
NOWE OBLICZA TELEWIZJI 

Pomoce: 

Podręcznik „Spotkania z kulturą” , Rozdział II,  Temat 10 „Telewizja: medium dla aktywnego odbiorcy”,  s. 
161–166. 
 
Co powinniśmy umieć? Uczeń: 

 przedstawia cechy telewizji jako współczesnego medium  

 wskazuje różnice pomiędzy telewizją państwową i komercyjną  

 omawia specyfikę przekazu cyfrowego z uwzględnieniem usług VOD i Web-streaming  

 wymienia nazwy funkcji telewizji  

 podaje przykłady programów, w których przejawiają się cechy tzw. real tv  

 charakteryzuje seriale nowej generacji  

 omawia specyfikę reklamy  

 wyjaśnia, czym charakteryzuje się wydarzenie medialne  

 tłumaczy, czym są rytuały telewizyjne  

 podaje fakty przełomowe w rozwoju telewizji  

 wskazuje elementy, na które trzeba zwrócić uwagę w analizie i interpretacji programu telewizyjnego  

 odnajduje elementy języka telewizji w przykładowym omówieniu reklamy społecznej  

 odpowiada na pytania stanowiące ramę analizy i interpretacji programu telewizyjnego  

 zabiera głos w dyskusji na temat kultowych seriali  

 wyjaśnia, w jaki sposób pora emisji programu wpływa na jego treść  

 podaje przykłady literackich i serialowych antybohaterów 

Zadania: 
 
1. Zapoznaj się z wiadomościami  z podręcznika -  str. 161 – 166. 

2. Poznaj historię telewizji w skrócie. 

3. Opracuj mapę myśli dotycząca cech współczesnej telewizji. Uwzględnij następujące elementy:  źródła fi-

nansowania, rodzaj przekazu, programy, funkcje. 

4. Notatkę w postaci mapy myśli zapisz w zeszycie. 

 

Zadanie domowe:   

1. Zrób zdjęcie i wyślij na maila jezykpolski2018@wp.pl lub komunikatorem w i-dzienniku. Termin – 

12.05.2020. 

2. Praca dla chętnych – Jeżeli chcesz zdobyć dobrą ocenę, przygotuj prezentację na temat historii telewizji. 

Prezentacja powinna składać się z minimum7 slajdów. Wykorzystaj Power Pont. Kryteria oceny: dobór in-

formacji – zgodność z tematem, poziom merytoryczny – ocena treści, poprawność językowa, logika ukła-

du, płynność i tempo prezentacji, estetyka wykonania pracy, wykorzystanie elementów wspomagających 

– oryginalna i pomysłowa forma, minimalna obowiązująca  ilość slajdów – razem  18 punktów. 

3. Przygotuj się do sprawdzianu z tematu: teatr i kino -  na 12.05.2020. 

Życzę przyjemnej pracy  
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