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  PRZEBIEG LEKCJI 
 

I. Działania poprzedzające lekturę tekstu: 

 Nauczyciel informuje, że zajęcia będą poświęcone lekturze tekstu najwybitniejszego 

polskiego reportażysty i wyrażaniu opinii na tematy w nim poruszane.  

 Jeżeli wśród uczniów są tacy, którzy spotkali się wcześniej z nazwiskiem R. Kapuścińskiego, są 

proszeni o wypowiedzenie się na jego temat.  

 Po udzieleniu przez uczniów podstawowych informacji na temat autora, nauczyciel rozdaje 

karteczki z krótką notą biograficzną i zdjęciem Kapuścińskiego (zał. 1) 

 Nauczyciel zadaje uczniom pytania, związane z tematyką fragmentu utworu: 

1. Z czym wam się kojarzy słowo dziennikarz? Czy kojarzy się ono wam z jakimiś innymi 

słowami?  

Przykładowe odpowiedzi: dzień, zawód, telewizja, dziennik. 

2. Czy często korzystacie z mediów społecznościowych? Jak często oglądacie 

telewizję i w jakim celu? 

Przykładowe odpowiedzi: Często, nigdy, codziennie, żeby się odprężyć, żeby posłuchać 

wiadomości.  

3. Czy waszym zdaniem telewizyjne media są godne zaufania?  

Przykładowe odpowiedzi: Myślę, że tak; nie, nie ufam mediom. 

4. Jeżeli nie: które ze środków przekazu są godne zaufania zdaniem ucznia?  

Przykładowe odpowiedzi: Internet, gazety, radio. 

II. Dwukrotna lektura tekstu 

 Uczniowie czytają głośno, np. Jeden uczeń = jeden akapit. Nauczyciel kontroluje akcent 

oraz fonetykę. 



 Następnie uczniowie czytają indywidualnie, skupiając się na przekazie treści. 

III. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne na podstawie tekstu 

 Ćwiczenie pierwsze sprawdza poziom rozumienia tekstu czytanego. Nauczyciel prosi o 

przeczytanie fragmentu w tekście, który zdecydował o prawdziwości bądź fałszu zdania.  

Odpowiedzi: 1.F, 2.F, 3.P, 4.P, 5.F, 6.F, 7.P, 8.F, 9.F 

 Ćwiczenie drugie wymaga skonstruowania krótkiej, pisemnej odpowiedzi na pytanie na 

podstawie tekstu. 

 Pierwsza część ćwiczenia trzeciego polega na wpisaniu w tabelę antonimów. Antonimy te 

znajdują się w tekście — należy je znaleźć. Druga część wymaga zdefiniowania 3 

wybranych z ćwiczenia słów.  

Odpowiedzi a): prawda, bogactwo, zachód, demokracja, pokój, odpowiedź. 

Przykładowe odpowiedzi b): prawda- zgodność faktów z rzeczywistością; bogactwo: to, co 

ktoś posiada i co ma dużą lub ogromną wartość materialną; odpowiedź- reakcja na pytanie. 

 W ćwiczeniu czwartym uczniowie dokonują podstawowej analizy gramatycznej 

czasowników i tworzą tryb rozkazujący. 

 Ćwiczenie piąte dzieli uczniów na zwolenników i przeciwników mediów. Uczniowie A 

przekonują uczniów B, że media mają same plusy, a uczniowie B odpierają argumenty 

minusami (dyskusja Oxfordzka). 

     Przykładowe odpowiedzi: + pomagają w nauce, są źródłem informacji, dostarczają rozrywki;       

- uzależniają, oszukują i manipulują, czasami przekazują błędne informacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1. Nota biograficzna 

 

  



 

Zał. 2. Autoportret reportera (fragment) 

Wiedza o świecie coraz bardziej przechodzi w ręce mediów. Przeciętny człowiek wie tyle, ile mu pokaże 

amerykańska telewizja. Wszystkie inne telewizje, z naszą włącznie, kupują materiały od telewizji amerykańskiej i 

wzorują się na niej. Wiemy o świecie tyle, ile chcą, abyśmy wiedzieli, trzy wielkie sieci amerykańskiej telewizji. Nie 

uprawiają cenzury, jaką znamy z czasów komunistycznych, ale manipulację. Odejście od prawdy nie jest fałszem 

wprost, jest nim przyjęcie fałszu za prawdę.  

Na czym więc opiera się ta manipulacja?   

Na doborze tematów. Pokazuje się tylko niektóre rzeczy, i to w nienormalnych proporcjach. Na przykład bieda. 

Oglądając telewizję, mamy prawo myśleć, że na świecie głównym problemem jest terroryzm, różni fundamentaliści, 

handel narkotykami i wszelka zorganizowana przestępczość. To nie jest prawda. Głównym problemem świata jest to, 

że dwie trzecie ludzkości żyje w biedzie, na pograniczu głodu, bez szansy zmiany tego stanu. Dawniej świat był 

podzielony na Wschód i Zachód, demokrację i totalitaryzm. Dziś mamy podział na biednych i bogatych. Ta różnica 

rośnie. Wchodzimy w XXI wiek jako rodzina ludzka bardzo podzielona. Dwieście sześćdziesiąt osiem osób na świecie 

posiada majątek równy majątkowi połowy ludzkości. Tego nie potrafimy zmienić. Zbyt wielkie siły pracują na to, żeby 

ten podział utrzymać, a nawet pogłębić. Ale o tym nie dowiemy się z dziennika. Manipulacja polega na tym, że się 

problem biedy spycha do egzotyki. Są specjalne kanały, jak Discovery, Travel, czyli kanały turystyczne. Tam została 

zepchnięta bieda. (…) Bieda to atrakcja turystyczna.  

Co się staje w związku z tym z zawodem dziennikarza? 

Strasznie się zmienia. Dziennikarstwo było zawodem bardzo odpowiedzialnym, wymagającym wysokich 

kwalifikacji, wiedzy, dojrzałości. Kiedyś wielcy dziennikarze to były wielkie sławy, wszyscy znali ich nazwiska, 

wiedzieli, kogo i co sobą reprezentują.  

Ludzie na początku XXI wieku mają wrażenie, że przyszło im żyć w świecie rozdzieranym wojnami. A to 

przecież nieprawda. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent ludzkości żyje gorzej lub lepiej — częściej gorzej niż lepiej — 

ale w warunkach pokoju. Miejsca konfliktów zbrojnych to punkty na naszej planecie. Jest ich kilkanaście czy 

kilkadziesiąt, ale to tylko punkty. My jednak, postrzegając świat przez pryzmat mediów, koncentrujących się na tych 

punktach zapalnych, mamy wrażenie, że wszędzie toczy się wojna, że wszędzie czyha śmierć i zagłada. Człowiek jest 

bardzo podatny na sugestię, a moc sugestii mediów jest ogromna.  

Innym rodzajem manipulacji jest manipulacja świadoma. Dziś media są skłonne mówić o jakimś wydarzeniu 

tylko wtedy, gdy są w stanie wytłumaczyć jego przyczyny i dostarczyć wszystkich stosownych odpowiedzi. Na przykład 

kryzys, który toczy Kosowo, trwa już od ośmiu lat, ale nie mówi się o nim — do chwili, kiedy zostaje podjęta decyzja, 

by uporać się z jego problemem. Informacja nie istnieje, jeśli nie ma gotowej odpowiedzi na pytanie o przyczyny 

wydarzeń.  

Media nie są zresztą zainteresowane tym, by oddawać rzeczywistość — są zainteresowane wzajemnym 

współzawodnictwem. Stacja telewizyjna lub gazeta nie mogą sobie pozwolić na to, by pominąć wiadomość, którą podał 

ich bezpośredni konkurent. I w końcu dzieje się tak, że media przyglądają się nie tyle życiu, które się toczy naprawdę, 

ile swoim konkurentom. (…)  

Nie da się zahamować negatywnych zjawisk, na przykład żerowania na emocjach. Dziennikarz wchodzi do 

mieszkania matki, której syn właśnie zginął, i wypytuje, jak ona się czuje. Obiektyw kamery niczym oko hieny czyha 

na łzy, gesty rozpaczy. Nie ma skrupułów, nie ma etycznych hamulców. I nie ma od niego ucieczki. 

R. Kapuściński: Autoportret reportera. Warszawa 2008. 

  



Zał. 3. Karta pracy 

ĆWICZENIE 1 Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F): 

                     

 P F 

1. Media cenzurują ważne informacje.  X 

2. Głównym problemem na świecie jest terroryzm i przestępczość zorganizowana.   

3. Kiedyś dziennikarstwo było odpowiedzialnym zawodem.   

4. Media sugerują obraz rzeczywistości, w który ludzie wierzą.   

5. Media są skupione bardziej na relacjonowaniu rzeczywistości niż na konkurencji.   

6. W dzisiejszym świecie obraz dziennikarza jest pozytywny.   

7. Telewizje z całego świata wzorują się na amerykańskich mediach.   

8. ½  ludzkości żyje w biedzie.   

9. Problem biedy jest omawiany w głównych stacjach telewizyjnych.    

 

 

ĆWICZENIE 2 Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania: 
 

1. Na czym — według Kapuścińskiego — polega medialna manipulacja? 

…...................................................................................................................................................................................................... 

2. Podaj przykład manipulacji faktami. 

…...................................................................................................................................................................................................... 

3. Czym jest manipulacja świadoma? 

…...................................................................................................................................................................................................... 

4. Jak na przestrzeni lat zmienił się charakter zawodu dziennikarza? 

…...................................................................................................................................................................................................... 

5. Jakie są — zdaniem Kapuścińskiego — prawdziwe problemy dzisiejszego świata? 

…...................................................................................................................................................................................................... 

 

ĆWICZENIE 3 Korzystając z tekstu podaj antonimy następujących wyrazów (a). 

Następnie stwórz definicje do trzech wybranych wyrazów (b): 
 

A)  

FAŁSZ  

BIEDA  

WSCHÓD  

TOTALITARYZM  

WOJNA  

PYTANIE  

 

B) 

1. .................................................................................................................................................................................................. 

2. ….............................................................................................................................................................................................. 

3. ...................................................................................................................................................................................................   

 



 

 

ĆWICZENIE 4 Wypisz z tekstu 10 czasowników. Określ ich osobę, liczbę, czas oraz 

napisz bezokolicznik. Obok wpisz formy trybu rozkazującego. 

KUPUJĄ — 3 OS. L. MN. CZ. TERAŹNIEJSZY — KUPOWAĆ KUPUJ, KUPUJCIE, NIECH PAN KUPUJE, NIECH ONI KUPUJĄ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ĆWICZENIE 5 Czy warto korzystać z mediów? Praca w parach. Osoba A 

zastanawia się nad plusami mediów (również społecznościowych), 

osoba B zastanawia się nad ich minusami. Osobo A, przekonaj 

kolegę, że warto korzystać z mediów. Osobo B, nie zgadzasz się z 

kolegą. Przekonaj go, że się myli ☺ 

 

OSOBA A — PLUSY + OSOBA B — MINUSY - 

  

  

  

  

 


