Temat: Media we współczesnym świecie.
ZAPAMIETAJ
1. Pojawienie się środków masowego przekazu (nazywanych także mediami) ma związek z
upowszechnieniem umiejętności czytania i pisania. Ich dynamiczny rozwój nastąpił w XX w.
Współczesna różnorodność środków masowego przekazu jest przede wszystkim efektem
przemian informatycznych, które nastąpiły na przełomie XX i XXI w.
2. Wyróżnia się media pisane, audiowizualne i interaktywne.
3. Media pełnia następujące funkcje: służą do komunikacji i budowania więzi miedzy ludźmi, są
źródłem informacji i rozrywki, nośnikiem wartości, norm oraz poglądów, pełnia także funkcję
kontrolna wobec władzy kształtują opinie i wpływają na decyzje odbiorców.
4. Media nazywa się czasem czwartą władzą, ponieważ umożliwiają kontrolowanie władz w
imię obrony praworządności i innych demokratycznych wartości.
5.
Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.
1. Pojawienie się ś…………….. m…………………… przekazu (nazywanych także mediami)
ma związek z upowszechnieniem umiejętności czytania i pisania. Ich dynamiczny rozwój
nastąpił w XX w. Współczesna różnorodność środków masowego przekazu jest przede
wszystkim efektem przemian informatycznych, które nastąpiły na przełomie XX i XXI w.
2. Wyróżnia się m…………… p…………., a……………………… i i………………………….
3. Media pełnią następujące funkcje: służą do k………………… i b………………. w………….
m…………… l……………….., są źródłem informacji i rozrywki, nośnikiem wartości, norm
oraz poglądów, pełnia także funkcję kontrolna wobec władzy kształtują opinie i wpływają na
decyzje odbiorców.
Media nazywa się czasem c…………………. w………….., ponieważ umożliwiają
kontrolowanie władz w imię obrony praworządności i innych d………………………
w………………..
Odpowiedz na pytania do powyższego tekstu.
1. Jak inaczej mówimy na środki masowego przekazu?
…………………………………………………………………………………………………
2. Czego jest efektem współczesna różnorodność środków masowego przekazu?
…………………………………………………………………………………………………
3. Jaką funkcje pełnia media?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Czemu na media czasem mówią czwarta władza?
…………………………………………………………………………………………………..
RODZAJE MEDIÓW
❖ PISANE- oparte na publikowaniu tekstów
❖ AUDIOWIZUALNE – oparte na przekazywaniu obrazów i
dźwięków
❖ INTERAKTYWNW – oparte na przekazywaniu treści w obie
strony

FUNKCJE MEDIÓW
❖
❖
❖
❖

Służą do komunikacji i budowania więzi międzyludzkich
Są źródłem rozrywki i zabawy
Stają się nośnikiem wartości, norm, poglądów
Stoją na straży wolności słowa, często pełnia funkcje
kontrolna wobec władzy
❖ Kształtują opinię i wpływają na decyzje konsumentów
❖ Dostarczają odbiorcą informacji
Wyjaśnij pojęcia: wartość demokratyczna, opinia publiczna.

