
Dzień dobry, witam Uczniów klas I TGa, I TMa i I BSIa 

Konspekt lekcji geografii dla uczniów klasy I – 3 kwietnia 2020 r. 

Przeczytajcie proszę temat w podręczniku s. 113-119. 

Zapiszcie krótką notatkę w zeszycie: 

Temat: Współczesne rynki pracy 

 

 

1. Podmioty rynku pracy: (wypiszcie z podręcznika s. 113) 

2. Procesy wpływające na zmiany współczesnego rynku pracy: (wypiszcie po min. 3, s. 114) 

demograficzne:     ekonomiczne: 

- ……………                      - ………………. 

- ……………      - ………………. 

3. Zmiany struktury zatrudnienia: (podajcie po 3 przykłady państw, s. 117) 

- etap agrarny (przedindustrialny) - ………………… 

- etap przemysłowy (industrialny) - ………………… 

- etap usług (poindustrialny) - ………………… 

 

 



Na początku lat 90. XX w. struktura zatrudnienia w Polsce była w miarę wyrównana – w rolnictwie, 

przemyśle i usługach pracowało po ok. 1/3 ludności. Postępujące od tamtego czasu zmiany najbardziej 

wpłynęły na poziom zatrudnienia w rolnictwie i usługach. 

W rolnictwie zatrudnienie do dziś systematycznie spada. Nowoczesna, zmechanizowana produkcja rolna 

nie wymaga tak wielu rąk do pracy. Przed 1989 r. istniały wielkie, państwowe gospodarstwa rolne (PGR-y), 

które często zatrudniały nadmiar pracowników. Gospodarstwa prywatne były zaś na ogół małe i słabo 

zmechanizowane, toteż pracować w nich musiało stosunkowo dużo osób.  

Dział usług rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Jest dobra tendencja. W państwach 

wysokorozwiniętych udział zatrudnionych w tym dziale gospodarki przekracza 70%, w Polsce zbliża się do 

60%. Duże zatrudnienie w usługach świadczy o wysokim poziomie życia.  

4. Bezrobocie 

Miarą wielkości bezrobocia jest tzw. stopa bezrobocia, czyli udział bezrobotnych w ogólnej liczbie 

ludności aktywnej zawodowo. Ludność aktywna zawodowo to bezrobotni i pracujący.  

 

 

 

Bezrobocie – podział ze względu na przyczyny: 

 Naturalne (3-5%) – nie narusza równowagi na rynku np. absolwenci szukają pracy 

 Koniunkturalne – zła koniunktura w gospodarce  

 Strukturalne – restrukturyzacja państwa, upadek branż np. górnictwo  

 Sezonowe – np. budownictwo, rolnictwo 



 

  Głównymi przyczynami bezrobocia są: 

 wysokie koszty pracy (obciążenia podatkowe i socjalne); 

 postępująca mechanizacja i automatyzacja pracy; 

 nieodpowiednie wykształcenie bezrobotnych i brak chęci do przekwalifikowania się; 

 nieumiejętność dostosowania się pracowników do współczesnej gospodarki wolnorynkowej (mała 

elastyczność i mobilność). 

  Głównymi skutkami wysokiego bezrobocia są rozmaite problemy społeczne (np. bieda, przestępczość). 

  W Polsce bezrobocie pojawiło się po 1989 r., kiedy przeszliśmy na gospodarkę rynkową. 

W ostatnich latach stopa bezrobocia utrzymywała się w Polsce na poziomie 12–13%,  

w styczniu 2020 r. wynosiła 5,5%. 

  Najniższe bezrobocie notowane jest w dużych miastach. 

 

 

Polecam bardzo ciekawe filmy na YT: 

1. Współczesny Rynek Pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc 

2. Rynek pracy w Polsce. Stan obecny, wyzwania i prognozy na przyszłość 



https://www.youtube.com/watch?v=F0652xhlFVw 

3. prof. Jan Klimek: Rynek pracy zwariuje! 

https://www.youtube.com/watch?v=P3vlTMmtWBY 

 

Tematy prac pisemnych, z którymi możecie się zmierzyć: 

1. Zachodniopomorski  rynek pracy 

2. Bezrobocie w gminie X, powiecie Y, województwie Z (do wyboru) 

Przypominam, że wspominałam Wam o wyborze przynajmniej 1 tematu w semestrze w formie pracy 

pisemnej na ocenę. Myślę, że w obecnych warunkach może to być także prezentacja z opisem (jeśli 

komuś zależy na lepszej ocenie lub po prostu chce się zmierzyć z takim wyzwaniem). Prace dotyczące 

rynku pracy możecie przesyłać przez najbliższe 3 tygodnie - do 24 kwietnia. Mój adres mailowy do 

wysyłania prac: 

j.mazurek-123@o2.pl 

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy - życzę Wam, by był to dla Was dobry czas  

– czas nadziei, refleksji, spokoju i jak najlepszych relacji rodzinnych. 

To wszystko na dzisiaj, następna porcja materiału za 2 tygodnie.  

Pozdrawiam, Jolanta Mazurek. 

https://www.youtube.com/watch?v=P3vlTMmtWBY

