Oprac. P. Płaneta

Hierarchia 150 leksemów i grup wyrazowych na podstawie frekwencji występowania
w ogólnej zawartości „Zeszytów Prasoznawczych”
Uwaga po znaku <-> podano najsilniejsze związki wyrazowe, wyznaczone na podstawie wskaźników korelacji danego leksemu z 5wyrazowymi kontekstami.
W tabeli zaprezentowano te wyrazy, które osiągnęły wysokie wskaźniki korelacji z leksemem głównym, a wskaźnik istotności statystycznej
wynosił p < 0,05.
Frekwencja -- powyżej 50 tys.
(1) prasa, prasowy <-> Polska, informacja, nowelizacja, badacz, badania, telefon, telegraf, telekomunikacja, kolumny, łamy, szpalty,
dziennik, gazeta, PAP, obóz, perswazja, Zeszyty, OBP, RSW, wiadomość, faszyzm, nazizm, hitleryzm, fenomen, agitacja, propaganda,
Filas, Gunaratne, Pisarek;
(2) Polska, Polacy, polski <-> prasa, Węgry, czasopismo, dziennik, gazeta, głos, głosować, narodziny, ojczyzna, rynek, demokracja,
marksizm-leninizm, Wschód, naród, narodowy, nowoczesność, rozwój, Zeszyty, OBP, RSW, towarzysz, Żydzi, Wielka Brytania, Niemcy;
(3) praca, pracować <-> dziennikarz, dziennikarstwo, korekta, bój, bojowy, nauka, akademia, uniwersytet, prof., doc., hab., dr, mgr,
bibliografia, Warszawa, Pisarek, Zeszyty, OBP, RSW, dziekan, adnotacja, organizacja, produkt, produkcja, badacz, badanie, teoria,
teoretyczny, recenzja, powieść, kronika, tom, pokolenie, książka;
(4) dziennikarz, dziennikarze, dziennikarstwo, dziennikarski <-> akademia, uniwersytet, praca, etyka, studia, prof., doc., hab., dr, mgr.,
studiować, marksizm-leninizm, nauka, instytucja, sekcja, absolwent, edukacja, oświata, szkoła, dydaktyka, swoboda, zawód,
profesjonalizacja, powieść, prasa, podyplomowy, dokument, literatura, prawo, kolegium, Goban-Klas, prezes, stowarzyszenie;
Frekwencja -- ~41-50 tys.
(5) publikacja, publikować, publiczny <-> nacisk/naciskać, rozumieć, elektroniczny, zagrożenie, stacja, kanał, służba, zarys, służba, cytat,
Bralczyk, sesja, wstęp, Russ, marginalizacja, sieć, Kalkowski, dobór, tabloid, Kobylański, Gunaratne, wyraz, profil, zainteresowanie,
praktyka, Siwek, obywatel, obywatelski;
(6) informacja, informować <-> prasa, agencja, ład, porządek, przekaz, uchwała, nowelizacja, serwis, gatunek, komunikacja,
komunikować, Bralczyk, gatunek, przepływ, radio, adnotacja, źródło, kraj, edycja, edytować biuro, wizerunek, deklaracja,
międzynarodowy, zagraniczny, nowoczesność, rozwój, sympozjum, komentarz, badacz, badania;
(7) numer <-> druk, drukować, zamykać, cytat, artykuł, naczelny, wydawnictwo, Russ, zawiesić, notki, notatki, kolportaż, dystrybucja,
prenumerata, kronika, nowiny, Dziki, kodeks, kod, regionalny, forma, format, cena, kolegium, transformacja, dokument, ksiądz, biskup,
Fiut, ogólnopolski, tabloid, misja, GUS;
(8) badania, badać <-> komunikacja, komunikowanie, metoda, prasa, analiza, masowość, akademia, uniwersytet, zasięg, nauka,
zawartość, treść, prof., doc., hab., dr, mgr., Klemensiewicz, prasoznawczy, instytucja, autor, informacja, psychologia, nowoczesność,
rozwój, media, perswazja, nastroje, dziedzina, temat, tematyka, opinia;
(9) gazeta, gazety <-> dziennik, egzemplarz, kolportaż, dystrybucja, prenumerata, pismo, pisać, Skandynawia, druk, drukować, papier,
prasa, inwestycja, zawartość, treść, Węgry, jednorazowy, sublokalny, lokalny, regionalny, Polska, wydawać, wydawnictwo, sprzedaż,
czytelnictwo, bezpłatny, obchody, jakość, artykuł, firma, koncern, przedsiębiorstwo, kolor, emigracja, ogłoszenie, redakcja, redaktor,
GUS, Wielkopolska, kolumny, łamy, szpalty;
(10) społeczeństwo <-> polityka, komunikacja, kultura, masowość, nowoczesność, rozwój, system, gospodarka, funkcja, rola,
demokracja, przekaz, media, proces, życie, proces, dziedzina, ludzie, wartość, wartościowy, oddziaływanie, efekt, skutek, nastroje,
opinia, humor, organizacja, obieg, jednostka, akceptacja, rodzaj, ewolucja, alternatywa, rozrywka, państwo, ośrodek, wychowywać,
wychowanie;
(11) świat, zagranica, międzynarodowy <-> agencja, wiadomość, wydarzenie, ład, porządek, przepływ, kongres, pokój, przyjaźń, film,
fotografia, wydarzenie, przywódca, USA, internacjonalizm, pluralizm, dyktatura, Pisarek, Mikułowski Pomorski, konwencja, ludzie,
media, Zakrzewski, przywódca, profesjonalizm, USA, federacja, Francja, PAP, CAF, AIERI, ONZ, UNESCO;
(12) wydawca, wydawać, wydanie, wydawnictwo <-> kolportaż, prenumerata, dystrybucja, spółdzielnia, druk, (dwu)tygodnik, książka,
czytelnictwo, grafika, ilustracja, naczelny, redaktor, redakcja, periodyk, periodyczność, jednorazowy, objętość, grafika, ilustracja,
bezpłatny, (dwu)miesięcznik, Zeszyty, OBP, RSW, zakład, zakładowy, koszt, numer, zespół, Niemcy, sukces, tytuł, zasięg, województwo,
związek, popularność;
Frekwencja -- ~31-40 tys.
(13) polityka, polityczny <-> społeczeństwo, doktryna, gospodarka, państwo, kultura, cywilizacja, administracja, urząd, misja, partia,
rząd, wieś, wiejski, masowość, system, hierarchia, kampania, transformacja, propaganda, socjalizm, uchwała, władza, konserwatyzm,
nacjonalizm, opinia, jednostka, naród, narodowy, życie, przemiany, międzynarodowy, zagraniczny, dyplomacja, wydarzenie,
stronnictwo, episkopat, federacja, dynamika, rewolucja;
(14) redakcja, redaktor, redakcyjny <-> naczelny, nielegalny, głos, głosowanie, list, kurier, tytuł, wydawnictwo, druk (dwu)tygodnik,
stołeczny, zespół, dziennik, gazeta, korekta, poranna, rocznik, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, spółdzielnia,
Zagrodnikowa, Tetelowska, magazyn;
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(15) czytelnik, czytelnictwo, czytać <-> magazyn, wydawnictwo, tabela, schemat, wykres, nastroje, obchody, kolportaż, nakład,
dystrybucja, prenumerata, mężczyzna, (pod)tytuł, periodyk, periodyczność, era, faza, zasięg, profil, objętość, potencjał, miasto, miejski,
pieniądze, bezpłatny;
(16) telewizja, telewizyjny, TV <-> radio, emisja, nadawanie, program, stacja, kanał, odbiór, recepcja, film, kino, Internet, sieć,
komercyjny, nadajnik, komputer, godzina, telekomunikacja, reklama, PR, marketing, kablowy, informatyzacja, cyfryzacja, Wielka
Brytania, przekaz, muzyka, USA, satelita, satelitarny, masowość, komitet, mieszkańcy;
(17) nowy, nowość <-> nowelizacja, docierać, rubryka, podtytuł, media, instancja, adresat, człowiek, warstwa, segment, Kalkowski,
ustawa, elektronika, elektroniczny, komunizm, młodzież, młodość, dzieci, klasa, klasyfikacja, numer, stereotyp, film, kino, wideo, ustrój,
artykuł, wartość;
(18) pismo <-> dziennik, gazeta, młodzież, dzieci, Lewartowska, sublokalny, redakcja, redaktor, czasopismo, zagranica, objętość,
ludowy, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, przyjaciółka, geografia, partia, nowelizacja, poranny, czytać, czytelnictwo,
krytyka, artykuł, polonia, polonijny, Pisarek, rynek, konkurencja;
(19) prawo (prasowe), ustawa, konstytucja, kodeks <-> ustawa, nowelizacja, projekt, tajemnica, filozofia, teoria, rzecznictwo, rzecznik,
kontrola, cenzura, Lewartowska, obowiązek, obiektywizm, swoboda, etyka, kodeks, kod, państwo, system, obyczaj;
(20) język, językowy, językoznawstwo, słowa, słownictwo, wyraz, lingwistyka <-> interpretacja, słowo, wyraz, słownik, frazeologia,
gramatyka, frekwencja, poprawność, porady, „Solidarność”, omówienie, opracowanie, klasa, kluczowość, klasyfikacja, obraz, próba,
noty, notatki, debata, zabory, jubileusz, słowiański, termin, biografa, komentarz, sztandarowy, gatunek, Krasicki, Zagrodnikowa;
Frekwencja -- ~26-30 tys.
(21) media, medium <-> komunikacja, agenda, międzykulturowość, mechanizm, Biel, radio, społeczeństwo, masowość, misja, rola,
nowelizacja, kontrola, cenzura, rynek, elektronika, elektroniczny, religia, Goban-Klas, etyka, ład, porządek, demokracja, system,
podległość, przekaz, informowanie, swoboda, segment, państwo, przedsięwzięcie, badania, model, kraj, miasto, miejski, odbiór,
recepcja, świdomość, opinia, świat, funkcja, funkcjonalizm, dyskurs, dominacja, oddziaływanie, efekt;
(22) autor, autorstwo, autorski <-> zawartość, treść, książka, artykuł, tekst, wiadomość, analiza, badacz, badanie, metoda,
społeczeństwo, prasa, czasopismo, literatura, tworzyć, twórca, wysiłek, wartość, wartościowy, fragment, współpraca;
(23) kraj, krajowy <-> agencja, agenda, nowoczesność, rozwój, gospodarka, radio, marksizm-leninizm, kapitał, kapitalizm, rząd, rządzić,
telewizja, proletariat, międzynarodowy, dyplomacja, zagraniczny, kongres, prasa, informacja, dziedzina, reformy, państwo, polityka;
(24) dziennik <-> kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, gazeta, pismo, egzemplarz, Polska, sprzedaż, rynek, (dwu)tygodnik,
redakcja, redaktor, czasopismo, GUS, mieszkańcy, trybuna, kolumny, łamy, szpalty, wykształcenie, lokalność, regionalizm, zawartość,
treść, powierzchnia, sublokalny, kurier, cena;
(25) działalność, działać, oddziaływanie, efekt <-> skuteczność, międzykulturowość, konsumpcja, hipoteza, ład, porządek, era, plenum,
widzowie, społeczeństwo, funkcja, odbiór, recepcja, audytorium, stereotyp, ankieta, kwestionariusz, sondaż;
(26) organizacja, organizować, organ <-> partia, związek, kolektywność, członek, członkostwo, episkopat, przynależność, konferencja,
SDP, SDRP, społeczeństwo, klub, baza, praca, polityka, obywatel, obywatelskość, administracja, rząd, urząd, doktryna, marksizmleninizm, dziennikarz, dziennikarstwo;
(27) nauka, edukacja <-> akademia, uniwersytet, instytucja, prof., doc., hab., dr, mgr., studia, studiować, student, technologia,
ośrodek, praktyka, praca, dziennikarz, dziennikarstwo, metoda, socjologia, jagielloński, biblioteka, zeszyty, OBP, dorobek,
Klemensiewicz, towarzysz, prasoznawczy, warsztat, dyscyplina, badacz, badania, dyplom, edukacja, oświata, dydaktyka, humanistyka,
obieg, obcojęzyczny, marksizm-leninizm;
(28) przykład <-> gwałtowny, PZPR, Kalkowski, eksperyment, konwencja, obieg, legalność, przydatność, mechanizm, stosować, kryteria,
łamy, codzienny, komentarz, era, kontekst, wytwór, grunt, gruntowny, zysk, humor, międzynarodowy, zagraniczny, dyplomacja,
miesiąc, efekt, skutek, skuteczność, grono, poznawać, poznanie, interes, interesować, zainteresowanie, dyfuzja, fundusz, recenzja,
Siwek, przeszłość, walka, rasizm, prawidłowość, reguły, regulacje, tabloid, numer, episkopat, sympatia, rozprawa, tekst, częstotliwość;
(29) rola, funkcja, funkcjonować <-> międzykulturowość, społeczeństwo, społeczny, komunikacja, komunikowanie, agitacja,
propaganda, polityka, proces, komunizm, media, system, masowość, podziemny, Tetelowska, marksizm-leninizm, integracja,
demokracja, wychowanie, ustrój, psychologia, kontrola, cenzura, AIERI, ONZ, UNESCO, zainteresowanie, oddziaływanie, efekt;
(30) ludzie, ludność, ludowy <-> osobowość, jednostka, interakcja, zainteresowanie, społeczeństwo, płeć, wolność, rodzina, model,
postawa, typ, typologia, funkcja, funkcjonalizm, młodzież, dzieci, sztandarowy, kultura, mężczyzna, trybuna, głosowanie, zabory,
plenum, robotnicy, doktryna, ustrój, stronnictwo, ankieta, kwestionariusz, sondaż;
(31) czasopisma, czasopiśmiennictwo <-> polska, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, dziennik, gazeta, tytuł, bibliografia,
hierarchia, zaangażowanie, sprzedaż, pismo, kolumny, łamy szpalty, (dwu)tygodnik, sukces, książka;
(32) problem, problematyka <-> proces, społeczeństwo, Guanaratne, polityka, pogranicze, artykuł, omówienie, opracowanie,
gospodarka, nauka, wartość, wartościowy, obóz, komentarz, wywiad, intensyfikacja, Goban-Klas, oddziaływanie, efekt, główny,
związek, popularność, zdrowie, humor, rola, obyczaj, naruszenie, forma, przemiana, przekształcenie;
(33) temat, tematyka <-> dyskusja, dyskurs, rozprawa, preferencje, frekwencja, obrady, elita, kryzys, recesja;
(34) kultura, kulturowy <-> społeczeństwo, gospodarka, naród, narodowy, życie, sztuczność, polityka, literatura, poezja, przekrój,
hierarchia, fizyczność, artystyczny, sztuka, imperializm, kolonializm, rubryka, humor, duchowość, państwo, wartość, masowość,
komunikacja, komunikować, wiedza, rewolucja, dominacja, kontekst, aktor, wytwór, Goban-Klas;
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(35) nakład1, dystrybucja, rozpowszechnianie, kolportaż, prenumerata <-> sprzedaż, egzemplarz, jednorazowy, wydawać,
wydawnictwo, dziennik, gazeta, finanse, pieniądze, druk, drukować, cena, (dwu)tygodnik, popołudniowy, towar, kiosk, niedziela,
objętość, grafika, ilustracja, tytuł, nielegalny, czytać, czytelnictwo, zysk, czasopismo, konspiracja, zasięg, produkt, produkcja,
globalizacja, teren, terenowy, lokalność, regionalizm, przeciętny, dynamika, „Solidarność”, samorząd, poranny;
(36) odbiór, odbiorcy, percepcja, recepcja, widownia, publiczność, audytorium2 <-> emisja, nadawanie, stacja, kanał, telewizja, radio,
komercyjny, program, kręgi, przestępczość, gust, muzyka, film, kino, wideo, nadajnik, transformacja, pośredniczenie, przekaz,
wydarzenie, Gunaratne, proces, godzina, agenda, rozrywka, informatyzacja, komputer, Internet, cyfryzacja, minuta, kompetencje,
komunikacja, komunikować, obraz, Filas;
Frekwencja -- ~21-25 tys.
(37) komunikowanie, komunikacja, komunikowanie <-> masowy, masowość, media, społeczeństwo, badacz, badanie, rola, proces,
teoria, teoretyczny, Afryka, użyteczność, międzyludzki, wydział, model, system, nowoczesność, rozwój, informacja, dyfuzja, przekaz,
instytucja, psychologia, kampania, satelita, satelitarny, kultura, ład, porządek, polityka, AIERI, ONZ, UNESCO;
(38) wojna, konflikt, walka <-> faszyzm, nazizm, hitleryzm, prawica, przeszłość, tradycja, historia, rzesza, pacyfizm, kampania,
bezpieczeństwo, imperializm, kolonializm, cenzura, wojsko, policja, zbrojenia, ideologia, robotniczy, rewolucja, naród, nacjonalizm,
marksizm-leninizm;
(39) program <-> telewizja, emisja, nadawanie, radio, stacja, kanał, wytwór, kabel, kablowy, produkt, produkcja, odbiór, recepcja,
audytorium, satelita, satelitarny, film, kino, wideo, pluralizm, reklama, PR, marketing, KC, spółka, koncesja, komercyjny;
(40) tytuł <-> bezpłatny, tabela, schemat, wykres, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, redakcja, redaktor, (dwu)tygodnik,
powierzchnia, czasopismo, wydawać, wydawnictwo, trybuna, pieniądze, materiały, gazeta, objętość, nadzór, sprzedaż;
(41) związek, związkowy <-> organizacja, członek, członkostwo, spółdzielnia, spółdzielczość, zawód, profesjonalizacja, spółka, wartość,
etat, KW, powiązania, wydawać, wydawnictwo, religia;
(42) USA, Stany Zjednoczone, Ameryka, Waszyngton, Nowy Jork <-> serwis, telewizja, firma, koncern, przedsiębiorstwo, Zakrzewski,
komercyjny, Zachód, organizacja, międzynarodowy, dyplomacja, zagraniczny, Wschód, radio, kongres, nowoczesność, przepływ,
łączność, agencja, agenda, socjalizm;
(43) Warszawa <-> Polska, uniwersytet, trybuna, prof., doc., hab., dr, mgr, frekwencja, semiotyka, podyplomowe, dział, lud, ludowy,
literatura, wydarzenie, projekt, członek, członkostwo, „Solidarność”, ogólnopolski, ogólnokrajowy, (dwu)miesięcznik, wojna,
Masłowski, narada, odczyt, lewica;
(44) uwaga <-> blok, zawartość, treść, społeczeństwo, analiza, Dubiel, autor, przekaz, narada, reporter, reportaż, kolumny, łamy,
szpalty, inwestycja, dyskusja, dyskurs, dziennikarz, dziennikarstwo, materiał, dziedzina, agitacja, propaganda, prawo, rola,
internacjonalizm, pożyteczność, kampania, język, językoznawstwo, lingwistyka, filologia, sukces, polonia, polonijny, bohater,
konwencja, potencjał, reklama, PR, marketing;
(45) Kraków <-> prasoznawstwo, literatura, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, książka, księgozbiór, pamięć, wydział,
akademia, uniwersytet, kurier, zaproszenie, druk, drukować, częstotliwość, sekcja, Zeszyty, OBP, RSW, Klemensiewicz, „Przekrój”;
(46) masowy, masowość <-> komunikacja, komunikować, społeczeństwo, przekaz, system, agitacja, propaganda, proces, media,
kontekst, badacz, badanie, polityka, elektroniczny, telewizja, nauka, kultura, cywilizacja, widzowie, rola, wzrost, satelita, satelitarny,
KPP, PZPR, KPZR, blok, kraj, teoria, kapitał, kapitalizm;
(47) ekonomia, gospodarka3, finanse <-> kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, zysk, Bauer, Bertelsmann, Gruner, Springer,
Bauer, egzemplarz, komercyjny, wydawać, wydawnictwo, firma, koncern, przedsiębiorstwo, tabloid, globalizacja, profil, objętość,
ogłoszenie, koordynacja, zbiorowość, kiosk, skuteczność, efekt, polityka, ideologia, interes;
(48) analiza, analizować, analityczny <-> zawartość, treść, autor, badania, badacz, transformacja, pluralizm, próba, metoda, artykuł,
negatywizm, Lewartowska, płeć, widzowie, dyskusja, dyskurs, kolumny, łamy, szpalty, przekaz, forma, cytat, tekst, perswazja,
orientacja, monopol, gatunek, periodyczność, kluczowość, kablowy, wartości, dyktatura, intencja, nastroje, dorywczy, model,
oddziaływanie, efekt, publiczny, publikować;
(49) recenzja, omówienie <-> książka, notatki, raptularz, obszerny, omówienie, opracowanie, ramy, burżuazyjny, felieton, esej, rozdział,
prasoznawczy, seria, seryjny, teatr, stołeczny, wywiad, artykuł, obieg, Russ, Zeszyty, OBP, RSW, tabloid, sensacja, Kraków, archiwum,
zawartość, treść, dział, depesza, studia, studiować;
(50) rozwój, rozwijać, nowoczesność <-> gospodarka, społeczeństwo, kraj, międzyludzki, narodowy, naród, system, komunikacja,
komunikować, narada, technologia, Afryka, rola, sublokalny, Tetelowska, agenda, marksizm-leninizm, telewizja, przekaz, urządzenie,
oddziaływane, efekt, dynamika, Kalkowski;
(51) liczba, ilość <-> tabela, schemat, wykres, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, sprzedaż, wydawać, wydawnictwo,
jednorazowy, KC, elita, (dwu)miesięcznik, nadajnik, ogólny, objętość, ogólnopolski, ogólnokrajowy, odsetek, AIERI, ONZ, UNESCO,
fachowiec, prezentacja, gazeta, czytelnictwo, ankieta, kwestionariusz, sondaż, odbiór, recepcja, audytorium, era, zysk, sublokalny,
zawód, profesjonalizacja, selekcja, codzienny, jakość;
Frekwencja -- ~16-20 tys.

Tylko ‘nakład’ ~13 tys.
Tylko ‘odbiór’ i ‘odbiorcy’ – ~14 tys. Dodatkowo: ‘percepcja’ – ~700 razy
3
Tylko ‘gospodarka’ – ~9 tys.
1
2
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(52) treść, zawartość <-> analiza, autora, badać, badacz, artykuł, metoda, recenzja, bibliografia, styl, tekst, tytuł, powieść, Russ, numer,
film, kino, wideo, krytyka, masowość, masowy, teoria, gazeta, intencja, dorobek, wiadomość, przepływ, konkluzja, kronika, wzór,
prasoznawstwo;
(53) znaczenie, znaczyć <-> błąd, pomyłka, Zagrodnikowa, zainteresowanie, zdobywanie, intensyfikacja, kadra, zestaw, wyjaśniać,
właściwy, frazeologia, transformacja, marginalizacja, typ, typologia, ograniczenie, zasięg, wyraz, wartości, rola, odgrywać, sylwetka,
obywatele, obywatelskość, kontrola, cenzura, popularność;
(54) historia, historyczny <-> towarzysz, nauka, wybitny, nadzór, książka, księgozbiór, kwartalnik, Tetelowska, dyscyplina, konspiracja,
sztuka, rubryka, półrocze, powojenna, muzeum, kwartalnik, sekcja, sport, literatura, rewolucja, członek, członkostwo, Polska,
episkopat, akademia, uniwersytet;
(55) młodzież, młodzi, dzieci, młodość <-> magazyn, edukacja, oświata, szkoła, dydaktyka, kobieta, kobiecy, Jarowiecki, jubileusz,
dorosłość, wieś, wiejski, mężczyzna, sport, segment, sztandar, Kobylański, przyjaciółka, pismo, konkurencja, edycja, edytor, edytować,
wychowanie, Zachód, wzór, wzorzec;
(56) osoba, osoby <-> wykształcenie, stadium, warstwa, rejestracja, podyplomowy, fizyczność, samorząd, ludzie, międzywojenny,
lektura, Bauer, Bertelsmann, Springer, Gruner, etyka, Dubiel, kryteria, jakość, dziennikarz, dziennikarstwo, rodzina;
(57) żyć, życie <-> kultura, geografia, stołeczny, międzykulturowość, zjednoczenie, mężczyzna, społeczeństwo, gospodarka,
niezależność, ład, porządek, pluralizm, monopol, wiadomość, ludzie, obraz, fizyczność, przestępczość, postawa, fenomen, kobieta,
klasa, klasyfikacja;
(58) grupa, grupowy <-> stołeczny, dorywczy, czytać, czytelnictwo, zdolność, częstotliwość młodzież, dzieci, tabela, schemat, wykres,
wyksztalcenie, starsi, starszy, ludzie, bój, bojowy, globalizacja, wydawać, wydawnictwo, Kobylański, oddziaływanie, efekty, nacisk, cykl,
zakłamanie, sport;
(59) artykuł <-> kronika, Tyrowicz, etat, autor, numer, zawartość, treść, książka, reporter, reportaż, wstęp, analiza, recenzja, podtytuł,
rozprawa, felieton, esej, materiał, wiadomość, Lewartowska, profesjonalizm, tekst, omówienie, Siwek, dyskusja, dyskurs, gadzinowa,
krytyka, kluczowość, twórca, druk, humanistyka;
(60) środek, środki <-> przekaz, masowy, społeczeństwo, komunikacja, komunikować, ustawa, frazeologia, macierz, branża, urządzenie,
nowoczesność, rozwój, informacja, rola, radio, badacz, badanie, zdrowie, Goban-Klas, analiza, wzrost, telewizja, oddziaływanie, efekt,
odbiór, recepcja, audytorium, informacja, kolektywność, nowość, fabryka, media, agitacja, propaganda, dyfuzja, porównać, norma;
(61) książka, księgarski, księgozbiór <-> recenzja, szukać, wydawać, wydawnictwo, autor, noty, notatki, raptularz, historia, Kraków,
atrakcyjność, artykuł, dyktatura, rozdział, numer, czasopismo, omówienie, opracowanie, lektura, gadzinowa, Klemesiewicz, materiał,
felieton, esej, typ, typologia, prof., dr, hab., mgr, periodyk, periodyczność, współczesność, maszyna, Estreicher, biblioteka, tekst, praca;
(62) (sub)lokalny, (ponad)regionalny <-> ogólnopolski, ogólnokrajowy, szczebel, mutacja, Internet, sieć, web, emisja, nadawanie,
zasięg, województwo, władza, kabel, kablowy, satelita, satelitarny, broszura, seria, seryjny, kolportaż, nakład, dystrybucja,
prenumerata, (dwu)tygodnik, telewizja, komercyjny, rybek, sensacja, transformacja, niedziela, czytać, czytelnictwo, miasto, miejski;
(63) reklama, reklamować <-> emisja, nadawanie, radio, kampania, agencja, telewizja, elektroniczny, godzina, program ogłoszenie,
koszt, film, kino, wideo, Bralczyk, towar, likwidacja, rynek, stacja, kanał, dochody;
(64) druk, drukować <-> papier, maszyna, numer, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, technologia, ogłoszenie, siedziba,
wydawać, wydawnictwo, tekst, gazeta, Lisicka, redakcja, redaktor, kolumny, szpalty, łamać, łamy, tajemnica, urządzenie, jubileusz,
forma, format, Kraków, fabryka, kurier, grafika, ilustracja;
(65) rząd, zarządzać, administracja <-> parlament, sejm, senat, partia, rzecznik, rzecznictwo, kontrola, cenzura, sprawozdanie,
emigracja, transformacja, polityka, AIERI, ONZ, UNESCO, wojna, zbrojenia, państwo, prezydium, nazizm, faszyzm, hitleryzm, walka,
PAP, władza, wojsko, policja, pluralizm, przywódca, delegacja, trybuna, Zachód, zaproszenie, biuro, media, krytyka;
(66) strona, kolumna4 <-> tabloid, dokładność, poczytność, poradnictwo, dyskurs, dyskusja, wyraz, słowo, temat, tematyka, depesza,
kalendarium, jubileusz, podmiot, czasopismo, objętość, mężczyzna, tło, zamkniecie, użyteczność, prasa, dziennik, gazeta, głos,
głosować, sensacja, kontekst, druk, drukować, prawica, media, pokolenie, proletariat, życie, referat, partia;
(67) literatura, literacki <-> felieton, esej, sztuka, artyzm, ksiądz, biskup, duchowieństwo, Kraków, krytyka, nauka, ewolucja, kultura,
katedra, reportaż, reporter, historia, (dwu)miesięcznik, miłość, tradycja, dziedzictwo, publicystyka, bibliografia, zespół, wstęp, postulat,
królestwo, tekst, utwór, twórca, Masłowski, język, burżuazja;
(68) prasoznawstwo, prasoznawczy <-> Zeszyty, OBP, RSW, ośrodek, Kraków, jagielloński, plan, Dziki, recenzja, nauka, komórka,
biblioteka, metoda, teoria, teoretyczny, PAN, kwalifikacje, wydział, badacz, badanie, katalog, encyklopedia, konferencja, komisja,
doskonałość, refleksja, dziedzina, pamięć (wspomnienie), omówienie, opracowanie, aspekt, statystyka, dyrekcja, biografia, etat,
dokument, praca, zawartość, treść, dziekan, sesja, prof., dr, hab., doc., mgr;
(69) materiał, materiały <-> Kobylański, źródło, Garlicki, zakład, zakładowy, rozprawa, druk, drukować, artykuł, norma, wartość,
wartościowy, dział, tytuł, reformy, czytać, czytelnictwo, indeks, kolektywność, książka, księgozbiór, szczebel, koszt, rubryka,
konferencja;
(70) profesor, doktor, magister <-> akademia, uniwersytet, nauka, studia, studiować, instytucja, wydział, dziennikarz, dziennikarstwo,
filozofia, badacz, badanie, edukacja, oświata, dydaktyka, SDP, SDRP, praca, humanistyka, sympozjum, kurs, podręcznik, pedagogika,
Pisarek, dokument, koordynacja, katedra, Rosja, PAN, Mikułowski Pomorski, księgozbiór, socjologia, fenomen, komunikacja,
komunikować ;
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(71) radio, radiowy, radioodbiornik <-> telewizja, emisja, nadawanie, stacja, kanał, program, Internet, sieć, web, informatyzacja,
digitalizacja, licencja, koncesja, nadajnik, komercyjny, godzina, reklama, PR, marketing, odbiór, recepcja, audytorium, prywatny, film,
kino, wideo, media, sublokalny, lokalny, regionalny, telefon, telegraf, telekomunikacja, gust, łączność, Wielka Brytania, Afryka,
monopol, ogólnopolski, ogólnokrajowy, Skandynawia;
(72) (dwu)tygodnik <-> (dwu)miesięcznik, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, wydawać, wydawnictwo, pieniądze, finanse,
magazyn, redakcja, redaktor, tytuł, rocznik, lektura, sztandar, niedziela, dziennik, gazeta, tabloid, lokalność, regionalizm, sprzedaż,
organ, humor, tabela, schemat, wykres, nagroda, cena;
(73) przekaz, przekazywać <-> pośredniczenie, masowość, informacja, rola, potencjał, emisja, nadawanie, międzynarodowy,
społeczeństwo, telewizja, cybernetyka, digitalizacja, cyfrowość, system, odbiór, recepcja, audytorium, komunikacja, komunikować,
pacyfizm, wiadomość, KW, komisja, media, obraz, Internet, sieć, web, respondent, model, odczyt, zjazd, perswazja, epoka, prywatny,
stereotyp, profil, zawartość, treść, bohater, technologia;
(74) komunizm, socjalizm, marksizm-leninizm <-> blok, konspiracja, socjalizm, kalendarium, Wschód, baza, handel, nadajnik, marksizmleninizm, administracja, rząd, urząd, Kalkowski, „Solidarność”, konserwatyzm, instancja, komitet, kapitał, kapitalizm, rewolucja, Rosja,
zabory, Kupis, agenda, intensyfikacja, Kafel, pluralizm, emigracja, SDP, SDRP, górnictwo, kurs, demokracja, naród, narodowy,
marksizm-leninizm, Zachód, przynależność, model, zbiorowość, kontrola, cenzura, dziennikarz, dziennikarstwo, Tetelowska, wolność,
globalizacja;
(75) okres <-> potwierdzać, grunt, sympatia, nadzieja, kurier, międzywojenny, skupienie, stołeczny, branża, wątpliwość, dzieje, historia,
faszyzm, nazizm, hitleryzm, powojenna, obrady, Kupis, lud, ludowy, korespondent, Tetelowska, Garlicki;
(76) system, systematyczny, systematyzacja <-> ustrój, społeczeństwo, masowość, skupienie, nowoczesność, rozwój, monopol, służba,
komunikacja, komunikować, reakcja, kapitalizm, polityka, proces, rozrywka, administracja, urząd, ambasada, ambasador, stacja, kanał,
sprawiedliwość, pośredniczenie, kabel, kablowy, agitacja, propaganda, tendencyjność, tendencja, mechanizm, zysk, miasto, miejski,
gazeta;
(77) technika, technologia, techniczny <-> druk, drukować, nauka, dynamika, pożyteczność, akademia, uniwersytet, produkt,
produkcja, Krasicki, Gunaratne, kadra, nowoczesność, rozwój, baza, fabryka, organizacja, rozpowszechnianie, Mikułowski Pomorski,
forma, dział, Internet, sieć, web;
(78) tekst, tekstowy, tekstualny <-> poczytność, indywidualizm, druk, drukować, rezultat, Filas, ciekawy, gramatyka, autor, rozdział,
materiał, ramy, artykuł, analiza, indeks, gazeta, konstytucja, adwokat, prokuratura, prokurator, sąd, opis, opisywać, papier, fotografia,
fotodziennikarstwo, zdjęcie, selekcja;
(79) publiczny, publiczne <-> nacisk, elektroniczny, zagrożenie, rozdzuał, stacja, kanał, zarys, próba, cytat, służba, Bralczyk, sesja, wstęp,
kompleks, Russ, epoka, marginalizacja, sieć, Internet, web, dobór, urządzenie, Kalkowski, Kobylański, tabloid, Gunaratne, wyraz, profil,
interes, praktyka, Siwek;
Frekwencja -- ~11-15 tys.
(80) partia, partyjny <-> przynależność, administracja, rząd, urząd, organ, organizacja, robotnik, robotniczy, plenum, sekretarz,
zagrożenie, liberalizm, proletariat, władza, nadzór, ewolucja, obóz, polityka, komitet, warstwa, marksizm-leninizm, plan, statut,
naczelny, trybuna, nazizm, faszyzm, hitleryzm, socjalizm, gadzinowa;
(81) opinia, opiniotwórczy <-> Jakubowicz, nastroje, pośredniczenie, śmierć, narzędzia, dzień, kolektywizm, inwestycja,
zainteresowanie, społeczeństwo, sympozjum, Merkuriusz, debata, sylwetka, wieś, wiejski, Kobylański, konsumpcja, sublokalny,
interpretacja, odbiór, recepcja, audytorium;
(82) prawda, prawdziwy <-> miłość, atrakcyjność, marksizm-leninizm, równość, PRL, wspólnota, obiektywizm, postawa;
(83) studia, studium, studiować, student <-> prof., dr, doc., hab., mgr, nauka, akademia, uniwersytet, absolwent, pedagogika,
dziennikarz, dziennikarstwo, wydział, obyczaj, święta, świąteczny, edukacja, oświata, szkoła, dydaktyka, krzyż, podyplomowy, katedra,
szkic, dyscyplina, kontekst, socjologia, lektura, zysk, burżuazja, własność, Pisarek, podmiot, komórka, uwarunkowania, sekcja, filozofia,
kwartalnik, respondent;
(84) egzemplarz <-> sprzedaż, kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, dziennika, gazeta, liberalizm, era, faza, finanse, pieniądze,
forma, format, jednorazowy, GUS;
(85) państwo <-> administracja, rząd, urząd, odznaczenie, centrum, kontrola, cenzura, polityka, gospodarka, status, unia, firma,
koncern, przedsiębiorstwo, kolektywizm, Wschód, naród, narodowy, szczebel, fabryka, wolność, liberalizm, instytucja, republika,
tendencja, stronnictwo, przemysł, interes, nadzór, media, zabory, kraj;
(86) naród, narodowy <-> międzykulturowość, front, organ, przewodniczący, kultura, proletariat, nowoczesność, rozwój, członek,
członkostwo, walka, macierz, wartość, wartościowy, gospodarka, polonia, polonijny, przyszłość, stronnictwo, przemiany, kontekst,
życie, społeczeństwo, Polska, pokój, przyjaźń, współpraca, PRL, warstwa, obrona;
(87) instytucja, instytucjonalny, instytut <-> akademia, uniwersytet, prof., dr, hab., mgr, Jakubowicz, jagielloński, funkcja,
Klemensiewicz, szczebel, agitacja, propaganda, katedra, społeczeństwo, świadomość, kronika, dyscyplina, publicystyka, dyfuzja,
Krasicki, Jarowiecki, PAP;
(88) wiadomość, news <-> świat, przywódca, autor, zawartość, treść, emisja, nadawanie, artykuł, materiał, tydzień, Express, praca,
stacja, kanał, odbiór, recepcja, audytorium, PAP, imperializm, kolonializm, perswazja, redaktor, redakcja, redagować;
(89) press, express <-> prasa, zjednoczenie, najnowszy, bezpieczeństwo, Afryka, mieszkańcy, federacja, definicja, popołudniowy,
Austria, organ, międzynarodowy, mutacja, wojsko, policja, agenda, pedagogika, Francja, internacjonalizm, stadium, sztandar, poranny;
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(90) rynek, rynkowy, marketing <-> Biel, produkt, produkcja, adresat, gromada, kompetencja, towar, dziennik, gazeta, lokalność,
regionalizm, Polska, zysk, egzemplarz, atrakcyjność, media, elektroniczny, reklama, PR, marketing, popołudniowy, konkurować,
konkurencja, ogólnopolski, socjalizm, Kupis, płeć, ogłoszenie, druk, drukować;
(91) Europa, UE, EWG <-> USA, unia, kabel, kablowy, kraj, konwencja, obóz, Zakrzewski, Wschód, Afryka, pluralizm, uniwersytet,
komisja, parlament, Lechicki, licencja, media, religia, satelita, satelitarny, front, system, obowiązek;
(92) publicystyka, publicystyczny <-> agenda, gatunek, felieton, esej, ochrona, klub, zawód, profesjonalizacja, kluczowość,
podyplomowy, imperializm, kolonializm, idea, ideologia, forma, kurs, reporter, reportaż, tendencyjny, recenzja, Filas, pokolenie,
zespół;
(93) tabela, schemat, wykres, diagram, model <-> zestaw, kiosk, grafika, ilustracja, tytuł, tytułowy, kryteria, wysiłek, czytać,
czytelnictwo, hierarchia, sympatia, komórka, globalizacja, semiotyka, macierz, dochody;
(94) perswazja, retoryka, PR, propaganda <-> faszyzm, nazizm, hitleryzm, sekretarz, masowość, masowy, rola, rubryka, powojenny,
rzesza, Zagrodnikowa, Mikułowski Pomorski, aspekt, polityka, wątpliwość, sprawiedliwość, sylwetka, Tetelowska, Goban-Klas;
(95) proces <-> aktor, komunikacja, komunikować, przebieg, masowość, masowy, ośrodek, społeczeństwo, rola, oddziaływanie, efekt,
skutek, skuteczność, kongres, nastroje, produkt, produkcja, socjologia, model, sympatia, norma, koncentracja, funkcja, funkcjonalizm,
typ, typologia;
(96) wartości, aksjologia, sztandarowe (słowa i wyrażenia), miranda, kondemanda <-> legalność, legalny, misja, społeczeństwo,
przełom, zainteresowanie, widzowie, naród, narodowy, związek, Mikułowski Pomorski, system, znaczyć, znaczenie, tekst, analiza,
aktor, próba, lista;
(97) sytuacja <-> rzeczywistość, wieś, wiejski, szczebel, adwokat, prokuratura, sąd, korekta, gospodarstwo, ludzie, unia, reformy,
oczekiwać, mutacja, omówienie, opracowanie, układ, Masłowski, własność perswazja, interes, biografia, gospodarka, gospodarczy,
wywiad, rodzaj, referat, fakt, faktografia, świat, polityka;
(98) pokój, bezpieczeństwo, zgoda, porozumienie, kompromis <-> pacyfizm, bronić, obrona, międzynarodowy, zagraniczny, dyplomacja,
AIERI, ONZ, UNESCO, wychowanie, wizerunek, wolność, Rosja, kontrola, cenzura;
(99) krytyka, krytyczny, krytykować, krytycyzm <-> docierać, błąd, pomyłka, wyjaśniać, literatura, KW, pluralizm, negatywizm, dorobek,
wytwór, równość, front, mądrość, łamy, kolumny, szpalty, kształcenie, zaangażowanie, Kupis, agitacja, propaganda;
(100) wolność <-> liberalizm, demokracja, ograniczanie, konserwatyzm, stronnictwo, stronnicy, obrona, niepodległość, suwerenność,
pacyfizm, rodzina, walka, doktryna, Garlicki, pokój, przyjaźń, współpraca;
(101) fakt, faktografia <-> powiązania, związek, stwierdzić, zło, negatywizm, Klemensiewicz, tekst, pokolenie, docierać, konsumpcja,
konsument, aspekt, dawniej, dawno, prawica, koncentracja, profesja, profesjonalizm, percepcja, mieszkańcy, potwierdzać, akt, funkcja,
funkcjonalizm, czytać, czytelnictwo, błąd, pomyłka;
(102) „Zeszyty”, „ZP” <-> prasoznawczy, ośrodek, nauka, Dubiel, wydawać, wydawnictwo, kronika, prof., dr, hab., doc., mgr, Dziki,
bibliografia, recenzja, praca, Kraków, historia, materiał, badacz, badanie, zakład, zakładowy, sekretarz, artykuł, Lechicki, zawartość,
treść, obszerny;
(103) konferencja, sympozjum, seminarium, kongres, zjazd <-> Zakrzewski, frekwencja, rozmowy, Lechicki, granica, dziedzina, ośrodek,
biblioteka, polonia, polonijny, Masłowski, zaproszenie, „Solidarność”, wydział, Śląsk, towarzysz;
(104) obraz, wizerunek, image <-> zestaw, agenda, Zagrodnikowa, tabela, schemat, wykres, postawa, selekcja, oczekiwanie, integracja,
Dubiel, kobieta, burżuazja, narzędzia, widzieć, widzowie, słowo, słownik, wyraz;
(105) uniwersytet, akademia <-> wydział, prof., dr, hab., doc., mgr, nauka, dziennikarz, dziennikarstwo, instytucja, jagielloński,
Klemensiewicz, pedagogika, studia, studiować, marksizm-leninizm, referat, humanistyka, podyplomowe, ośrodek, filozofia, Tyrowicz,
wiedza, sekcja, Bralczyk, ekspert, specjalista;
Frekwencja -- ~6-10 tys.
(106) teoria, teoretyczny <-> praktyka, psychologia, komunikacja, komunikować, postulat, metoda, socjologia, prasoznawczy,
marksizm-leninizm, interakcja, międzyludzkie, nauka, studia, studiować, forma, aspekt, Goban-Klas, styl;
(107) Francja, francuski, Paryż <-> język, językoznawstwo, filologia, Wschód, pacyfizm, republika, sympozjum, nagroda, Zachód, KW,
pamięć, komunizm, zjednoczenie, trybuna, indeks, zbrojenia, układ, telewizja, przemysł;
(108) trudny, trudność <-> inwestycja, stosować, selekcja, wina, akceptacja, granica, elita, ciągłość, umowa, status, rodzaj, miasto,
popołudniowy, alternatywa, numer, publicystyka, obiektywizm, licencja, obchody, sytuacja, doskonałość, kryzys, recesja, własność,
warsztat, referat, omówienie, opracowanie, szczebel, transformacja, kryminalny, przestępczość, Kobylański;
(109) ZSRR, Kraj Rad, radziecki (w tym Rosja, rosyjski) <-> rewolucja, komunizm, zabory, marksizm-leninizm, socjalizm, Bliski Wschód,
dziennikarz, dziennikarstwo, Gunaratne, akademia, uniwersytet, wojna, ambasada, ambasador, świadomość, edukacja, oświata, teren,
terenowy, okręg, hierarchia, robotnik, robotniczy, naród, narodowy;
(110) łam, szpalta, rubryka <-> tabloid, dokładność, poczytność, poradnictwo, zrozumieć, dyskusja, dyskurs, wyraz, temat, tematyka,
depesza, kalendarium, czasopismo, objętość, mężczyzna, dziennika, gazeta, druk, drukować, media;
(111) Niemcy, RFN, NRD, Berlin, Bonn <-> komunizm, faszyzm, nazizm, hitleryzm, KPP, PZPR, KPZR, Bauer, Bertelsmann, Springer,
Grunner, bliskość, przyszłość, republika, wydawać, wydawnictwo, Bravo, Burda, federacja, Zachód, okupacja, firma, koncern,
przedsiębiorstwo, język, lingwistyka, filologia;
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(112) metoda, metodologia <-> badacz, badanie, rezultat, socjologia, próba, nauka, administracja, urząd, teoria, teoretyczny,
zastosowanie, praktyka, refleksja, zawartość, treść, prasoznawczy, kampania, sympozjum, omówienie, opracowanie, edukacja,
oświata, dydaktyka;
(113) rzeczywistość <-> obraz, powiązania, człowiek, sytuacja, gwałtowny, społeczeństwo, wzrost, proces, selekcja, gatunek, korzystać,
spółdzielczość, Pisarek, estetyka, kryzys, recesja, informacja, uwaga, sprawozdanie, komunikacja, komunikować życie, organ, analiza;
(114) codzienny, codziennie <-> Kalkowski, globalizm, obcojęzyczny, poczytność, nowiny, objętość, kurier, mężczyzna, doktryna, era,
przeciętność, przekrój, zaangażowanie, nadzieja, komunizm, papier, monopol, grafika, ilustracja, zakład, zakładać, województwo,
zwracać zwroty, świta, lokalny, regionalny, (dwu)miesięcznik, Filas, Russ;
(115) reporter, reportaż <-> felieton, esej, dyfuzja, gatunek, wywiad, grono, serwis, literatura, reguły, cytat, artykuł, ciągłość, dyskurs,
styl, nurt, forma, redakcja, redaktor;
(116) władza <-> samorząd, poseł, interes, stadium, partia, wojna, religia;
(117) myśl <-> towarzysz, wysiłek, sztandar, sztandarowy, wybitny, podmiot, Estreicher, biografia, frekwencja, gwałtowny, środowisko,
częstotliwość, przedsięwzięcie, młodzież, dzieci, tom, obóz, nurt, współczesność, dynamika, artykuł, zrzeszać, Ameryka Środkowa i
Południowa;
(118) wiedza <-> perswazja, umiejętność, zarys, dorobek, dziedzina, pomoc, Mikułowski Pomorski, akademia, uniwersytet,
doskonałość, adnotacja, doskonały, wybitny;
(119) zjawisko, fenomen <-> konsumpcja, poczucie, synteza, zło, negatywizm, reformy, adwokat, prokuratura, sąd, rodzina, efekt,
skutek, skuteczność, prasa, tradycja, historia, dziedzictwo, proces, druk, drukować;
(120) dyskusja, dyskutować, dyskurs <-> referat, definicja, Lewartowska, temat, tematyka, plenum, adwokat, prokuratura, sąd, obyczaj,
Jarowiecki, kronika, kolumny, łamy, szpalty;
(121) sztuka, artyzm, artystyczny <-> teatr, gadzinowa, filozofia, literatura, doktryna, pokolenie, refleksja, parlament, sejm, senat,
Goban-Klas, fachowiec, humanistyka, bogactwo, rasizm, kultura, miłość, selekcja;
(122) głos, głosować, „Głos” <-> dorywczy, poranny, ludowy, wystawa, KW, redaktor, tabloid, Wielkopolska, ogłoszenie, święta,
poczytność, słowo, słownik, wyraz, PRL, polonia, polonijny;
(123) produkcja, produkować, produkt <-> jakość, usługa, usługi, koszt, rynek, program, umiejętność, zysk, kolportaż, nakład,
dystrybucja, prenumerata, przemysł, blok, gazeta, towar, Filas, polonia, polonijny, konsumpcja;
(124) agencja, agencyjny, agent, agenda <-> Afryka, Bliski Wschód, kraje muzułmańskie, informacja, kraj, reklama, PR, marketing,
inwestycja, międzynarodowy, dyplomacja, zagraniczny, profesjonalizm, przemysł, akceptacja, tajemnica, tajność, współczesność,
kwalifikacje, CAF, Zachód, zrzeszać, strategia, dysponować, dysponent, wydarzenie, obiektywizm, internacjonalizm, zagrożenie, służba;
(125) cecha, cechować (się) <-> perswazja, uniwersytet, proces, debata, epoka, idea, ideologia, przepływ, postawa, PAP, tabloid,
metoda, konstrukcja, nacisk, fotografia, fotodziennikarstwo, zdjęcie, fenomen, wiejski, nastroje, środowisko, marksizm-leninizm,
zainteresowanie, KC;
(126) wiek <-> wersja, stereotyp, Lechicki, dobór, stołeczny, Kafel, literatura, pióro, osobliwość, świat, alternatywa, młodzież, dzieci,
młodość, wiejski, agenda, czasopismo, obywatel, obywatelski, pogranicze, monarchia, ambasada, ambasador, sylwetka, Grecja,
Japonia, okres, wojna
(127) kobieta, kobiecy <-> przyjaciółka, mężczyzna, segment, reforma, płeć, kluczowość, pokolenie, popularność, katolicyzm,
chrześcijaństwo, młodzież, dzieci, magazyn, śmierć;
(128) kontrola, kontrolować, weryfikacja <-> ustawa, rząd, administracja, urząd, częstotliwość, państwo, likwidacja, nadzór, wyjaśniać,
decyzja, wykonawca, wykonywać, funkcja, mechanizm, przedsięwzięcie, media, zmiany, transformacja, łamy, misja, prawo, narzędzia,
Wschód, monopol, służba, wiadomość, historia, konferencja;
(129) RUCH (w tym „RUCH-RSW”) <-> marksizm-leninizm, dzieje, historia, imię, tradycja, dziedzictwo, biografia, walka, okręg, wojna,
rewolucja, książka, księgozbiór, Fiut, studia, studiować, rozdział, Polska, lud, ludowy;
(130) szkoła <-> kodeks, kod, etyka, zawód, profesjonalizacja, studia, studiować, student, akademia, uniwersytet, młodzież, dzieci,
wydział, prof., doc., hab., dr, mgr, kurs, klasa, klasyfikacja, wychowanie, Kobylański, Zakrzewski, warsztat, teoria, teoretyczny, naród,
narodowy, konferencja, Filas, socjologia, dyscyplina, narada, PRL, zabory, cenzura;
(131) PZPR, PPR, KPP, PPS, ZSL, SD <-> Kupis, prowincja, prowincjonalny, Kalkowski, plenum, aktor, nielegalny, kurs, członek,
członkostwo, etat, stanowić, warstwa, centrum, Śląsk, trybuna, przynależność, proletariat, wydawać wydawnictwo, zabory,
preferencje, liberalizm, KC, robotnik, robotniczy, ewolucja, zakłamanie, grono, aktywność, synteza, obóz, okres, partia, Warszawa,
walka, komisja;
(132) środowisko <-> ochrona, wychowanie, fabryka, głos, głosowanie, wysiłek, orientacja, ankieta, zarząd, zarządzać, fizyczność,
ankieta, kwestionariusz, sondaż;
(133) trybuna, „Trybuna” <-> lud, ludowy, głos, głosować, nowiny, robotnik, robotniczy, tytuł, podtytuł, umowa, niedziela, Interpress,
Chiny, popołudniowy, express, kurier, organ, partia, PZPR, Wschód, poczytność, warstwa, republika, Masłowski, sekretarz, biuro,
konstytucja, wyzwolenie, Warszawa, dziennik, gazeta, PAP, międzynarodowy, zagraniczny;
(134) demokracja <-> liberalizm, podmiot, wolność, bój, bojowy, kryzys, recesja, obrona, Kupis, obywatel, obywatelski, społeczeństwo,
unia, epoka, Bóg, wiara, chrześcijaństwo, sukces, rasizm, towarzysz, obóz, KPP, PZPR, KPZR, agitacja, propaganda, Dziki, narodziny,
walka;
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(135) mieszkańcy <-> ekspres, echo, tabloid, przekrój, towarzysz, poczytność, dziennik, gazeta, kobieta, powierzchnia, dorywczy,
objętość, Afryka, przyjaciółka, regionalny, popularność, emisja, nadawanie, muzyka, USA, wiarygodność, teren terenowy, Kupis;
(136) nadawca, nadawać, nadawczy, emisja <-> telewizja, radio, stacja, kanał, odbiór, recepcja, audytorium, program, kabel, kablowy,
rozrywka, antena, reklama, PR, marketing, minuta, satelita, satelitarny, Internet, siec, web, godzina, film, kino, wideo, komercyjny,
koncesja, pośredniczenie, lokalność, regionalizm, telekomunikacja, licencja, przekaz, intencja, prezentacja, ośrodek, łączność, nadajnik,
widzowie, mieszkańcy, wiadomość;
(137) zespół <-> fabryka, komórka, Kalkowski, indeks, rejon, GUS, plenum, „Gromada”, katedra, ośrodek, katedra, pomoc, dokładny,
legalny, górnictwo, ramy, Pisarek, redakcja, redaktor, Dubiel, wydawnictwo, wydawca, archiwum;
(138) bibliografia <-> adnotacja, Merkuriusz, zbiór, zbiorowość, Dziki, wydawać, wydawnictwo, opis, opisywać, podziemny,
czasopismo, Zeszyty, OBP, RSW, zagraniczny, cytat, ciągłość, niepodległość, suwerenność, praca, prawica, Lisicka, indeks, encyklopedia;
(139) człowiek <-> ludzie, interakcja, Bajka, GUS, inwestycja, stadium, powiązania, półrocze, współczesność, pokolenie, przyjaciółka,
doba, rzeczywistość, mądrość, godność, honor, walka, dowód, zakład, powojenny, humanistyka, humanizm, bogactwo, luksus,
dobrobyt, jednostka, popularność, (dwu)tygodnik, obraz;
(140) (dwu) miesięcznik <-> (dwu)tygodnik, magazyn, grafika, ilustracja, akceptacja, wydawać wydawnictwo, przeszłość,
międzykulturowość, kurier, literatura, ciekawy, pióro, częstotliwość, konstrukcja, oddział, Springer, „Solidarność”, wieś, wiejski,
województwo, pamięć, turystyka, biblioteka, dokładność teren, terenowy, przemiany, przekształcenia, „Przyjaciółka”, kobieta,
czytelnictwo;
(141) sprzedaż, sprzedawać <-> kolportaż, nakład, dystrybucja, prenumerata, egzemplarz, niedziela, niedzielny, kiosk, zwroty,
jednorazowy, przeciętny, przeszłość, globalizacja, dziennik, gazeta, indeks, Springer, papier, (dwu)tygodnik, nielegalny, kwartalnik
czasopismo, towar, zakład, druk, drukować, objętość, Masłowski, wzrost;
(142) świadomość <-> fundusz, gromada, ciekawy, zagrożenie, porady, preferencje, zakłamanie, krzyż, aktywność, obowiązek,
absolwent, opis, opisywać, cytat, reakcja, kontrola, cenzura;
(143) stacja, kanał <-> telewizja, emisja, nadawanie, radio, program, odbiór, recepcja, audytorium, satelita, satelitarny, komercyjny,
Internet, sieć, web, koncesja, kabel, kablowy, licencja, film, kino, wideo, komputer, przestrzeń, zakłamanie, rozrywka, nadajnik,
pośredniczenie, publiczny, elektronika, elektroniczny, telekomunikacja, reklama, PR, marketing, wiadomość, USA, depesza, humor,
informatyzacja, digitalizacja, cyfryzacja, bogactwo ;
Frekwencja -- ~1–5 tys.
(144) RSW <-> patrz poz. 129;
(145) gatunek, genre <-> felieton, esej, reportaż, reporter, wywiad, kwalifikacja, kwalifikować, poszukiwanie, publicystyka, komentarz,
frekwencja, Krasicki, typ, typologia, słownictwo, słownik, wyraz, kryteria, pogranicze, transformacja, informacja, oficjalność, obyczaj,
wyróżniać, dorobek, ramy, definicja, humanistyka, utwór;
(146) etyka, etyczny, moralność <-> kodeks, kod, kwalifikacje, kurs, właściwy, zawód, profesjonalizacja, norma, dziennikarz,
dziennikarstwo, obiektywizm, ład, porządek, naruszenie, służba, idea, ideologia, SDP, SDRP;
(147) korespondencja, korespondent <-> depesza, zagranica, popołudniowy, sprawiedliwość, rasizm, film, kino, wideo, częstotliwość,
podręcznik, selekcja, tajność, tajemnica, aktor, robotnik, robotniczy, wojna, kolektywność, monarchia, członek, członkostwo,
emigracja, Bralczyk, obcojęzyczny, przywódca, polonia, polonijny, serwis, zawód, profesjonalizacja;
(148) Rosja, rosyjski <-> patrz poz. 109;
(149) komitet <-> kalendarium, kalendarz, organ, województwo, „Solidarność”, członek, członkostwo, liberalizm, monopol, komisja,
KPP, PZPR, KPZR, konspiracja, samodzielność, międzynarodowy, partia, internacjonalizm, ogólnopolski, biuro, prasoznawczy, radio,
telewizja;
(150) sieć, sieciowy <-> kabel, kablowy, radio, lokalny, regionalny, telewizja, kanał, stacja, informatyzacja, komputer, cyfryzacja,
digitalizacja, usługi, emisja, nadawanie, dyfuzja, łączność, telefon, telegraf, telekomunikacja, antena, misja, cybernetyka, obcojęzyczny,
pluralizm, serwis, rejestracja, globalizacja, dynamika.

Na dalszych pozycjach, ale w tej samej grupie (1-5 tys.) znalazły się ponadto: ‘kapitał’, ‘kapitalizm’ | ‘OBP’ (tylko skrótowiec) | ‘komisja’ | ‘rewolucja’ | ‘rolnictwo’,
‘rolnicy’ | ‘monopol’, ‘koncentracja’ | ‘cenzura’ | ‘PRL’ (tylko skrótowiec) | ‘UNESCO’ | ‘liberalizm’ oraz ‘sprawiedliwość’.

