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PRZEDMIOT:  Współczesne media  
KLASA  POD PATRONATEM (adT) KARTA WSPARCIA: Odpowiedzialny dziennikarz i świat liczb 

KW8 (SESJA 8) 

 

Transfer wiedzy (1) – kim jest odpowiedzialny dziennikarz? 

Odpowiedzialny 
dziennikarz 

 (S1) Rozumie siebie: rozumie (S1) swój styl komunikacji; (S2) swoją 
autoprezentację; (S2) swoją ludzką błędność; (S2) efekty swojego 
wieku; (S2) efekty swojego pokolenia; (S3; S5) swoją tożsamość;  
(S4) swoje nawyki; (S5) swoje role społeczne; 

 (S1; S5) Zna się na komunikację; 

  (S3) Zna się na rodzaje kontentu; 

 (S4) Zna się na manipulacje online; 

 (S6) W tekscie używa strukturę; 

 (S7) W tekście używa argumenty logiczne i rzeczowy; 

 (S7) W tekście nie używa argumentów emocjonalnych; żeby 
wywoływać emocje u czytelnika używa figury retoryczne; 

 (S8) Zastanawia się na źródło danych statystycznych; 

 (S8) Zastanawia się nad swoim odbiorem danych statystycznych; 

 ... 

 
 
 

 

 

  



2 
 

SEKCJA Transfer wiedzy (2) – jak krytycznie rozumieć dane statystyczne? 

Zródło danych 
statystycznych  – 
nad czym się 
zastanawiać 

 Dane statycztyczne jako wynik badania 
o Ilu ludzie brało udział w badaniu? 
o Według jakiej metody uczestnicy byli selekcjonowani? 
o Jak doładnie brzmiały pytania? 
o Jak słowa w pytaniach są definiowane? 

 Prezentowane są średnie arytmetyczne jako wyniki  
o Jaka jest wariancja w oddzielnych kategoriach? 
o Jaka jest wariancja między kategoriami? 

 Prezentowane wyniki są porównane z jednym wynikiem z 
przeszłości 

o Znajduj więcej wyników z przeszłości i porównaj 

 Prezentowany  jest tylko jeden wynik 
o Znajduj więcej wyników i porównaj  

 Prezentowane wyniki są opisane z słowami jak “wiekszosc” 
o Dowiedź się jakie liczby się kryją pod tymi słowami 

 Prezentowane wyniki są dokładne a temat nie jest dokładne 
o Zastanawiaj się nad wiarogodnością danych statystycznych 

 Prezentowane wyniki są w formie odsetek 
o Dowiedź się jakie liczby się kryją pod tymi odsetkami 
o Kontroluj liczenie wzrostu i spadku 

Odbiór danych 
statystycznych – 
dlaczego trudno mi 
wierzyć w dane 
statystyczne nawet, 
gdy są naukowo 
wiarogodne? 

  Dlatego, że dane uderzą się z: 
o Poglądami lub oczekiwaniami mojej grupy? 
o Starymi informacjami, które mam w głowie? 
o Linearnym myśleniem o przyszłości? 
o Myśleniem, że bez gwałtownych procesów nie ma zmian? 
o Wiarą, że przyszłość idzie w złym kierunku? 

Odbiór danych 
statystycznych – 
dlaczego trudno mi 
nie wierzyć w dane 
statystyczne nawet, 
gdy nie są naukowo 
wiarogodne? 

 Dlatego, że chcę, aby dane byłyby wiarogodne bo:  
o Są zgodne z poglądami lub oczekiwaniami mojej grupy? 
o Są zgodne z informacjami, które mam w głowie? 
o Są zgodne z linearnym myśleniem o przyszłości? 
o Są zgodne z wiarą, że przyszłość idzie w złym kierunku? 
o Są rozrywkowe/ ciekawe/ wyjątkowe?  
o Budują we mnie strach? 
o Prezentują proste wyjaśnienia dla skomplikowanych 

kwestii? 
o Prezentują sytuacje jako “teraz albo nigdy”? 

 


