
Dzień dobry! ☺☺☺☺ 

Tematem pierwszej lekcji będzie wszechobecna reklama. ☺ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lekcja 1 – środa 20.05.2020 

Temat:  Reklama, czyli sztuka manipulacji. 

1. Na wstępie obejrzyjcie króciutki filmik przedstawiający ciekawostki o reklamie: 

https://www.youtube.com/watch?v=108xqA3mTiM 

2. Czym jest reklama? Oto definicja: 

Reklama (z łac. reclamo, reclamare - odzew; re - w tył, znów, naprzeciw i clamo, clamare - 
wołać) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym; ogłoszenie publiczne, mające 
na celu promocję towaru, usługi lub idei. Jest perswazją stronniczą, z założenia 
nieobiektywną. 

Funkcje reklamy: 

- informacyjna, 

- nakłaniająca (perswazyjna), 

- przypominająca (utrwalająca). 

 

Są różne rodzaje reklam ze względu na: 

- rodzaj odbiorcy, 

- przedmiot reklamy, 

- cel zastosowania, 

- szybkość spodziewanej reakcji odbiorców 

 



3. Przeczytajcie tekst Teresy Boguckiej pt. „Reklama – siła perswazji” na str. 317  
w podręczniku. Następnie na podstawie przeczytanego tekstu napiszcie w zeszycie notatkę. 
Kierujcie się pytaniami: 

- Jakie zjawiska społeczne oddziałują na reklamę? 

- W jaki sposób reklama wykorzystuje do własnych celów uwarunkowania kulturowe, 
religijne i inne? 

- Jaki ma wpływ na kształtowanie się wzorców, zachowań itp.? 

- Czy zgadzasz się ze zdaniem: „Producenci (...) nierzadko w istocie sprzedają wartości 
abstrakcyjne”. 

Zacznijcie tak: 

T. Bogucka w swoim tekście pt. „Reklama – siła perswazji” podkreśla, że istnieje zależność 
między reklamą a przemianami w życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym. 
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4. Przyjrzyjcie się reklamom zamieszczonym na str. 321 w podręczniku i wyraźcie swoją 
opinię na temat: Czy reklama może być dziełem sztuki? W uzasadnieniu przywołaj 2 
argumenty. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Lekcja 2 – środa 20.05.2020 

Temat:  O pisarstwie w krzywym zwierciadle – omawiamy tekst „Talki w wielkim 
mieście”. 

1. Przeczytajcie tekst Moniki Piątkowskiej i Leszka Talko pt. „Talki w wielkim mieście” na 
str. 322 w podręczniku. 

2. Odpowiedzcie na pytania do tekstu uzupełniając schemat: 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdjęcie pochodzi z zasobów internetowych. 

Dlaczego pragnie napisać książkę? 

...........................................................

...........................................................

........................................................... 

Jakie jest jego zdanie na temat 
współczesnej literatury? 

...........................................................

...........................................................

.......................................................... 

 

Narrator – Edzio Obst 

Co robi, by znaleźć temat do książki? 

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

 

Które elementy rzeczywistości zostały przedstawione  
„w  krzywym zwierciadle” i są przedmiotem kpiny? 

......................................................................................
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