdują się przypisy i bibliografia do umieszczonej informacji? 

Linki ze strony prowadzą do serwisów o sprawdzonej jakości? 

 

 

 
 



KRYTERIA OCENY INFORMACJI INTERNETOWEJ 

Ochrona danych osobowych 
Zachowane są zasady i procedury ochrony danych osobowych, 

i czy zgodne są one z obowiązującym aktualnie prawem? 

Aktualizacja 
Podana jest informacja o ostatniej aktualizacji strony, kiedy strona powstała,  

lub znajdują się daty publikacji artykułów? 

Treści zawarte na stronie są systematycznie aktualizowane? 

Dostępność 
Strona jest łatwo dostępna 24 h na dobę, łatwa do znalezienia,  

prosta w obsłudze? 

Nawigacja jest czytelna i intuicyjna? 

 



KRYTERIA OCENY INFORMACJI INTERNETOWEJ 

Obiektywność 
Zastosowany jest charakterystyczny styl informacyjny (obiektywny),  
suche fakty, a nie propagandowy lub perswazyjny? 

Brak ukrytego celu reklamowego? 

Spójność formy 
Zachowana jest równowaga pomiędzy formą a treścią, grafiką a tekstem?  

Nie ma błędów językowych, ortograficznych lub gramatycznych, które 
mogłyby świadczyć o braku kontroli i nieprofesjonalnym podejściu do 
publikowanej informacji? 

Analiza adresu URL  
- Po rozszerzeniach w adresie wiemy na pewno, że: 

-  - kody państw np. .pl, .de 
- komercyjny charakter strony .com 
- organizacje i stowarzyszenia .org 
- serwisy rządowe lub państwowe .gov 
- instytucje edukacyjne .edu 
- serwisy społecznościowe .net 
- jednostki i organizacje militarne .mil 
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