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Memy - wirusy umysłu. Czemu stały się tak popularnym narzędziem komunikacji?
Autor: Olga Woźniak

Pismo to stosunkowo nowy wynalazek w historii ludzkości – liczy sobie tylko osiem tysięcy lat.
Ostatnio coraz rzadziej z niego korzystamy, zwłaszcza w przeładowanym informacjami internecie.
Zamiast czytać wnikliwie i z uwagą, scrollujemy strony, skanujemy wpisy.
Co się wybija w tej masie? Obrazek, zwłaszcza na telefonicznym ekranie. Trudno się temu dziwić –
informacja wizualna jest najbardziej ekonomicznym sposobem przekazu treści. Kompaktowa
i skompresowana przekazuje najwięcej danych w najłatwiejszej do przyswojenia formie.
(…)Niewiele trzeba, aby zostać bohaterem mema. Wystarczy jedno zdjęcie i zaskakujący zbieg
okoliczności, a nasza fotografia opatrzona mniej lub bardziej błyskotliwą sentencją rozprzestrzeni się
po internecie lotem błyskawicy. Niczym wirus zainfekuje mózgi kolejnych osób, które sieją tę zarazę
przez lajki i udostępnienia.
(…)Ważne, aby mem był skrótem myślowym łatwym do uchwycenia i zrozumienia przez szerokie
grono odbiorców – wynika z badań przeprowadzonych wśród Polaków w lutym 2016 r. przez instytut
badania opinii publicznej GfK Polonia. „Najbardziej zaraźliwe memy to także te, które na bieżąco
komentują rzeczywistość. Widać to było choćby po przegranym meczu Legii. Internet był
bezwzględny” – mówi Marcin Ostajewski. Przypomina też, że podobnie stało się w 2012 roku, kiedy
media społecznościowe opanowała „chytra baba z Radomia”.

Źródło i pełen tekst: http://www.focus.pl/artykul/memy-wirusy-umysu-czemu-stay-si-tak-popularnym-narzdziemkomunikacji
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ZADANIA DO TEKSTU „MEMY – WIRUSY UMYSŁU”

1.

Które ze słów wybija się na rysunku?









2.

Błyskotliwy
Sentencja
Wąskie grono
Szerokie grono
Komentować
Memy
Bezwzględny
Zbieg okoliczności.

Wybierz właściwą odpowiedź:
To, że coś wybija się oznacza, że:
 budzi sympatię, ludzie to lubią.
 budzi obawy, ludzie się tego boją.
 wyróżnia się, jest inne niż reszta.
Człowiek który jest lubiany, robi na ludziach dobre wrażenie, to człowiek:
 błyskotliwy.
 bezwzględny.

3.

Przyjrzyj się grafice. Słowo, które oznacza niewielką grupę ludzi, których coś łączy jest napisane
kolorem:
 Żółtym
 Zielonym
 Czerwonym
 Niebieskim
 Szarym
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4.

Wstaw brakujące słowa do tekstu.
wąskim gronie

szerokim gronie

komentowało

bezwzględnych

błyskotliwych

lotem błyskawicy

wybijał się

sentencja

Dziś odbyły się w naszej szkole wybory na przewodnicząco samorządu klasowego. Spotkaniu
towarzyszyła ……………………………..….. „Chcieć to móc”. Zebraliśmy się na sali gimnastycznej w
……………………………..….. osób – przyszli dosłownie wszyscy uczniowie. Spośród kandydatów na
przewodniczącego samorządu najbardziej ……………………………..…..chłopak z IIIc, który ubrał się w
jaskrawą bluzę. Wielu zebranych na sali ……………………………..…..jego strój, który nie pasował do
charakteru spotkania. W trakcie debaty wszystkich zaskoczyła nieśmiała dziewczyna z drugiej klasy,
która udzielała najbardziej ……………………………..…..odpowiedzi na pytania prowadzącego spotkanie. To
właśnie ona zwyciężyła i została przewodniczącą szkoły. Nie trzeba było długo czekać, by informacja o
jej zwycięstwie dotarła do wszystkich nauczycieli - można powiedzieć, że rozeszła się
……………………………..…… .



5. Którą sentencję uważasz za najbardziej błyskotliwą . Skomentuj ją.
 „Mądry nigdy się nie gniewa” Cyceron
 „Błędy to droga do prawdy” Fiodor Dostojewski
 „Miłość jest jak kot. Chodzi własnymi drogami” Joanna Chmielewska
Według mnie sentencja „

”

jest błyskotliwa, ponieważ
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