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Temat: Organizacje obywatelskie
1. Swoboda zrzeszania się.
2. Czym zajmują się organizacje pozarządowe?
3. Czym jet wolontariat?
4. Organizacje młodzieżowe
5. Związki zawodowe
https://www.youtube.com/watch?v=j4iiNCQX0qw 
https://www.youtube.com/watch?v=TwZRgCV7rJU 

Wolność zrzeszania się to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich 
odnoszące się do możliwości stowarzyszania się obywateli w dowolne (mieszczące 
się w porządku prawnym) organizacje społeczne.

Praca domowa:
Przepisz uważnie do zeszytu temat i 5 punkty (tylko pogrubione, bez notatki). 
Dokładnie przeczytaj treść notatki. Jeśli masz podręcznik przeczytaj temat. 
Odpowiedz na pytanie.

s. 156 – 157

4. Wyjaśnij, na czym polega wolontariat. Podaj przykłady zadań wykonywanych przez 
wolontariuszy.

Zdjęcie pracy wyślij na adres sp17soswpt@gmail.com
lub jeśli wolisz przez aplikacje messenger. 
Pozdrawiam Jolanta Krawczyk

https://www.youtube.com/watch?v=j4iiNCQX0qw
mailto:sp17soswpt@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TwZRgCV7rJU


LEKCJA 2

 Temat: Media i opinia publiczna
https://www.youtube.com/watch?v=TZ8KSgonYfY 

1. Czym jest życie publiczne?
2. Opinia publiczna.
3. Mass media
4. Zawód dziennikarze
5. Reklama
6. Kampanie społeczne

Media są nieustannie związane z opinią publiczną. Odgrywają one bardzo 
istotną rolę. Tak naprawdę to współczesne mass media są od opinii publicznej 
uzależnione na wiele sposobów i odwrotnie, opinia publiczna uzależniła się od 
mediów. Sfera publiczna leży pomiędzy sferą prywatną, a sferą polityczną. 
środki masowego przekazu. Współcześnie Należą do nich: telewizja, radio, 
prasa oraz Internet.

Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i 
prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

Pierwotnie termin ten oznaczał osobę piszącą teksty w gazetach; wraz z 
rozwojem innych mediów, objął także osoby zajmujące się przygotowaniem 
tekstów w radiu, telewizji oraz internecie.
Zadaniem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnych i bezstronnych 
informacji oraz różnorodnych opinii, a także umożliwianie udziału w debacie 
publicznej.
Dziennikarze jako twórcy przekazu medialnego mogą mieć duży wpływ na 
opinie publiczną oraz polityków, ale sami też mogą ulegać ich wpływom.

Praca domowa:
Przepisz uważnie do zeszytu temat i 5 punkty (tylko pogrubione, bez notatki). 
Dokładnie przeczytaj treść notatki. Jeśli masz podręcznik przeczytaj temat. 
Odpowiedz na pytanie.

s. 162

4. Wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
https://www.youtube.com/watch?v=TZ8KSgonYfY


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).


