
 

Wiedza o społeczeństwie klasa VIII 06.04. 

Temat: W świecie mediów i informacji- media i opinia publiczna. 

 

Zagadnienia do tematu: 

Pojęcia 

  środki masowego przekazu, 

  opinia publiczna,  

 ośrodki badania opinii publicznej,  

 reklama,  

 kampania społeczna. 

Przedstawienie: 

  funkcji i specyfiki (wad i zalet) współczesnych środków masowego przekazu 

(prasa, telewizja, radio, Internet),  

  roli środków masowego przekazu w systemie ochrony praw i wolności 

człowieka,  

 zasad prawidłowej analizy przekazu informacyjnego: tekstu narracyjnego 

(fakty,  opinie) oraz reklamy,  

  roli, celów, rodzajów kampanii społecznych. 

− wyjaśnia, na czym polegają badania opinii publicznej i w jakim celu są one 

przeprowadzane; − odczytuje wyniki badania opinii publicznej zaprezentowane 

w formie prostej tabeli lub wykresu; − wymienia rodzaje środków masowego 

przekazu; − podaje główne funkcje mass mediów; − wyjaśnia znaczenie środków 

masowego przekazu dla zachowania wolności słowa w państwach demokratycznych; 

− wykorzystuje media, aby zdobyć informacje na podany temat, a następnie 

prezentuje uzyskaną wiedzę; 

− wymienia podstawowe zasady etyki dziennikarskiej; − odróżnia informacje 

o faktach od opinii i komentarzy dotyczących tych faktów; − wyjaśnia, czym jest 

reklama i jakie pełni ona funkcje w społeczeństwie i gospodarce; − wskazuje 

podstawowe różnice między kampanią społeczną a reklamą komercyjną; − dokonuje 

krytycznej analizy wybranych reklam i kampanii społecznych (określa cel i odbiorcę 

komunikatu, ocenia formę, wskazuje zastosowane środki perswazyjne i elementy 

manipulacji). 

 

Zapoznaj się z wiadomościami z podręcznika oraz informacjami 

przekazanymi przez nauczyciela (informacje dodatkowe). 

Informacje dodatkowe  

Rola dziennikarzy 

 W procesie kształtowania opinii publicznej jedną z najważniejszych ról odgrywają 

dziennikarze. Dla odbiorców informacji medialnych istotne jest, jakie zadania 



 

wykonują oni w swojej pracy – w zależności od realizowanych przez nich celów 

wyróżnia się kilka typów dziennikarstwa.  

We współczesnych mass mediach występują m.in.:  

• dziennikarz nagłaśniający – przekazuje informacje o decyzjach i działaniach 

organów władzy państwowej (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej); 

 • dziennikarz tropiciel – przekazuje odbiorcom nowe fakty i wiedzę o otaczającym 

świecie;  

• dziennikarz adwokat – występuje jako obrońca grup najsłabszych 

i pokrzywdzonych, niedysponujących środkami do obrony własnych interesów; 

 • dziennikarz mediator – usprawnia komunikację między różnymi grupami 

społecznymi: pośredniczy w wymianie informacji i opinii między uczestnikami 

wydarzeń politycznych; • dziennikarz pedagog – pełni funkcję nauczyciela jako osoba 

posiadająca więcej informacji niż odbiorca;  

• dziennikarz precyzyjny – wykorzystuje metody nauk społecznych do zbierania 

i selekcjonowania informacji (np. analizę treści czy ankietę). 

Rola spin doktorów  

Odbiorca mediów często zupełnie nieświadomie przyjmuje wiadomości z dziedziny 

życia politycznego poddane obróbce określanej jako spin. Polega ona na 

odpowiednim zinterpretowaniu faktów, zjawisk oraz informacji, a następnie na 

przedstawieniu ich w taki sposób, aby wywołały w społeczeństwie efekt oczekiwany 

przez nadawcę komunikatu. Specjalistami w dziedzinie spinu są tzw. spin doktorzy, 

pracujący najczęściej jako rzecznicy prasowi lub doradcy dbający o publiczny 

wizerunek swojego klienta.  

W czasie formułowania komunikatów posługują się oni różnymi metodami:  

• kontrolują źródła informacji, aby do świadomości odbiorcy docierały wyłącznie 

wiadomości korzystne dla danego klienta;  

• korzystają z tzw. czarnego PR-u [czyt.: pijaru], czyli z informacji dyskredytujących 

przeciwnika;  

• ujawniają informacje w ostatnim możliwym momencie, aby uniemożliwić 

przeciwnikom przygotowanie odpowiednich kontrargumentów;  

• upubliczniają „trudne” dla swoich mocodawców wiadomości przede wszystkim 

w chwilach, gdy istnieje możliwość zminimalizowania negatywnych następstw ich 

ujawnienia, np. gdy jakieś bardziej istotne informacje lub wydarzenia dominują 

w świadomości społecznej. 



 

 

 

 

Proszę przepisz do zeszytu podane poniżej informacje: 

 

1. Początki środków masowego przekazu (nazywanych mediami) sięgają XVII i 

XVIII w. Jednak ich olbrzymią rolę dostrzeżono dopiero w XX wieku. Dziś 

prasa, radio, telewizja i internet są dostępne prawie w każdym domu i 

stanowią forum wymiany poglądów, a także ułatwiają komunikację.  

 

2. Rola mediów we współczesnym świecie: 

 Dostarczają odbiorcą informacji 

 Kształtują opinię i wpływają na decyzję konsumentów 

 Służą do komunikacji i budowania więzi między ludźmi 

 Stają się nośnikiem wartości, norm, poglądów i wzorców postępowania 

 Są źródłem rozrywki i zabawy 

 Stoją na straży wolności słowa, często pełnią funkcję kontrolną wobec władzy. 



 

Pytanie : 

Zastanów się dlaczego środki masowego przekazu są nazywane czwartą 

władzą?  

 

 

Życzę Wam Spokojnych Świąt i dużo 

zdrowia. 
 

 

 

 


