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Deepfake 
Łukasz Migniewicz 

Odpowiedzi 

Ćwiczenie 1 

Deepfake to zjawisko powszechne głównie ze względu na ro-
snący dostęp do Internetu. P 

Sztuczna inteligencja uczy się zapamiętywania mimiki, gestów 
oraz charakterystycznego sposobu wysławiania się. P 

W technologii deepfake powstaje nowy film, który nie bazuje 
na oryginalnych nagraniach. F 

Deepfake może służyć do bieżącej walki politycznej i dyskredy-
tacji określonych kandydatów. P 

Ćwiczenie 2 

Możliwe odpowiedzi: 

• zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, 

• możliwość manipulowania wyborcami (ośmieszenie polityka itp.), 

• możliwość manipulowania samymi wyborami, 

• prowadzenie kampanii dezinformacyjnych, 

• manipulowanie opinią publiczną, 

• niszczenie zaufania wobec różnorodnych instytucji (społecznych, politycznych, 

gospodarczych, krajowych i międzynarodowych), 

• dezinformacja. 
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Ćwiczenie 3 

Proponowane odpowiedzi: 

• brak znajomości oryginału i niesięganie po niego w celu sprawdzenia, czy nie 

doszło do manipulacji, 

• wiara w to, że informacje w sieci są wiarygodne, 

• przekonanie, że materiały w sieci są fałszowane masowo, zatem trudno ustalić, 

który materiał był pierwszy, a który to jego przerobiona kopia, 
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Ćwiczenie 4 

Proponowane rozwiązanie (to jedna z propozycji; jest ich wiele, dlatego warto zdać się 

na własną kreatywność): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wykorzystać  
deepfake w historii? 

Cel pozytywny: 

możliwość wejścia w in-

terakcję z nieżyjącą po-

stacią historyczną 

 

Cel negatywny: 

manipulacja wydarze-

niami z przeszłości 

Korzyści (dla kogo?): 

dla uczniów,  

historyków 

 

Zagrożenia: 

brak możliwości 

ustalenia faktu  

i prawdy 

 

 

 

 

z przeszłości 

Możliwe szanse i zagrożenia: 

przystępniejsze przedstawianie faktów; ciekaw-

sza narracja historyczna – ożywienie historii; 

umiejętna manipulacja historią; tworzenie  

nowej narracji, która może prowadzić do  

wysuwania nieuzasadnionych roszczeń itp. 

Korzyści (dla kogo?): 

dla negacjonistów 

 


