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Temat: Zmiany demograficzne w Europie na przykładzie wybranych państw 

1) Porównaj aktualną liczbę ludności Polski, Włoch i Niemiec. Informacje znajdziesz w 
danych GUS i Eurostacie. Prześledź oczekiwane zmiany. W którym kraju liczba 
ludności do 2080 roku skurczy się najbardziej? 

2) Porównaj aktualny procentowy udział ludności powyżej 65 roku życia do całej 
populacji w tych krajach i przewidywany do 2080 roku. W którym kraju procentowy
wzrost ludności powyżej 65 roku życia będzie największy? 
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3) Zastanów się, dlaczego podano wiek 65 lat? Co oznacza pojęcie- wiek poprodukcyjny? 
Czy w twojej rodzinie są osoby powyżej 65 roku życia. Czy prowadzą aktywne życie 
zawodowe?

4) Czy wiesz, w jakim wieku przechodzą na emeryturę Polacy, Niemcy, Włosi? Czy w 
Europie wszyscy pracujemy tak samo długo? Porównaj 
http://biznes.onet.pl/emerytury/wiadomosci/wiek-emerytalny-w-europie-
infografika/pee4nt

5) Jaka część twojej rodziny jest aktywna zawodowo i ma dochody, a jaka pobiera 
emeryturę, rentę lub nie pracuje (uczy się, studiuje) Czy ta sytuacja odzwierciedla 
sytuację wielu polskich rodzin? 

6) Zapytaj w domu i porównaj doświadczenia zawodowe twoich rodziców i dziadków. 
Zastanów się, co zmieniło się na przestrzeni lat, jeśli chodzi o wiek podejmowania 
pracy, przechodzenia na emeryturę i długości życia   

Zdobyte
wykształcenie 

W jakim wieku
podjęli pracę 

W jakim wieku
zakończyli pracę

Jaka jest średnia 
długość życia tej 
grupy wiekowej

Ty- twoje plany

Twoi rodzice

Twoi
dziadkowie

Porównaj z pradziadkami, o ile to możliwe. Co wynika z tych danych dla systemu
emerytalnego? Żyjemy coraz dłużej. Porównaj, jak zmieni się średnia oczekiwana długość 
życia mężczyzn i kobiet. 

Jakie wnioski wypływają z faktu, że społeczeństwa europejskie będą żyły coraz dłużej ? 
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4) Czy seniorzy w twoim otoczeniu mieszkają w gospodarstwach jednopokoleniowych 
czy wielopokoleniowych? Zastanów się jakie są wady, a jakie zalety gospodarstw 
jednopokoleniowych i wielopokoleniowych oraz jednoosobowych z samotnym
seniorem.
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zalety wady

Gospodarstwo
jednopokoleniowe (np: para
seniorów)

Gospodarstwo jednoosobowe
(samotna osoba powyżej 65 
roku życia) 

Gospodarstwo
wielopokoleniowe
(dziadkowie, dzieci, wnuki)

5) Czy seniorzy mieszkający samotnie powinni otrzymywać wsparcie? Jeśli tak to 
wymień formy. Uzasadnij swoją wypowiedź. 

6) Czy rodziny opiekujące się seniorami powinni otrzymywać wsparcie? Jeśli tak to 
wymień formy. Uzasadnij swoją wypowiedź. 

7) W jaki sposób można przygotować się do starości. Wymień kilka propozycji 
odnoszących się do sfery materialnej, zdrowotnej i społecznej. 

8)  Przeczytaj artykuł zamieszczony w Dzienniku Polskim i odpowiedz na pytania 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3280026,do-starosci-trzeba-sie-przygotowac,id,t.html

a. o jakich rodzajach starości mówi psycholog dr Helena Hrapkiewicz? 
b. na które rodzaje starości możemy mieć wpływ? 
c. czy i w jaki sposób młodsze pokolenie może wesprzeć seniorów i złagodzić skutki 

starości? 


