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Temat: Czy roboty zabiorą nam pracę? Szkoła branżowa, liceum czy 

technikum? 

I 

CZY NALEŻY BAĆ SIĘ ROBOTÓW?  

Jak będzie wyglądać rynek pracy w świecie coraz doskonalszych robotów?  

• Jakie są szanse i zagrożenia automatyzacji? Kto z Was boi się, że w pracy zastąpią go 

roboty? 

 • Czy Wy chcielibyście mieć robota? Pomyślcie o swoim robocie marzeń. Jakie czynności 

mógłby za Was wykonywać? A może już macie w domu urządzenia, które Wasi dziadkowie 

uznaliby kiedyś za roboty?  

 

MNIEJSZE I WIĘKSZE RYZYKO  

Obejrzyjcie krótkie video z repozytorium TED2 :  

https://www.ted.com/talks/anthony_goldbloom_the_jobs_we_ll_lose_to_machines_and_the_ones_

we_won_t 

(Klikając na dymek włączycie polskie napisy) 

 Jest to wystąpienie prezesa firmy Kaggle, który opowiada o tym, jakie zawody 

prawdopodobnie zostaną zastąpione przez roboty w przyszłości, a którym to zupełnie nie 

grozi. 

 Podczas oglądania zidentyfikujcie i wypiszcie sobie te cechy zawodów, które sprawiają, że są 

one mniej lub bardziej podatne na automatyzację. Czy te zawody znikną? Pomyślcie. 

 CZY TEN ZAWÓD ZNIKNIE? SPRAWDŹ TO!  

Strona internetowa www.willrobotstakemyjob.com pokazuje, jakie jest szacunkowe ryzyko 

automatyzacja dla ponad 700 zawodów. Serwis powstał na podstawie głośnego raportu z 2013 

roku. Badacze wzięli pod uwagę cechy człowieka, które są trudne do zastąpienia przez 

roboty: zdolność do wykonywania precyzyjnych i mało powtarzalnych zadań, nieszablonowe 

myślenie, kreatywność, zdolności interpersonalne (m.in. empatia, umiejętności negocjacyjne), 

a nawet pracę w niestandardowych pozycjach. Sprawdźcie, jak liczbowo wygląda zagrożenie 

automatyzacją dla zawodów z różnych branż i jak kształtuje się przyszłość profesji, które 

rozważają Twoi uczniowie.  

W zakładce Rankings znajdziecie gotową listę zawodów o największym i najmniejszym 

ryzyku automatyzacji.  

W jaki sposób wiedza zdobyta na dzisiejszej lekcji może Wam pomóc w wyborze zawodu?  

https://www.ted.com/talks/anthony_goldbloom_the_jobs_we_ll_lose_to_machines_and_the_ones_we_won_t
https://www.ted.com/talks/anthony_goldbloom_the_jobs_we_ll_lose_to_machines_and_the_ones_we_won_t


Dla zainteresowanych którzy chcą pogłębić temat:  

 Obejrzyjcie video4 znanego YouTubera SciFun, który zastanawia się nad tym, czy sztuczna 

inteligencja zabierze nam pracę  😊 

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

 

II 

Liceum, technikum czy szkoła branżowa? 

 

1. Liceum ogólnokształcące 

Dawniej była to szkoła ponadgimnazjalna lub szkoła średnia, a dziś częściej nazywana jest 

szkołą ponadpodstawową, ze względu na reformę szkolnictwa z 2017 roku, gdy 

wprowadzono 8-klasową szkołę podstawową i zlikwidowano gimnazja. Jednocześnie po 2017 

roku nowe roczniki rozpoczynają edukację w liceach w systemie 4-klasowym, a nie tak jak 

wcześniej 3-klasowym. 

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


Nauka w liceum ogólnokształcącym kończy się egzaminem maturalnym. Aby rozpocząć 

naukę w tym rodzaju szkoły, konieczne jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. Każde 

liceum ustala próg punktowy, na podstawie którego klasyfikuje chętnych uczniów w ranking. 

Najlepsze szkoły średnie mają więcej chętnych niż dostępnych miejsc. 

Choć nazwa, jaką posiada ta szkoła średnia wskazuje, że jest ono ogólnokształcące, placówki 

posiadają profile dające możliwość nauki wybranych przedmiotów na poziomie 

rozszerzonym. Zwykle jest to od 2 do 4 przedmiotów. Dla przykładu, uczeń może 

zdecydować się na naukę w klasie o profilu humanistycznym, gdzie rozszerzonymi 

przedmiotami będą język polski, historia oraz Wiedza o Społeczeństwie. 

Niektóre szkoły średnie proponują również uczniom klasy dwujęzyczne, w których niektóre 

przedmioty są wykładane w języku obcym. Uczęszczając na zajęcia do takiej klasy, uczeń 

zyskuje szansę na zdawanie matury dwujęzycznej. 

Po zakończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym, absolwent może rozpocząć naukę w 

szkole policealnej lub udać się na studia. 

2. Technikum 

Szkoła średnia, jaką jest technikum, jak sama nazwa wskazuje ma charakter techniczny. 

Stanowi alternatywę dla liceum ogólnokształcącego. W obecnym systemie szkolnictwa nauka 

trwa 5 lat i kończy się możliwością otrzymania kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu 

zawodowego. Uczeń tej szkoły średniej może również przystąpić do egzaminu maturalnego. 

Zwykle uczeń technikum ma realizowany program nauczania w oparciu o dwa przedmioty w 

zakresie rozszerzonym, które są ściśle związane z zawodem, jaki chce wykonywać w 

przyszłości. To od profilu nauczania zależy, jakie przedmioty będą realizowane w zakresie 

podstawowym, a jakie w rozszerzonym. 

3. Szkoła branżowa pierwszego stopnia 

Jest to nowa nazwa na zasadniczą szkołę zawodową obowiązującą do 2017 roku. Po reformie 

edukacyjnej wprowadzona została branżowa szkoła średnia I stopnia, która kończy się 



egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Zdając go, uczeń otrzymuje 

dyplom potwierdzający możliwość wykonywania danej profesji. 

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Po jej zakończeniu absolwent uzyskuje 

wykształcenie zasadnicze branżowe i może rozpocząć przygodę na rynku pracy lub 

kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. 

4. Szkoła branżowa drugiego stopnia 

W szkołach branżowych II stopnia nauka odbywa się już w ukierunkowaniu na konkretny 

zawód, a po jej zakończeniu absolwent otrzymuje tytuł technika oraz wykształcenie średnie 

branżowe. Ponadto, wiedza zdobywana na tym poziomie edukacji umożliwia również 

przystąpienie do egzaminu maturalnego. Uczeń, który chce rozpocząć naukę w szkole 

branżowej II stopnia, musi wybrać zawód posiadający kwalifikację wspólną. Co to oznacza? 

Musi kontynuować naukę w profesji, której uczył się już w szkole branżowej I stopnia. Czyli 

jeżeli dana osoba kształciła się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń, w szkole 

branżowej II stopnia nie może zdobywać umiejętności technika usług fryzjerskich.  

Nauka w szkole branżowej II stopnia trwa 2 lata. 

 

Bardzo proszę o wiadomość mailowa do 28.05.2020 r.: 

Tytuł: imię nazwisko, klasa, data 

Adres mailowy: pedagogszkolnyspnr2@gmail.com 

W treści: Zapoznałem się, zrozumiałem 

Jeżeli pojawiły się jakieś pytania-piszcie 😊 
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