
Zawody w moim najbliższym otoczeniu. 

„Praca” to… 

• celowa działalność służąca zapewnieniu człowiekowi dóbr materialnych; 

• działalność, która pozwala na samorealizację, rozwój osobowości; 

• działanie, które zapewnia stały dopływ środków finansowych niezbędnych do życia; 

• złożony proces aktywności ludzkiej – zarówno fizycznej jak i umysłowej; 

• zajęcie, dzięki któremu człowiek zmierza do wyznaczonego przez siebie celu. 

„Pracownik” to… 

osoba, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz pracodawcy, w wyznaczonym 

przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje jej wynagrodzenie. 

 

Ćwiczenie „Kto tutaj  pracuje?” 

Uzupełnij tebelkę 

Miejsce Zawód - podaj kilka 

zawodów 

Czym zajmuje się 

osoba wykonująca 

dany zawód? 

Kto z Was chciałby 

wykonywać 

taką pracę? 

Teatr       

Szpital       

Restauracja       

Supermarket       

Szkoła       

Bank       

 

O tym jaka jest aktualna, społeczna i gospodarcza ranga zawodu decyduje rynek 

pracy. To on wskazuje, w jakim kierunku warto się kształcić, w jakim zawodzie uzyska                   

się w miarę szybko pracę i oczekiwane zarobki. Rynek pracy ciągle się zmienia. Coraz 

większe znaczenie w zdobywaniu posady ma poziom kwalifikacji. Inne zmiany na rynku 

pracy wywołuje postęp technologiczny. Zastanawiając się nad zawodem, który mógłbyś 

wykonywać spróbuj przewidzieć tendencję rozwojową rynku pracy. Oceń czy zawód,          

który cię interesuje jest perspektywiczny czy zanikający. Zacznij od rozważenia wpływu 

następujących czynników: rozwój techniki, zmiany stylu życia, globalizacja. 

 

 



1. Pomyśl, jak rozumiesz znaczenie słów: „praca”, „pracownik”, „zawód”?  

2. Czy Twoje odpowiedzi były zbliżone do poniższych?  

„Praca” to…  

• celowa działalność służąca zapewnieniu człowiekowi dóbr materialnych;  

• działalność, która pozwala na samorealizację, rozwój osobowości;  

• działanie, które zapewnia stały dopływ środków finansowych niezbędnych do życia; 

• złożony proces aktywności ludzkiej – zarówno fizycznej jak i umysłowej;  

• zajęcie, dzięki któremu człowiek zmierza do wyznaczonego przez siebie celu.  

„Pracownik” to… osoba, która wykonuje określonego rodzaju pracę na rzecz 

pracodawcy, w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie, za co przysługuje jej 

wynagrodzenie.   

3. Uzupełnij poniższą kartę, wypisując osoby, które w danym miejscu pracują i określając, 

czym zajmują się one w pracy ? Wpisz + lub - w ostatniej kolumnie, co będzie oznaczało,      

że w przyszłości chciałbyś wykonywać taką pracę. 

4. Pamiętaj, że w np. w szpitalu może pracować wiele osób, nie tylko lekarze i pielęgniarki, 

ale i pracownik ochrony czy ekspedientka. 



 


