
ZADANIE 1: Jak media mówią o 

koronawirusie? - ANALIZA 
 

Wydanie ,,Wiadomości” TVP i ,,Faktów” TVN z 26.05.20r. 

1. JAKI CHARAKTER MA TEKST: INFORMACJI CZY OPINII? KTÓRE ELEMENTY SĄ FAKTAMI, A 

KTÓRE OPINIAMI 

TVP-fakty (m.in. informacje o liczbie zakażonych), dominacja faktów i informacji 

TVN-fakty (informacja o liczbie zakażonych), opinie (wypowiadający się eksperci), zarówno 

informacje jak i fakty. 

2. JAKIE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAWARTE W TYTULE I W PIERWSZYM AKAPICIE? JAKI MAJĄ 

WYDŹWIĘK? 

W ,,Wiadomościach” widoczny jest tytuł: ,,Polacy wygrywają walkę z koronawirusem” co ma 

bardzo pozytywny wydźwięk, wiele osób widzących taki nagłówek zaczyna myśleć, że właśnie 

tak jest nie zwracając uwagi na inne negatywne aspekty (np. sytuacja na Śląsku). 

W ,,Faktach” tytuł brzmi, ”Samorządy mają obawy przed ponownym otwieraniem żłobków i 

przedszkoli" co ma zdecydowanie bardziej negatywny wydźwięk, budzi zaniepokojenie. 

3. CZYM SIĘ TE ŹRÓDŁA RÓŻNIĄ (DOBOREM ARGUMENTÓW, PODAWANYMI DANYMI, 

ŹRÓDŁAMI, NA KTÓRE SIĘ POWOŁUJĄ, STYLEM JĘZYKOWYM)?   

Przekazy obu stacji znacząco się różnią. Podczas gdy TVP pokazało działania rządu w 

bardzo pozytywny, zachwalający sposób, próbując ukazać jak dobrze radzimy sobie z 

pandemią, TVN popierając swoje zdanie opiniami wielu ekspertów przedstawił działania 

władz w negatywny sposób, wręcz potępił kolejny etap ,,odmrożenia” gospodarki, bo 

doprowadziło on do kolejnych zakażeń. TVP również zaprezentowała zdecydowanie 

więcej wykresów, obie stacje korzystały ze źródeł Ministerstwa Zdrowia i wypowiedzi pana 

Andrusiewicza, jednak zupełnie inne jej fragmenty przedstawiono. W ,,Wiadomościach” 

wspomina on o tym, że mimo ,,luzowania” obostrzeń liczba zakażonych nie wzrosła, 

natomiast w ,,Faktach” mówi on o statystykach na Śląsku, które ,,zawyżają” liczbę chorych. 

TVP pokazała również nasz ,,sukces” na tle innych państw, TVN wskazała na to, że pomimo 

gorszego przebiegu pandemii w Niemczech niż w Polsce, w naszym kraju liczba 

zakażonych jest większa. 

4. SKĄD MOGĄ WYNIKAĆ RÓŻŃICE MIĘDZY TYMI PRZEKAZAMI 

Różnice te spowodowane są tym, że TVP jest swego rodzaju telewizją rządową, finansowaną 

ze Skarbu Państwa a TVN to telewizja apolityczna. 

5. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POCHODZĄ INFORMACJE PRZYTACZANE PRZEZ AUTORÓW? 

Informacje pochodzą głównie ze strony Ministerstwa Zdrowia, TVP wykorzystuje też dane ze 

strony worldometers.info. 

6. KTÓRE Z TYCH ŹRÓDEŁ JEST DLA CIEBIE BARDZIEJ WIARYGODNE? DLACZEGO? 

Naszym zdaniem bardziej wiarygodny jest TVN, ponieważ ukazuję sytuację bardziej 

obiektywnie i rzetelnie, natomiast TVP przedstawia sytuację korzystniej dla rządu i 

podejmowanych przez niego decyzji. 

 

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-obawy-przed-otwarciem-zlobkow-i-przedszkoli,1017618.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-obawy-przed-otwarciem-zlobkow-i-przedszkoli,1017618.html


Żródła: https://vod.tvp.pl/video/wiadomosci,26052020-1930,47901079 

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-obawy-przed-otwarciem-

zlobkow-i-przedszkoli,1017618.html 

 

ZADANIE 2: Czy można przeprowadzić 

demokratyczne wybory online? 

 
1. ZASADY DEMOKRATYCZNYCH WYBORÓW: 

o powszechność 

o równość 

o bezpośredniość 

o tajność 
 

2. PRZYPADKI WYBORÓW PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INTERNET: 

o Francja po raz pierwszy wprowadziła głosowanie internetowe w 2003 r. Francuzi 

mieszkający w Stanach Zjednoczonych wybrali swoich przedstawicieli do 

Zgromadzenia Francuzów za Granicą 

o W 2007r. przeprowadzono internetowe wybory parlamentarne w Estonii.  
 

3. JAKIE KRYTERIA POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE, ABY WYBORY PRZEPROWADZONE PRZEZ 

INTERNET MOGŁY BYĆ UZNANE ZA DEMOKRATYCZNE? 

o Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, który da czas na solidne przygotowanie 

bezpiecznej i uczciwej procedury. 

o Organizacja procesu głosowania korespondencyjnego musi powrócić do 

kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. 

o W procedurze głosowania korespondencyjnego pakiet wyborczy nie może być 

drukiem bezadresowym, a numer PESEL nie może być jedynym gwarantem 

osobistego głosowania. 

o Przepisy muszą umożliwiać wyborcom podanie adresu dostarczenia pakietu 

wyborczego – nie musi to być adres zameldowania. 

o Obwodowe komisje wyborcze muszą być złożone z przedstawicieli startujących w 

wyborach komitetów wyborczych i przedstawicieli organizacji społecznych. 

o Liczba komisji wyborczych w miastach musi zostać zwiększona, komisje powinny 

dysponować większą liczbą spisów wyborców. 

o Wyborcze skrzynki nadawcze musza być zabezpieczone i objęte monitoringiem, 

umieszczone równomiernie w odpowiednich miejscach, a ich lokalizacja ogłoszona 

wcześniej wyborcom. 

o Wyniki głosowania w obwodach powinny być niezwłocznie dostępne on-line. 
 

4. JAKIE MOGĄ BYĆ ZALETY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PRZEZ INTERNET? 

o Każdy może zagłosować bez względu na swoją lokalizację. 

o Głosowanie jest bardziej dostępne. 

o Głosy mogą zostać podliczone natychmiastowo. 

o Pieniądze przeznaczone na komisję wyborczą można zainwestować gdzieś indziej. 

 

5. J AKIE MOGĄ BYĆ WADY PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PRZEZ INTERNET?  

https://vod.tvp.pl/video/wiadomosci,26052020-1930,47901079
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-obawy-przed-otwarciem-zlobkow-i-przedszkoli,1017618.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/koronawirus-w-polsce-obawy-przed-otwarciem-zlobkow-i-przedszkoli,1017618.html


o Brak gwarancji anonimowości. 

o Konieczność potwierdzenia tożsamości. 

o Starsze społeczeństwo ma trudności w korzystaniu z tego typu technologii. 

 

6. CZY TWOIM ZDANIEM WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE MOGŁYBY ZOSTAĆ 

PRZEPROWADZONE PRZEZ INTERNET? 
Według nas wybory prezydenckie w Polsce nie mogłyby być przeprowadzone za 

pomocą Internetu, ponieważ nie jesteśmy dostatecznie przygotowani na tego typu 

działania. Najpierw powinniśmy przetestować taką formę głosowania w mniejszej 

skali, np. przy wyborach na wójta gminy, a dopiero później stosować ją na skalę 

państwową. 
 

 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Strona_główna 
https://polskatimes.pl 

 

ZADANIE 3: Rozwiązywanie trudnych sytuacji 

w dyskusji 

 
1. PODAJ 2 NAJWAŻNIEJSZE DLA CIEBIE ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI:  

o Nie wolno Ci nikogo obrażać ani ośmieszać. 

o Czekaj spokojnie na swoją kolej, aby odpowiedzieć na pytanie lub użyć 

kontrargumentów. 

  

2. JAKIE ZASADY DOBREJ DEBATY SĄ, TWOIM ZDANIEM, NAJCZĘŚCIEJ ŁAMANE? JAK 

MYŚLISZ, CO JEST TEGO PRZYCZYNĄ?  

o Nie przerywaj wypowiedzi innym dyskutantom. 

o Nie zbaczaj z tematu - dyskusja powinna toczyć się wokół postawionej na początku 

tezy lub problemu. 

o Czekaj spokojnie na swoją kolej, aby odpowiedzieć na pytanie lub użyć 

kontrargumentów. 

 

Podczas dyskusji bardzo często dochodzi do takiej sytuacji, że podczas własnej wypowiedzi 

człowiek zbacza z tematu i zaczyna mówić o całkiem innych rzeczach. Wszystko zależy od 

osobowości i charakteru mówcy. Wielu ludzi podczas dyskusji czuje się na tyle pewnymi, że 

wbiega na inne tematy, zawsze ma dużo do powiedzenia i ma tysiąc myśli na sekundę. Nie 

potrafi trzymać się kurczowo narzuconego tematu. Człowiek jest taka istotą, że ma 

tendencje do bycia niecierpliwym. Oczekuje wszystkiego na już. W czasie dyskusji, nie potrafi 

cierpliwie czekać na swoją kolej; robi się nerwowy. Właśnie bardzo często pod wpływem 

stresu wynikającego z przymusu mówienia; adrenaliny nie skupia się na tym co mówią inni. 

Jedną z najczęściej łamanych zasad podczas dyskusji według mnie, jest przerywanie innym 

dyskutantom wypowiedzi. Tu również dużo zależy od charakteru osoby. Przyczyn przerwania 

wypowiedzi może być kilka, np.: 



o osoba mówiąca popełnia jakiś poważny błąd w swoim przemówieniu,  

o porusza temat, z którym ktoś się nie zgadza, 

o wypowiada się na temat, którego kompletnie nie rozumie, 

o obraża jakąś osobę, instytucję, wartość, 

Te przyczyny doprowadzają do tego, że ktoś inny może przerwać wypowiedź. 

  

3. JAKIE MOGĄ BYĆ KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD DOBREJ DYSKUSJI?  

Konsekwencji nieprzestrzegania zasad dobrej dyskusji może być wiele.  Jeżeli, ktoś będzie 

przerywał wypowiedź innego dyskutanta, wtrącał się, komentował niepotrzebnie to dojdzie 

do zerwania przyjemnych stosunków, może dojść do agresji, braku poszanowania drugiej 

osoby.  

Jeżeli dojdzie do różnych zakłóceń w czasie dyskusji, to temat rozmowy może zostać źle 

zrozumiany. Gdy dana osoba cały czas odbiega od tematu, porusza całkiem inne kwestie, 

to dyskusja będzie bez ładu i składu.  

  

4. WYOBRAŹ SOBIE TRUDNĄ SYTUACJĘ, JAKA MOGŁABY POJAWIĆ SIĘ W DYSKUSJI. 

NASTĘPNIE ZASTANÓW SIĘ, W JAKI SPOSÓB MOŻNA BY ROZWIĄZAĆ TĘ SYTUACJĘ, 

PODAJ PRZYNAJMNIEJ 2 ROZWIĄZANIA TEJ SYTUACJI. 

Trudna sytuacja: 

o konflikt między prowadzącymi dyskusję, 

  

Metody rozwiązania: 

o dojście do dyskusji osoby trzeciej, która łagodzi konflikt- tzw. Mediator, 

o metoda negocjacji, obie ze stron muszą trochę odpuścić i złagodzić swoje zdanie, 

 

ZADANIE 4: Zalety i wady demokracji w czasie 

kryzysu 
 

1. JAKIE SĄ GŁÓWNE ZASADY DEMOKRACJI? 

o Zasada konstytucjonizmu – zasady funkcjonowania państwa reguluje konstytucja, 

która jest najważniejszym aktem prawnym danego państwa 

o Zasada pluralizmu – ta zasada polega na akceptacji mnogości poglądów oraz 

swobody i różnorodności organizacji 

o Zasada suwerenności narodu - naród jest najważniejszą formą władzy w państwie 

o Zasada państwa prawa – kompetencje organów sprawujących władze określane są 

przez prawo 

o Zasada podziału władzy - władza podzielona jest na trzy różne i niezależne od siebie 

filary, jest to władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza 

o Zasada poszanowania praw mniejszości - większość nie może ograniczać i nie 

szanować mniejszości 

o Zasada reprezentacji - naród sprawuje władzę przez swych reprezentantów 



 

2. JAKIE SĄ INNE FORMY SPRAWOWANIA WŁADZY? 

o Monarchia - Rządy spoczywają w rękach jednej osoby. Jest nią NP. król lub cesarz. Ma 

on oznaki władzy wyróżniające go od otoczenia: koronę, berło i inne atrybuty 

świadczące o zajmowaniu przez niego wyjątkowej pozycji. Monarcha sprawuje rządy 

w zasadzie dożywotnio. Może jednak zrezygnować z tronu, czyli abdykować. 

o Oligarchia - Władzę sprawuje niewielka grupa ludzi. Pochodzą oni z najbogatszych i 

najbardziej wpływowych warstw społeczeństwa. Członkowie takiej uprzywilejowanej 

elity dbają o to, by ich rządom nie zagroził ktoś nowy, jednostka wywodząca się spoza 

ich grupy. 

o Republika - Republika, czyli rzeczpospolita (państwo jako rzecz wspólna obywateli). 

Najwyższe organy państwa (takie jak parlament, prezydent) powoływane są na ściśle 

określony czas w wyniku wyborów.  

o Absolutyzm - Jeżeli monarcha skupiał w swych rękach całkowitą i niepodzielną 

władzę, to można mówić o absolutyzmie. Król sam wydaje prawa, mianuje ministrów i 

urzędników i kieruje państwem niekontrolowany przez jakikolwiek organ państwowy. 

o Totalitaryzm - To taki sposób sprawowania władzy, którego celem jest całkowite 

podporządkowanie społeczeństwa i jego ubezwłasnowolnienie. 

o Autorytaryzm - Władza jest skupiona w rękach przywódcy i jego najbliższego 

środowiska. Decyzje podejmowane przez przywódcę autorytarnego zatwierdzane są 

przez podporządkowany mu parlament. W systemie ważną rolę sprawuje cenzura, 

policja polityczna i wojsko, które są narzędziami do tłumienia przejawów działalności 

opozycyjnej i niezadowolenia społecznego. 

 

3. W JAKI SPOSÓB KRYZYS W PAŃSTWIE MOŻE WPŁYWAĆ NA DZIAŁANIA WŁADZY?  JAKIE 

SĄ ZALETY I WADY DEMOKRATYCZNEGO SPRAWOWANIA WŁADZY W TAKIEJ SYTUACJI? 

Wszystkie kryzysy niezależnie jakie, militarne, ekonomiczne, naturalne czy chociażby 

epidemie lub pandemie ogromnie wpływają na działania władz. Rząd niejednokrotnie 

podczas kryzysu musi podejmować decyzje niewygodne dla obywateli (np. władze 

państw dotkniętych koronawirusem zarządziły ograniczone opuszczanie domów i 

mieszkań co wywołało ogromne niezadowolenie i stało się uciążliwe dla obywateli), 

również dokonują przesunięć w budżecie, aby zmierzyć się ze skutkami kryzysu. Rządzący 

muszą wykazać się olbrzymimi umiejętnościami "wyczucia" danego zagrożenia, gdyż od 

tego zależą rozwiązania jakie mogą wdrożyć w celu zmniejszenia negatywnych skutków 

wywołanych przez nastąpiony kryzys. Może on również wpływać na aparat rządzący 

zmuszając go do ułożenia odpowiednich relacji z rządami i przedstawicielami innych 

państw, aby móc wspólnie przezwyciężyć trudność.                                       Demokratyczne 

sprawowanie rządów posiada szereg zalet odznaczających się podczas rozwiazywania 

różnego rodzaju kryzysów, ale nie oznacza to, że nie istnieją minusy takiego zarządzania. 

Do definitywnych plusów można zaliczyć to, iż przy rozwiązywaniu problemu pieczę może 

sprawować więcej osób do tego kompetentnych niż ma to miejsce w innych ustrojach 

politycznych. Innym pozytywem takiego typu sytuacji jest to, że odpowiedzialność za 

podejmowane decyzje jest rozmyta między różne podmioty sprawujące władzę. Jest to 

dobre ze względu na mniejszą ilość generowanego stresu jednostki, jest on rozrzucony 

pomiędzy wieloma osobami co nie zaburza logicznego myślenia w przypadku, kiedy 

decyzję podejmuje jeden człowiek. Minusem demokratycznych sposobów rozwiązywania 

problemu to duży czas poświęcony na podjęcie decyzji. Zanim wiele osób opowie się za 

wybraniem jednego rozwiązania mija wiele czasu, nawet kilka dni czy nawet tygodni. Jest 

to niezwykle uciążliwe i niezbyt dobre na dłuższą skalę. Kolejnym minusem może być to, iż 

większość nie zawsze ma rację. To, że większość osób podejmujących decyzje wybierze 

jedno z dostępnych rozwiązań nie oznacza, że wybiorą dobrze. 



 


