
Relacja na żywo 
o czym mówi reporter



Przypomnienie z poprzedniej lekcji:
Jak pamiętacie, rozmawialiśmy na ostatniej lekcji o relacji na żywo. 
Ustaliliśmy wspólnie, że: 
- reporter podczas relacji na żywo posługuje się językiem, który różni 

się od języka pisanego 
- język mówiony jest bardziej emocjonalny, mniej przemyślany, często 

zawiera błędy konstrukcyjne, stylistyczne: 

✦zdania złożone są 
rzadkością 
✦nieodłącznym 
elementem są pauzy, 
wyraźnie zaznaczone na 
różne dźwiękowe 
sposoby  
✦często pojawiają się 
powtórzenia 
✦często gestykulacja, 
mimika uzupełnia przekaz



O czym mówi reporter 
na miejscu wydarzenia, 

które relacjonuje?

Musimy sobie uświadomić, że relacja reportera relacjonującego na 
żywo może się różnić od tego, co np. przeczytamy następnego dnia 

w gazecie.

To nie znaczy, że któryś z dziennikarzy chciał nas 
oszukać….



Chodzi o to, że reporter będąc na miejscu wydarzenia opisuje nam jak 
najdokładniej to, co widzi. Czasem może opowiedzieć nam także o tym, co tak 

naprawdę nie miało związku z opisywaną sytuacją.

Popatrzcie na to zdjęcie. Gdyby o tej sytuacji opowiadał reporter na żywo mógłby 
powiedzieć, że trzech mężczyzn buduje wały ochronne, przeciwpowodziowe a 

jeszcze dwóch zmierza do nich, prawdopodobnie, żeby im pomóc. 



Inny dziennikarz pisząc informację na 
spokojnie do gazety, mając czas na 

sprawdzenie i potwierdzenie wiadomości 
będzie już wiedział, że dwóch panów 
znalazło się tam przypadkowo i nie 

uczestniczyli w akcji.  
W związku z tym napisze:  

„Wały przeciwpowodziowe budowało 
trzech mieszkańców pobliskich domów” 

 (ten dziennikarz zdążył się o tym 
dowiedzieć).



Reporter telewizyjny opowiadając  o tym co widzi ma ułatwione zadanie, bo 
przeważnie widzimy jednocześnie to, co się dzieje. 

Reporter radiowy opowiadając na żywo co się dzieje w miejscu, w którym się 
znajduje ma trudniejsze zadanie: tak musi słuchaczom to opisać, aby byli w stanie 

sobie to wyobrazić. Opis musi być bardziej szczegółowy. 

Porównajcie jak o meczu piłki nożnej opowiada komentator sportowy w radiu a jak w 
telewizji… (oczywiście możecie sięgnąć tylko do archiwalnych nagrań w internecie…)



Podsumowując: 
- reporter relacjonując na żywo używa języka mówionego, który różni się od 

pisanego (patrz str. 2) 

- dziennikarz relacjonując na żywo może opowiadać czasem o nieistotnych 
faktach i używać trybu przypuszczającego, czyli stwierdzać, że coś jest tylko 
prawdopodobne, bo nie ma czasu na sprawdzenie i potwierdzenie informacji 
(w przeciwieństwie do dziennikarza przygotowującego materiał dziennikarskie 

już po wydarzeniu)



Ćwiczenie

Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem lokalnego radia, który obserwuje sytuację 
dziejącą się na ulicy. Właśnie połączono się z Tobą i masz słuchaczom opowiedzieć 
co widzisz. Spisz w zeszycie swoją wypowiedź. (Informacja dodatkowa: rzecz dzieje 

się podczas marszu niepodległości 11 listopada w Gorlicach)



Pozdrawiam Was serdecznie 
do szybkiego zobaczenia:) 

Ewa Czerwieniec
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