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V.I. Kultura, media, edukacja 

1. Kultura i pluralizm kulturowy 

2. Współczesne spory światopoglądowe 

3. Opinia publiczna 

4. Środki masowego przekazu 

5. Edukacja w XXI w. 

Wymogi podstawy programowej: 

– kultura w ujęciu opisowym i normatywnym 

– kultura elitarna, masowa, narodowa i ludowa 

– kontrkultura 

– subkultura 

– religia a kultura 

– od pluralizmu kulturowego do wielokulturowości 

– aborcja 

– eutanazja 

– kara śmierci 

– genetyka 

– inżynieria genetyczna 

– prawa mniejszości seksualnych 

– kształtowanie się opinii publicznej 

– rola opinii publicznej 

– marketing społeczny 

– historia badań opinii publicznej 

– metody badań opinii publicznej 

– ośrodki badania opinii publicznej w Polsce 

– wpływ opinii publicznej na decyzje polityczne 

– media w świecie i w Polsce 

– funkcje mediów 



– niezależność i pluralizm mediów 

– etyka mediów i dziennikarzy 

– rozwój szkolnictwa 

– zadania szkoły współczesnej 

– edukacja wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego 

– kształcenie ustawiczne 

– edukacja a rynek pracy 

 

Zadanie 1.  

Podkreśl nazwę zjawiska społecznego, którego przykładem jest postawa zaprezentowana w 
poniższym tekście. 

Z pochodzenia jestem Ormianinem. Urodziłem się w Bagdadzie. Dorastałem i 
wychowywałem się w USA. Jestem honorowym obywatelem Nowej Zelandii. A dzięki grze 
w zespole zjechałem cały świat. Trudno jest więc dookreślić, kim jestem naprawdę. 
Utożsamiam się z amerykańskim systemem wartości i dziedzictwem kulturowym. Ale też 
kocham różnorodność. Źródło: S. Tankian za: „GazetaWyborcza”, 21.12.2007. 

A. ksenofobia 

B. megalomania narodowa 

C. monokulturowość 

D. wielokulturowość 

 

Zadanie 2.  

Podaj cztery argumenty za i cztery argumenty przeciw tezie Ryszarda Kapuścińskiego:  

Informacja stała się towarem, a świat mediów uniezależnił się od świata realnego i zaczął żyć 
według własnych reguł - Ryszard Kapuściński. 

Argumenty za: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Argumenty przeciw: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



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

Zadanie 3.  

KGHM zabrał dziennikarzy do Chile.  

Wynajęty samolot, a w nim dziennikarze największych polskich stacji telewizyjnych i gazet – 
tak wyglądał lot do Chile finansowany przez KGHM. Jedna z największych polskich spółek 
skarbu państwa nie chce jednak ujawnić ani nazw redakcji, ani nazwisk dziennikarzy. 

– Nie mamy upoważnienia ze strony uczestników delegacji – mówi „Codziennej” 
przedstawiciel KGHM-u. 

KGHM 1 października 2014 r. uroczyście otworzył kopalnię Sierra Gorda na pustyni 
Atacama w Chile. Jak ustaliła „Gazeta Polska Codziennie”, na zaproszenie spółki zabrano na 
pokład specjalnie wyczarterowanego samolotu ekipę dziennikarzy. Z naszych informacji 
wynika, że również pobyt na miejscu został przedstawicielom mediów zasponsorowany. „Jaki 
był pełny koszt opłacenia wyjazdu dziennikarzy?”; „Którzy dziennikarze otrzymali 
zaproszenie?”; „Którzy przyjęli zaproszenie i polecieli do Chile?” – takie pytania wysłaliśmy 
rzecznikowi prasowemu KGHM-u, Dariuszowi Wyborskiemu. Niestety, nie dostaliśmy 
informacji co do konkretnych kosztów tej wyprawy. Powód? Kosztów poniesionych na 
czarter oraz organizację całej uroczystości otwarcia kopalni Sierra Gorda nie obliczaliśmy w 
odniesieniu do poszczególnych grup zaproszonych przez nas gości – napisał w odpowiedzi 
Wyborski. Rzecznik KGHM-u wyjaśnił jedynie, że „organizacja lotu w formie czarteru 
pozwoliła spełnić rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, a jednocześnie znacząco 
optymalizować koszty”. 

Na podstawie: www.niezalezna.pl/62253-kghm-zabral-dziennikarzy-do-chile [dostęp: 
05.12.2014]. 

Rozstrzygnij, czy opisana podróż dziennikarzy była zgodna z zasadami etyki dziennikarskiej. 
Odpowiedź uzasadnij. 

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

 

Zadanie 4.  

Rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.  

P/F A. Konformizm to postawa ścisłego podporządkowania się obowiązującym 
normom. 

P/F B. Grupy inkluzyjne to inaczej grupy otwarte dla wszystkich chętnych.  
P/F C. Subkultury tworzą własne normy, a jednocześnie uznają powszechnie 

obowiązujące normy w społeczeństwie za własne. 
P/F D. Grupa społeczna musi liczyć przynajmniej jedną osobę, ma własne reguły 



postępowania oraz normy. 
 


