
ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU (mass media)  AUDIO –  A2 / B1 

 

Zapraszam państwa do wysłuchania rozmowy z moim dzisiejszym gościem, panią 

Martą Pawłowską, socjologiem i dziennikarką. Porozmawiamy dziś o środkach 

masowego przekazu, ich roli i wpływie na nasze życie. Witam panią bardzo 

serdecznie. 

- Dzień dobry pani. Witam również słuchaczy. 

- Może zacznijmy od zdefiniowania środków masowego przekazu.  

- Środki masowego przekazu czy jak często nazywamy je z angielskiego: mass 

media, służą przekazywaniu informacji dla szerokiej grupy odbiorców, dla 

dużej ilości osób. Są to oczywiście radio, telewizja, prasa i Internet. 

- Dziś dużo się mówi o przemocy w mediach, o ich negatywnym wpływie 

szczególnie na młodych ludzi… 

- To prawda. Dużą rolę odgrywa tutaj telewizja i Internet, media, w których 

obraz jest bardzo ważny, działa na psychikę o wiele bardziej niż radio czy 

prasa. Ale myślę, że za mało mówi się o tym, że środki masowego przekazu 

mają też często pozytywny wpływ na rozwój, nie tylko ludzi młodych. 

Weźmy na przykład radio, w którym się teraz znajdujemy. Słuchanie audycji 

na dobrym poziomie, wywiadów czy reportaży rozwija naszą wyobraźnię, 

motywuje do myślenia, poprawia koncentrację. Telewizja ma w swojej 

ofercie wiele wartościowych programów, jak np. programy edukacyjne, 

informacyjne, czy przyrodnicze. Ale nie zapominajmy też o funkcji 

rozrywkowej telewizji. Dobra komedia, kabaret czy teleturniej poprawiają 

nastrój, pomagają się odprężyć, zrelaksować. Jeżeli chodzi o Internet to jest 

to niezastąpiona kopalnia wiedzy i informacji, można tutaj znaleźć 

praktycznie wszystko. Internet pomaga też w komunikowaniu się z innymi. 

Oczywiście trzeba pamiętać, że nie może on zastąpić osobistych kontaktów z 

innymi, ale może służyć do umacniania starych znajomości i zawierania 

nowych. Czytanie prasy również ma dobroczynny wpływ. W ogóle czytanie 

ma wiele zalet i jest bardzo korzystne: ćwiczy koncentrację, wpływa na 

logiczne myślenie, rozwija inteligencję. 



- Z tego, co pani mówi wynika, że warto zwracać uwagę na to, co oglądamy, 

czytamy i czego słuchamy, bo dzięki temu możemy stawać się lepsi, 

mądrzejsi i dojrzalsi. 

- Tak jest. Zachęcam więc państwa do dobrego korzystania ze środków 

masowego przekazu. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

ĆWICZENIA PRZED PRACĄ Z TEKSTEM: 

1. Proszę zastanowić się nad odpowiedziami, można je również zapisać: 

2. Jaką funkcję pełnią radio, telewizja, prasa i Internet? 

3. Jakie są ich wady i zalety? 

4. Jakie są  Twoje ulubione środki masowego przekazu? Dlaczego? 

5. Czy powstaną jakieś nowe mass media? Jak myślisz, co to będzie? 

 

2. Czy znasz te słowa i wyrażenia? Jeśli nie, skorzystaj ze słownika: 

środek 

1. środek = centrum 

w środku – w budynku, w domu 

na środku – w centrum czegoś, np. na środku pokoju, stołu 

2. środek = substancja chemiczna 

środek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy 

3. środek = metoda, sposób 

RADIO 

audycja radiowa 

audycja na żywo 

nadawać / nadać  

radio nadaje audycje kulturalne 

wiadomości z kraju i ze świata 

prowadzący program, audycję 

udzielać / udzielić wywiadu 

słuchacz / słuchaczka = osoba słuchająca 

radia 

dzwonić / zadzwonić do studia 

 

TELEWIZJA 

oglądać/obejrzeć telewizję (nie: telewizor) 

włączać / włączyć telewizor 

wyłączać / wyłączyć telewizor 

prognoza pogody 

program sportowy (=wiadomości 

sportowe) 



siedzieć przed telewizorem 

telewidz / telewidzowie = osoba oglądająca 

telewizję 

pilot 

przełączać z programu na program 

= skakać po programach / kanałach 

przełączyć na inny program 

program telewizyjny = kanał telewizyjny = 

stacja telewizyjna 

RODZAJE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH: 

wiadomości = informacje 

- wiadomości z kraju i ze świata 

- wiadomości regionalne 

- wiadomości w skrócie 

program edukacyjny 

program rozrywkowy 

program kulinarny 

teleturniej 

talk-show 

FILMY: 

film fabularny, dokumentalny, 

kryminalny (kryminał), przygodowy, 

przyrodniczy, animowany (kreskówka) 

serial telewizyjny = telenowela 

serial komediowy 

 
PRASA 

RODZAJE GAZET: 

gazeta, dziennik 

czasopismo = magazyn 

tygodnik, miesięcznik 

czasopismo dla kobiet 

czasopismo bulwarowe, brukowe (prasa 

bulwarowa, brukowa) 

GAZETA: 

okładka (pierwsza strona) 

artykuł 

ostatnia strona 

nagłówek 

DZIAŁY W GAZECIE: 

komentarze, gospodarka, raport 

giełdowy, oferta kulturalna, sztuka, 

recenzje, nieruchomości, sport, 

rozrywka, nauka, nekrologi, ogłoszenia 

(anonse), plotki, horoskop, krzyżówka, 

 

dziennikarz / dziennikarka 

korespondent zagraniczny, wojenny, 

sportowy, 

podawać / podać coś do wiadomości = 

zakomunikować 

 

INTERNET 

szukać informacji w Internecie 

wysyłać / wysłać maile 

surfować po Internecie 

korzystać z (czego? +dop.) Internetu, 

przeglądarki 

logować się/zalogować się 



strona internetowa 

 

Zadanie 1. 

Poniżej znajdują się słowa występujące w tekście. Proszę dopasować je do 

definicji: 

0. dziennikarka 

1. środki masowego 

przekazu 

2. odbiorca 

3. przemoc 

4. wyobraźnia 

5. wartościowy 

6. rozrywkowy 

7. nastrój 

8. odprężać się/odprężyć 

się 

9. korzystny 

10. rozwijać/rozwinąć 

 

x. kobieta, która pracuje np. w telewizji 

a. np. brutalne sceny w filmach, 

b. humor, 

c. robić coś lepiej niż do tej pory, 

d. odpoczywać/odpocząć przez moment, 

e. mass media, 

f. dobry 

g. „fantazja”, 

h. zabawny, wesoły, np. program, 

i. (tutaj) ktoś, kto ogląda, czyta, 

korzysta z informacji, 

j. coś cennego, ważnego. 

 

Odpowiedzi: 1….., 2….., 3….., 4…., 5….., 6…., 7…., 8…., 9…., 10….. 

 

Zadanie 2. 

Proszę napisać słowa: 

0. A _ _ _ _ _ _ - program radiowy 

1. C _ _ _ _ _ _ _ _ _ - magazyn, 

2. W _ _ _ _ _ _ _ _  - informacje, 

3. T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - osoby oglądające telewizję, 

4. P _ _ _ _ _ _ _  P _ _ _ _ _  - program o pogodzie, 

5. S _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - np. www.ilowepolish.com 

6. K _ _ _ _ - program, stacja telewizyjna, 

7. T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - program rozrywkowy, w którym można coś wygrać, 

8. N _  Ż _ _ _  - transmisja w tym samym czasie, kiedy odbywa się np. koncert, 



9. Z _ Ś _ _ _ _ _ - z zagranicy, 

10. P _ _ _ _ - dzięki niemu mogę zmieniać np. programy telewizyjne. 

 

ZADANIA DO TEKSTU: 

 

Zadanie 3.  

Proszę dokończyć zdania: 

0. Pani Marta Pawłowska jest …………………….. socjologiem i dziennikarką. 

1. Tematem dzisiejszej rozmowy są ………………………………………………………………. 

2. Ich funkcja polega na  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dziennikarka stwierdza, że dziś dużo się mówi o 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Na psychikę człowieka bardziej działa …………………………………………………………… 

5. Słuchanie radia 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Zalety telewizji to 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. W Internecie 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czytanie jest bardzo korzystne, bo 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 4. MÓWIENIE 

Proszę porozmawiać z kolegami (a następnie zamienić się rolami): 

 

ZESTAW I: 

1. Jesteś nastolatkiem. Rozmawiasz z rodzicami i chcesz ich przekonać, żeby 

kupili ci komputer. Podajesz argumenty. 

2. Jesteś mamą 16-latka, który prosi cię o to, żebyś kupiła mu komputer. Nie 

zgadzasz się, mówisz dlaczego. 

3. Twój nastoletni syn poprosił o komputer. Zgadzasz się mu kupić, ale 

porozmawiać o warunkach korzystania z niego. 



 

ZESTAW II: 

1. Nie masz w domu telewizora, oglądasz tylko filmy na DVD albo w kinie. 

Często słuchasz radia. Podajesz swoje argumenty. 

2. Uwielbiasz telewizję, oglądasz ją 5-6 godzin dziennie. Mówisz dlaczego, co ci 

się podoba w telewizji, itp. 

3. Czasem oglądasz telewizję, widzisz jej wady i zalety. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. e, 2. i, 3. a, 4. g, 5. j, 6. h, 7. b, 8. d, 9. f, 10. c. 

Zadanie 2. 

1. czasopismo, 2. wiadomości, 3. telewidzowie, 4. program telewizyjny, 5. strona 

internetowa, 6. kanał, 7. teleturniej, 8. na żywo, 9. ze świata, 10. pilot. 

Zadanie 3. 

1. … środki masowego przekazu, 2. … informowaniu dużej grupy odbiorców (ludzi), 

3. … przemocy w mediach, o negatywnym wpływie środków masowego przekazu, 4. 

…telewizja i Internet, 5. …rozwija naszą wyobraźnię, motywuje do myślenia, 

poprawia koncentrację, 6. … wartościowe programy, programy rozrywkowe, 

komedie, 7. … szukamy informacji, komunikujemy się ze znajomymi, poznajemy 

nowych ludzi, 8. ćwiczy koncentrację, wpływa na logiczne myślenie, rozwija 

inteligencję. 

 


