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Dzięki ćwiczeniu uczniowie 

i uczennice poznają mechanizmy 

tworzenia zestawów informacyjnych. 

Uzasadniając wybór poszczególnych 

wiadomości będą kształtować 

umiejętność uzasadniania 

własnego zdania. Poznają 

także najpopularniejsze stacje 

informacyjne.

4. DLACZEGO NIE WIEM,  
JAK NAZYWA SIĘ  
PREMIER CHIN?
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Zagadnienia: 
   Władza polityczna, 

demokracja i prawa 

człowieka

   Zrównoważony rozwój

   Zdrowie

Czas trwania: 
   25 minut

Cele ćwiczenia:
   Wyjaśnisz, dlaczego ważne 

informacje często nie 

znajdują miejsca w serwisach 

informacyjnych.

   Zrozumiesz, na czym 

polegają dylematy w doborze 

informacji do serwisu 

informacyjnego.

Związek z podstawą 
programową:
   I, 6.2, 6.3 

Środki dydaktyczne 
i materiały:
   Załączniki

PRZEBIEG ĆWICZENIA:

1. Podziel klasę na 5 grup. Każda losuje kartkę z nazwą stacji telewizyjnej (załącznik nr 1) i na czas 

lekcji staje się kolegium redakcyjnym serwisu informacyjnego. Rozdaj grupom karty pracy z ze-

stawami wiadomości (załącznik nr 2). Zadanie polega na doradzeniu kolegom i koleżankom ze 

wskazanej stacji telewizyjnej, które wiadomości powinny wejść do głównego wydania serwisu 

informacyjnego w najlepszym czasie antenowym. Na karcie pracy w kolumnie „Nr w zestawie” 

należy zaznaczyć, czy dana wiadomość wejdzie do zestawu, a jeśli tak, to na którym miejscu.

2. W ramach prezentacji jedna osoba z grupy występuje jako prezenter lub prezenterka serwisu in-

formacyjnego i w ciągu minuty ma przedstawić publiczności, czyli reszcie klasy, trzy najważniejsze 

wiadomości. Po tej prezentacji grupa ma powiedzieć reszcie klasy, które wiadomości postanowiła 

pominąć. 

3. W omówieniu zapytaj uczniów i uczennice, czym kierowali się w doborze tematów i ich kolejności. 

Czy to były łatwe wybory? Dlaczego tak/dlaczego nie? Wspólnie stwórzcie listę wymienionych 

kryteriów. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Materiał pomocniczy: Telewizyjne kanały informacyjne

Załącznik nr 2 – Karta pracy: Wiadomości z 21.11.2013 r.

4. DLACZEGO  

NIE WIEM,  

JAK NAZYWA SIĘ  

PREMIER CHIN?

4. DLACZEGO NIE WIEM, JAK NAZYWA SIĘ PREMIER CHIN?
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – MATERIAŁ POMOCNICZY

TELEWIZYJNE KANAŁY 
INFORMACYJNE

BBC News

Brytyjski publiczny kanał informacyjny, dostępny przede wszystkim 

na terenie Wielkiej Brytanii. Ramówkę tworzą następujące po sobie 

serwisy informacyjne, które skupiają się na wydarzeniach z kraju i ze 

świata.

Doradźcie kolegom i koleżankom z TVP1, jakie wiadomości powinni 

uwzględnić w wieczornym 18-minutowym wydaniu „Wiadomości”.

CNN

Amerykańska telewizja informacyjna, która jako pierwsza na świecie 

zaczęła nadawać serwisy informacyjne 24 h na dobę. Stacja dostęp-

na na całym świecie, w swojej ramówce zawiera niemal wyłącznie 

serwisy informacyjne z USA i ze świata. CNN współpracuje z polski-

mi stacjami telewizyjnymi.

Doradźcie kolegom i koleżankom z Polsatu, jakie wiadomości powinni 

uwzględnić w wieczornym 18-minutowym wydaniu „Wydarzeń”.

TVN24

Polska telewizja informacyjna. Serwisy informacyjne z kraju i z za-

granicy pojawiają się na antenie co pół godziny, pozostały czas za-

pełnia publicystyka, skróty informacji, reportaże, programy kultural-

ne i wywiady. 

Doradźcie kolegom i koleżankom z TVN, jakie wiadomości powinni 

uwzględnić w wieczornym 18-minutowym wydaniu „Faktów”.

Euronews

Europejski kanał informacyjny nadawany w kilkunastu językach. 

Nadawane co 30 minut serwisy informacyjne skupiają się na do-

niesieniach z Europy oraz ze świata z perspektywy europejskiej. 

W ramach szerokiego zakresu tematycznego (dane rynkowe, sport, 

kultura, sztuka, nauka, przegląd prasy) 10% informacji i debat jest 

poświęconych bezpośrednio Unii Europejskiej.

Doradźcie kolegom i koleżankom z TVP2, jakie wiadomości powinni 

uwzględnić w wieczornym 18-minutowym wydaniu „Panoramy”.

Al-Dżazira English

Kanał informacyjny z głównymi studiami w Katarze i w Wielkiej Bry-

tanii. W skład ramówki wchodzą: programy informacyjne, publicy-

styczne, filmy dokumentalne, debaty, reportaże, informacje ze świata 

gospodarki, sportu i technologii. Celem stacji jest zaoferowanie alter-

natywy dla zachodniego, anglosaskiego rozumienia świata. 

Doradźcie kolegom i koleżankom z TVN International, jakie wiadomości 

powinni uwzględnić w wieczornym 18-minutowym wydaniu „Faktów”.

4. DLACZEGO NIE WIEM, JAK NAZYWA SIĘ PREMIER CHIN?
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Premiera najnowszej części „Igrzysk śmierci”
„Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia” to świetna metafora nie tylko współczesnych mediów, ale też sytuacji 
politycznej w wielu krajach świata. Bohaterowie pierwszej części filmu powracają na ekrany już w ten weekend 
tylko po to, żeby udowodnić, że zwycięstwo w igrzyskach było pozorne, a przed nimi jeszcze wiele trudnych 
wyborów. 

2 min

Ukraina przerywa negocjacje z Unią Europejską
Julia Tymoszenko zostaje w więzieniu, a ukraiński rząd wstrzymuje współpracę z Unią. Rząd w Kijowie tłuma-
czy, że robi to, by nie pogarszać stosunków handlowych z Rosją. Około dwóch tysięcy ludzi protestowało tej 
nocy przeciwko takiemu rozwojowi sytuacji na głównym placu Kijowa. 

4 min

Skandalicznie niskie stawki za godzinę pracy
W Polsce uregulowana jest pensja minimalna, która wynosi 1600 zł, co w przeliczeniu na godzinę daje ok. 10 zł. 
Nie obowiązuje jednak minimalna stawka za godzinę, a można znaleźć oferty pracy zaczynające się od zaledwie 
2,40 zł.  Minister pracy rozważa wprowadzenie w Polsce minimalnej stawki za godzinę. 

4 min

Zawirowania w Platformie Obywatelskiej
Premier Donald Tusk w ramach przetasowań w rządzie odwołał ministra środowiska. Wywołał tym samym 
międzynarodowy skandal, bo w Warszawie trwa aktualnie szczyt klimatyczny, któremu przewodniczy tradycyj-
nie minister środowiska kraju goszczącego wydarzenie. Delegaci na szczyt wyrażają swoją frustrację, bo konfe-
rencja wchodzi właśnie w krytyczne stadium, kiedy rola przewodniczącego w osiągnięciu satysfakcjonujących 
rezultatów jest kluczowa. 

4 min

Liczba ofiar tajfunu Haiyan przekroczyła 4400
Rząd w Manili donosi o kolejnych ofiarach śmiertelnych najpotężniejszego tajfunu w historii Filipin. Liczenie 
ofiar trwa, a ludzie desperacko potrzebują pomocy. Polska Akcja Humanitarna zbiera fundusze na pomoc ofia-
rom tajfunu. Wielu ekspertów wiąże niespotykaną siłę tajfunu ze zmianą klimatu, która prowadzi do ekstremal-
nych zjawisk pogodowych. 

4 min

Aktywista Greenpeace na wolności
Tomasz Dziemianczuk wychodzi z rosyjskiego aresztu. Greenpeace wpłaca kaucję, ale polski aktywista do cza-
su rozpoczęcia procesu pomieszka w polskim konsulacie, bo nie ma rosyjskiej wizy. Polak za kratkami był od 
dwóch miesięcy po udziale w akcji przeciwko wydobywaniu ropy w Arktyce na Morzu Barentsa. 

3 min

Walka z HIV coraz skuteczniejsza, ale nie wszędzie
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych wysiłki mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się HIV/
AIDS na świecie przynoszą coraz lepsze rezultaty. Pomimo tego nadal są regiony, w których pandemia szerzy 
się coraz bardziej. Specjaliści zwracają uwagę na to, że szczególnym problemem w regionach, w których HIV/
AIDS nadal panuje jest stygmatyzacja osób chorych a także brak lub bardzo zła edukacja seksualna.
(na podstawie: http://www.infoswiat.com/2013/11/21/walka-z-hiv-coraz-skuteczniejsza-ale-nie-wszedzie/)

3 min

Akcja Greenpeace na Pałacu Kultury i Nauki
Działacze Greenpeace ponownie przypomnieli o niebezpieczeństwie grożącym Arktyce w kontekście ekspansji 
przemysłu wydobywczego na jej terenie. Wspięli się na Pałac Kultury i Nauki i wywiesili baner „Ratujmy Ark-
tykę. Uwolnić arktyczną 30.” z tarasu widokowego budynku. Baner został ściągnięty po kilku godzinach, jednak 
problemy, których dotyka - pozostały.

2 min

Jak mieszkać, to tylko w Gdyni, we Wrocławiu lub w Toruniu!
Najlepiej w swoim mieście czują się mieszkańcy Gdyni, najgorzej – Radomia – wynika z sondażu przeprowadzonego na 
zlecenie „Gazety Wyborczej”. Widzimy, że nasze miasta się rozwijają, i czujemy się w nich bezpiecznie. Najbardziej do-
skwiera nam słaba dostępność przedszkoli i żłobków oraz zły stan ulic. Większość mieszkańców dobrze ocenia jakość 
życia w dużych polskich miastach.
(http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,134664,14990482,Jak_zamieszkac__to_tylko_w_Gdyni__Wroclawiu_lub.html) 

3 min

Protest przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na szczycie klimatycznym 
W Warszawie trwają ostatnie dni międzynarodowego szczytu klimatycznego. Organizacje pozarządowe opu-
ściły obrady w geście protestu przeciwko brakowi postępu w dążeniu do porozumienia w sprawie redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych. Jednak ich członkowie zapowiadają, że skupią się na mobilizowaniu ludzi do kolejnych 
działań, ale wrócą do negocjacyjnego stołu na szczycie klimatycznym w przyszłym roku w Limie w Peru.

3 min

ZAŁĄCZNIK NR 2 – KARTA PRACY

WIADOMOŚCI Z 21.11.2013 R.
Doradźcie kolegom i koleżankom z polskiej stacji telewizyjnej, które wiadomości powinny 

wejść do 18-minutowego zestawu informacyjnego i w jakiej kolejności. Sugestie zaznaczcie 

w kolumnie „Numer w zestawie".

4. DLACZEGO NIE WIEM, JAK NAZYWA SIĘ PREMIER CHIN?


