
Witaj  

Dzisiejszy (28.04.2020r.) temat lekcji to „Media i opinia publiczna”. Proszę 

zapoznać się z tekstem w podręczniku (str. 158 – 161) i wykonać ćwiczenia. 

Możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(mordzakr@gmail.com) lub Skyp'a (mordzakr@gmail.com).  

Dalszy ciąg informacji dotyczących tego tematu nastąpi  

Pozdrawiam  

Renata Mordzak 

Media i opinia publiczna 

1. Dopisz do podanych opisów nazwy funkcji mediów. 

 

a) Przekazywanie informacji o najważniejszych i najnowszych wydarzeniach z kraju  

i świata – funkcja _________________. 

b) Kształtowanie postaw społeczeństwa oraz jego poglądów na różne tematy -  

funkcja _________________. 

c) Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym, dostarczanie rozrywki - funkcja 

_______________________________ . 

d) Analizowanie działań organów władzy i osób publicznych, a także informowanie 

obywateli o odkrytych nieprawidłowościach - funkcja _________________. 
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2. Wstaw literę F obok informacji będącej faktami, a literę O – przy zdaniach, które są 

opiniami. 

_____ Liczba urodzeń w Polsce maleje od 21 lat. 

_____ W ciągu czterech ostatnich lat ludność Polski zmniejszyła się o 80 tys. osób, 

czyli o tyle, ile mieszka w Nowym Sączu. 

_____ Nie wystarczy jednorazowy zasiłek w wysokości tysiąca złotych zwany 

becikowym, by przekonać Polki do wcześniejszego rodzenia dzieci. 

_____ Wychowanie dziecka do pełnoletności kosztuje ok. 450 tys. złotych. 

_____ We Francji przed 30. laty zamiast zasiłku wprowadzono ulgi podatkowe, pracę 

matek na pół etatu, bezpłatne przedszkola i przepis, że to państwo, a nie pracodawca, 

opłaca zwolnienia z powodu choroby dziecka. 

_____ Stany Zjednoczone mają największy potencjał rozwojowy, m.in. dlatego, że 

mimo wzrostu liczby bezdzietnych kobiet populacja tam rośnie, a rodzina z czwórką czy 

piątką dzieci jest standardem, szczególnie wśród klasy średniej. 

 

3. Podkreśl właściwe dokończenie zdania. 

a) W państwach demokratycznych odpowiednie akty prawne gwarantują zachowanie 

cenzury/wolności słowa. 

b) Ograniczanie przez państwo prawa do wyrażania własnych poglądów uznaje się za 

dopuszczalne działanie /łamanie swobód obywatelskich. 

c) Zasady etyki dziennikarskiej nakazują przekazywanie sprawdzonych 

informacji/dbanie o pozytywny wizerunek rządu. 

d) Materiały dziennikarskie nie powinny zawierać opinii odmiennych od poglądów 

prezentowanych w większości mediów/treści obrażających inne osoby. 

 



4. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło. 

 

          1.               

           2.              

            3.             

           4.              

        5.                 

          6.               

        7.                 

        8.                 

         9.                

           10.              

         11.                

12.                         

       13.                  

 

1. Jedno z najpopularniejszych mediów społecznościowych. 

2. Osoba przygotowująca materiały prezentowane w środkach masowego przekazu. 

3. Prawo obywatelskie pozwalające wyrażać i rozpowszechniać swoje poglądy. 

4. Środki masowego przekazu. 

5. Jedna z funkcji mediów. 

6. Jeden ze środków masowego przekazu. 

7. Może być krótkim filmem, plakatem czy ogłoszeniem. 

8. Jeden ze środków masowego przekazu. 

9. Jedna z funkcji reklamy polegająca na zachęcaniu do zakupu i przekonaniu o 

słuszności wyboru produktu lub usługi. 

10. Rzeczywiste wydarzenie. 

11. Badanie opinii publicznej. 

12. Poglądy członków społeczeństwa na ważne zagadnienia. 

13. To inaczej komentarz. 

 

Hasło: _____________________________________________ 

Wyjaśnienie: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ . 


