
Geografia klasa VII 

 

Zapisz w zeszycie 

 

Lekcja 

 

Temat: Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia. 

 

Zapoznaj się z treścią i zrób proste zadania 

 

Dla sytuacji ekonomicznej każdego kraju istotne jest, ilu jego mieszkańców pracuje i w jakich 

działach gospodarki. Struktura zatrudnienia wpływa bowiem na kierunki dalszego rozwoju 

państwa. Ważna jest też liczba bezrobotnych. A jak te kwestie wyglądają w Polsce? 



 

1. Struktura zatrudnienia  

Dla analizy struktury zatrudnienia najczęściej przyjmuje się podział gospodarki na 3 

główne działy: 

 rolnictwo – wytwarzanie żywności w naturalny sposób, tj. poprzez uprawę roślin, chów 

i hodowlę zwierząt; także pozyskiwanie istniejących zasobów przyrody ożywionej, np. ryb 

i owoców morza (rybołówstwo) czy zwierzyny łownej i runa leśnego (łowiectwo, leśnictwo); 

ponadto rolnictwo dostarcza również surowców dla przemysłu (skóry, kości, drewna, 

biomasy); 



 przemysł – wytwarzanie dóbr materialnych na dużą skalę; odbywa się poprzez pozyskiwanie 

surowców mineralnych oraz ich przetwarzanie, stąd podział na przemysł wydobywczy oraz 

przetwórczy; do przemysłu można też zaliczać budownictwo; 

 usługi – nieprodukcyjna działalność człowieka mająca na celu zaspokojenie potrzeb innych 

ludzi lub firm, instytucji, organizacji; najczęściej dzielone są na usługi materialne (handel, 

naprawy, przewozy, turystyka, telekomunikacja, bankowość itp.) i niematerialne (edukacja, 

służba zdrowia, administracja, wojsko, policja, straż pożarna itp.). 

 

Zadanie 1 

Przypomnij sobie, gdzie pracują twoi rodzice oraz inne osoby dorosłe z rodziny, 

z sąsiedztwa czy spośród znajomych. Każdą z osób zakwalifikuj do jednego z trzech 

głównych działów gospodarki. 

 

 

 

Zadanie 2 

Na podstawie wykresu z 2015 r napisz ile procent ludzi zatrudnionych jest w rolnictwie, ile w 

usługach a ila w przemyśle. Odpowiedz w jakiej dziedzinie jest najwięcej zatrudnionych ludzi 

w roku 2015 

 

 

 



2. Problem bezrobocia  

Od 1990 roku w Polsce funkcjonuje gospodarka rynkowa, w związku z czym pojawiło się 

m.in. bezrobocie. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienić należy: 

 upadek wielu dużych zakładów przemysłowych, głównie z branży włókienniczej, 

wydobywczej, stoczniowej, hutniczej; 

 zaniedbanie rozwoju sektora usługowego w czasach PRL-u i nadmierna rozbudowa 

przemysłu, zwłaszcza ciężkiego; 

 upadek Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR-ów) prowadzący do gigantycznego 

bezrobocia na obszarach rolniczych, np. na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach; 

 niedopasowanie struktury szkolnictwa do nowych realiów gospodarczych; 

 wkroczenie wyżu demograficznego lat 70. i 80. XX wieku w wiek produkcyjny; 

 rozwój nowoczesnych, zautomatyzowanych technologii produkcji ograniczających liczbę 

zatrudnionych; 

 wysokie koszty pracy (podatki, składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne, pakiety 

socjalne) zniechęcające pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy; 

 sztywność rynku pracy – przyzwyczajenie ludzi do pracy na etacie i tylko w swoim 

wyuczonym zawodzie przy niechęci do przekwalifikowania się, do zmiany miejsca 

zamieszkania czy też do elastycznych form zatrudnienia (pracy w niepełnym wymiarze 

godzin, umów o dzieło i umów-zleceń, samozatrudnienia w postaci własnej działalności 

gospodarczej); 

 niesprawny publiczny system pośrednictwa pracy. 

Główne skutki wysokiego bezrobocia to: 

 emigracja zarobkowa młodych ludzi pogłębiająca starzenie się naszego społeczeństwa; 

 liczne problemy społeczne, np. rozdzielenie rodzin, bieda, szerzenie się patologii, w tym 

przestępczości; 

 rozwój „szarej strefy”, w tym pracy nielegalnej („na czarno” bez odprowadzania podatków 

i składek na ubezpieczenia społeczne). 



 

 

 

Zadanie 3  

Napisz jaki procent bezrobocia był w roku 2003 a jaki w 2015 roku 

 

Zadanie 4  

Zapisz podsumowanie w zeszycie 

W gospodarce wyróżnia się 3 główne działy – rolnictwo, przemysł i usługi. Ponad połowa 

pracujących Polaków zatrudniona jest w usługach. Głównymi przyczynami bezrobocia są: 

ysokie koszty pracy,  postępująca mechanizacja i automatyzacja pracy, nieodpowiednie 

wykształcenie bezrobotnych i brak chęci do przekwalifikowania się, nieumiejętność 

dostosowania się pracowników do współczesnej gospodarki wolnorynkowej. 

 

Zadanie odeślij na adres jolanta.nenko@onet.pl 

W razie problemów udzielam pomocy 792-506-229 
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