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1.Podpisz zdjecia słowami z listy
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audycja radiowa,  wiadomości, program podróżniczy,  telewizja śniadaniowa, prognoza
pogody, program kryminalny, wywiad, program przyrodniczy

2.Połącz słowa z definicjami

1. brukowiec
2. tasiemiec
3. podkast
4. reporter
5. stronniczy
6. głośnik

a) serial, który ma bardzo dużo odcinków
b) nieobiektywny
c) urządzenie, dzięki któremu możemy słyszeć głośno
d) audycja, którą nagrywają normalni ludzie, nie dziennikarze
e) gazeta, która pisze o plotkach i sensacyjnych wiadomościach
f) dziennikarz, który zbiera informacje w terenie i pisze lub
nagrywa historię prawdziwych ludzi
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Z jakich mediów korzystasz?

Kasia: Hmm właściwie tylko z internetu. W komórce są wszystkie informacje, jakich

potrzebuję. Ostatni raz kolorowy 1.................................. kupiłam chyba 3 lata temu, kiedy

jechałam pociągiem do Warszawy i wiedziałam, że mam słabą baterię w telefonie. Od

prawie 10 lat nie mam w domu 2..................................... Jeśli chcemy z narzeczonym

oglądać filmy, włączamy projektor. Mamy dobre głośniki i czujemy się jak w kinie. 

Antek: Zdecydowanie jestem audiofilem. Nawet w pracy słucham mojego ulubionego

3................................ 365. Lubię je ich 4....................................., bo wydaje mi się, że pracują

tam prawdziwi 5..................................., którzy szukają 6...................................... informacji z

7........................................ źródeł i nie szukają na siłę sensacji. Są tam ciekawe

8......................................... społeczne, 9..................................... z artystami czy naukowcami, a

nie plotki o celebrytach czy głupie konkursy. Kiedy nie słucham radia to słucham

podkastów albo audiobooków. Telewizję oglądam rzadko. Właściwie tylko kiedy

odwiedzam babcię, bo u niej telewizor chodzi non stop. W sumie nie mam nic

przeciwko, żeby czasem obejrzeć z nią turecki tasiemiec czy 10...........................................     

.......................................... . 
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3.Wstaw to tekstu słowa z listy 
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wartościowych, gazetach, reportaże, śniadaniowa, telewizora, radia, mecze, papierowa,
fałszywe, brukowców, czytelnikiem, kryminalne, dziennikarze, audycje, magazyn,

miesięczników, reporterów, program przyrodniczy, rzetelnych
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Krzysztof: Niestety 11..................................... prasa umarła. A szkoda. Kiedyś miałem

prenumeratę gazet w kiosku, a dzisiaj korzystam przede wszystkim z Internetu. Od

wielu lat jestem wiernym 12............................................ tych samych

13......................................... czy tygodników. Mam abonament na Polityce i w Gazecie

Wyborczej. Niektórzy mówią, że Gazeta Wyborcza nie jest obiektywna, niektórzy

nawet twierdzą, że jest anty-Polska, ale zupełnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że

jakość dziennikarstwa w tych dwóch 14........................................ jest dużo wyższa niż na

większości 15..................................., do których znajomi wysyłają mi linki. Według mnie w

takich gazetach jak SuperExpress czy Fakt nie pracuje już ani jeden dziennikarz. To

są po prostu pracownicy mediów bez etyki. Od czasu do czasu zaglądam też do

mediów zagranicznych, głównie niemieckiego Spiegla. 

Zdzisław: Proszę pani, oczywiście oglądam Telewizję Publiczną i słucham Polskiego

Radia. Po pierwsze dlatego, że zgadzam się z większością opinii w tych mediach, po

drugie dlatego, że są tam programy, których formułę lubię jak programy

16.........................................., 17..................... piłki nożnej, telewizja

18................................................... lub wiadomości. Po trzecie dlatego, że robię to od wielu

lat i mam zaufanie do 19..........................................., którzy tam pracują. Nie. Nie uważam,

że dziennikarze w TVP są stronniczy i prezentują 20................................................

informacje. Wręcz przeciwnie. To lewicowe środowiska próbują sprzedać nasze media

Niemcom. Nigdy im się to nie uda!
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3.Wstaw to tekstu słowa z listy 
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wartościowych, gazetach, reportaże, śniadaniowa, telewizora, radia, mecze, papierowa,
fałszywe, brukowców, czytelnikiem, kryminalne, dziennikarze, audycje, magazyn,

miesięczników, reporterów, program przyrodniczy, rzetelnych
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Odpowiedzi
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Ćwiczenie 1

Od lewej:
prognoza pogody, program kryminalny, audycja radiowa, telewizja śniadaniowa,

program przyrodniczy, program podróżniczy, wywiad, wiadomości
 

Ćwiczenie 2
1.e, 2.a, 3.d, 4.f, 5.b, 6.c

 
 

Ćwiczenie 3
1.magazyn, 2.telewizora, 3.radia, 4.audycje, 5.dziennikarze, 6. rzetelnych 7.wartościowych, 8.

reportaże, 9. wywiady, 10. program przyrodniczy , 11. papierowa, 12. czytelnikiem, 13.
miesięczników, 14. gazetach, 15. brukowców, 16. kryminalne, 17.mecze, 18. śniadaniowa,

19.reporterów. 20. fałszywe
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