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FAKE NEWS - jak nie dać się oszukać (filmik)
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Co to jest fake news?1

W jaki sposób internet 
spowodował zmianę w 

obiegu informacji?   

Jak dajemy się złapać na 
medialne przynęty?

https://youtu.be/kxzn6JcPhNY


Co wiemy o fake newsach

Fake news to 
nieprawda celowo 
podana jako fakt.

1

Mają możliwość 
szybkiego dotarcia do 

społeczeństwa.

2

Cechują je chwytliwe 
tytuły, przyciągające 

uwagę.
Niewiarygodne 

historie.

3



Bot
program, który automatyzuje czynności 

w social media.

Scam
Oszustwo polegające na wzbudzeniu 

czyjegoś zaufania, a następnie 
wykorzystaniu tego zaufania do wyłudzenia 
pieniędzy lub innych składników majątku.

Troll
Antyspołeczne zachowanie, którego 
celem jest wywołanie gniewu lub 

skupienie na sobie uwagi  
użytkowników sieci

Scam, troll, bot i deepfake - co to?

Deepfake
 technika obróbki obrazu, polegająca na 
łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy 
użyciu technik sztucznej inteligencji

Face Reenactment

Face Swap 



10 rodzajów informacji, które wprowadzają w błąd



– Dezinformacja nabiera siły w momencie, kiedy 
pierwsza informacja wyprodukowana przez tzw. 

trolli zaczyna być powtarzana przez ludzi, którzy są 
prawdziwymi ludźmi, starają się po prostu podać 

dalej jakąś informację opublikowaną w Internecie. 
Dzisiaj akurat jest to wyjątkowo proste, bo 
wystarczy zalajkować, zaretweetować. Tak 

naprawdę ta druga fala dezinformacji, wynikająca z 
działania osób, które dały się nabrać, jest bardziej 
niebezpieczna niż ta wynikająca z działania trolli – 

mówi Marcin Maj.

Przykładem ich działania jest panika na stacjach po 
informacji, że brakuje paliwa i szykują się gigantyczne 

podwyżki cen.
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Fake news może zawierać faktycznie 
zrobione gdzieś zdjęcie,zawierać strzępki 

prawdziwych informacji, ale komentarz do 
nich całkowicie odwraca ich znaczenie

Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, kiedy 
jakaś informacja nas mocno uderza, szokuje, jest 

wpisanie choćby fragmentu tej informacji do 
jakiejś wyszukiwarki i sprawdzenie, czy 

rzeczywiście się to stało, czy to potwierdzają inne 
źródła. 



Ukraina, czyli szalejąca dezinformacja

Pytania do podcastu

1 Czego dotyczyły cyberataki w Ukrainie?

2 Jaką rolę odgrywają w konflikcie wojska 
cybernetyczne?

3 Jak ataki cyfrowe wpływają na funkcjonowanie 
państwa?

4 Jakim próbom ataków jest 
poddawane całe 

Jakim próbom ataków jest poddawane całe 
społeczeństwo?

https://www.podkasty.info/katalog/podkast/6366-Podr%C3%B3%C5%BC_bez_Paszportu/Ukraina_czyli_szalej%C4%85ca_dezinformacja


Ukraina, czyli szalejąca dezinformacja

1

Cyberataki dotyczyły 
wszystkich 

podstawowych 
zasobów 

informacyjnych.

2

Wojska 
cybernetyczne 

przeprowadzają 
ataki cybernetyczne, 
które wprowadzają 

zamieszanie,  
poczucie, że rząd nie 
panuje nad sytuacją.

3

Ataki cyfrowe 
wprowadzają 
zamieszanie i 

odcinają 
społeczeństwo od 

normalnego 
funkcjonowania. 

4

Społeczeństwo jest 
poddawane 

komercyjnym 
atakom przez 

cyberprzestępców.



“Polskie antyukraińskie upiory rozpełzły się po internecie. Ale to 
nadal margines” (OKO.press)

Mamy w

Polsce ogromną 
dominację przekazu 
proukraińskiego.
Mimo to portale wp.pl i 
gazeta.pl zdecydowały się 
zablokować komentarze 
pod niektórymi tekstami, 
by w ten sposób 
ograniczyć szerzenie 
rosyjskiej dezinformacji.

W sieci
lawinowo rośnie liczba 
internetowych wzmianek 
dotyczących Ukrainy i 
Rosji.

Najczęściej 
mamy

do czynienia z wpisami 
autentycznych Polaków o 

poglądach skrajnie 
prawicowych i/lub 

proputinowskich. Od lat 
wyrażają oni niechęć, czasem 

wręcz nienawiść wobec 
Ukrainy. Tyle że do tej pory 
najczęściej wymieniali się 
poglądami w zamkniętych 

grupach
komentarze pod artykułami 
na dużych portalach mogą 
być wykorzystywane przez 
Rosję

https://oko.press/polskie-antyukrainskie-upiory-rozpelzly-sie-po-internecie-ale-to-nadal-margines/
https://oko.press/polskie-antyukrainskie-upiory-rozpelzly-sie-po-internecie-ale-to-nadal-margines/


W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy z nieprawdziwymi 
informacjami, że ukraińska armia nie stawia żadnego oporu, 

żołnierze odmawiają wykonywania rozkazów, a mieszkańcy miast 
(np. Charkowa), położonych niedaleko separatystycznych republik, 

nie chcą już być częścią Ukrainy, wolą wejść do Rosji.
Tego rodzaju fałszywe newsy, które mają wywoływać 

negatywne emocje, w czasie wojny będą niestety 
codziennością w internecie. Tym istotniejsze jest, by 

korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i nie spieszyć 
się z podawaniem dalej informacji, których wiarygodności 

nie umiemy potwierdzić.

“(...)krążyły filmiki z radośnie świętującymi mieszkańcami Doniecka, 
pijącymi szampana pod rosyjskimi flagami. Po dokładnym przyjrzeniu się 

nagraniom okazało się, że na wszystkich widać to samo wydarzenie, w którym 
uczestniczy niewielka grupa osób.”

“Inny przekaz pojawił się 24 lutego na prorosyjskim portalu Niezależny 
Dziennik Polityczny. Redakcja postanowiła postraszyć Polaków – podano, 

że do Polski zmierza „ogromna fala uzbrojonych bojowników 
banderowskich”. Neonaziści i banderowscy mieli przybyć wraz z 

ukraińskimi migrantami. „Bojownicy mogą przedostać się z bronią i 
materiałami wybuchowymi” – napisano.”



Fact-checking

 ( z ang. „weryfikacja faktów”) – proces, który ma na celu zweryfikowanie informacji, polegający na 
dokładnym sprawdzeniu faktów w wiarygodnych źródłach, konfrontowania możliwie licznych 
potwierdzeń w opracowaniach lub dokumentach na piśmie lub w formie materiałów audio-wideo, a 
także w wypowiedziach autorytetów posiadających wiedzę i powszechnie uznaną wiarygodność w 
dziedzinie, której dotyczy weryfikowana informacja. Celem fact-checkingu jest promowanie 
prawdziwości i poprawności informacji

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fact-checking



Sprawdzone źródła informacji

Demagog.org.pl
Stowarzyszenie Demagog jest 
pierwszą w Polsce organizacją 

fact-checkingową.

1

Konkret24.tvn24.pl

2

OKO.press

3

4

Fakenews.pl

https://demagog.org.pl/?gclid=CjwKCAiAyPyQBhB6EiwAFUuakqN1hYFs0kaW4noYqiV-GWrWoVN2fOz35hUGwxQRYQH50g5pgMEA_hoClAEQAvD_BwE&cn-reloaded=1
https://konkret24.tvn24.pl/
https://oko.press/




źródło

https://demagog.org.pl/fake_news/stopfake-falsz-ukrainska-rakieta-uderzyla-w-siedzibe-charkowskiej-obwodowej-administracji-panstwowej/


źródło

https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/wysyp-negatywnych-wpisow-o-nieukrainskich-uchodzcach-uwaga-na-dezinformacje-i-powielanie-klamstw,1098066.html



