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Notatkę proszę przepisać lub wydrukować i wkleić do zeszytu. 

 

Temat: Mass media czwartą władzą. Opinia publiczna – czym jest? 

 

Mass media to inaczej środki masowego przekazu. Zaliczamy do nich: prasę, radio, telewizję, 

Internet. Są one ważne dla: obywateli, rządzących i polityków. Obywatele poprzez media 

mogą wyrażać swoje poglądy na daną sprawę, co nazywamy opinią publiczną.                            

Politycy w mass mediach prezentują swoje działania, pomysły. Media są dla nich źródłem 

poglądów obywateli na temat ich pracy czy podejmowanych przez nich inicjatyw.  

Głos wyrażony przez wielu obywateli jest bardziej dostrzeżony niż pojedynczy.                               

Dla polityków opinia publiczna jest ważna. Często wpływa ona na wyniki wyborów. 

 

Media wpływają na opinię publiczną i stąd nazywane są czwartą władzą. 

Media pełnią następującą funkcję: 

 

1  Informacyjną - dostarczają informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie, 

2. Opiniotwórczą- wpływają na poglądy czy postawy obywateli poprzez prezentowane w 

mediach treści treści, 

3. Kontrolną- ,,patrzą ” politykom na ręce poprzez informowanie ludzi o wszelkich 

poczynaniach polityków, 

4. Kulturalno- oświatową – dostarczają ludziom rozrywki i wiedzy ( jest to widoczne 

szczególnie w czasi pandemii kiedy kina, teatry, muzea są zamknięte). 

 

Ponadto w mediach: 

a) są liczne reklamy, których celem jest zachęcenie odbiorców do zakupu takiego czy 

innego towaru, reklamy są: kolorowe, ciekawe, czasem bawią. 

b) są prowadzone kampanie społeczne, których celem jest poinformowanie obywateli o 

skali danego problemu, np. o sytuacji niepełnosprawnych, o zagrożeniu skażeniem 

środowiska, o bezdomności, o przemocy w rodzinach. 

 

 Ze środkami masowego przekazu związana jest rzesza dziennikarzy. Ich praca nie należy 

do łatwych, wymaga od nich prawdomówności, rzetelnych informacji o zdarzeniu, 

bezstronności, niezależności np. od polityków, poszanowania prywatności znanych ludzi jak i 

każdego człowieka. 

W mass mediach znajdziemy fakty, czyli opis autentycznych wydarzeń oraz z opinie czyli 

komentarze na temat danego faktu. Dobrze, jak użytkownicy mediów potrafią odróżnić 

fakt od opinii. 

 Papież Polak często spotykał się z dziennikarzami, szczególnie w czasie licznych podróży 

apostolskich, cenił ich pracę. 
Papież Jan Paweł II uważał: ,, że nowe technologie, proces globalizacji oraz prywatyzacja 
mediów powinny być etycznym i duchowym wyzwaniem dla wszystkich, którzy pracują w 
środkach społecznego komunikowania.” 

 

   


