
Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.

Proszę przeczytać  dokument: Postęp techniczny a zagrożenia 

współczesnej cywilizacji. Informacje znajdują się w tym pliku.

Klasa 6



Postęp  techniczny 
a zagrożenia 

współczesnej cywilizacji



Postęp techniczny – proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez 
wprowadzenie do procesu produkcji nowych, 

udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez 
wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów.

Postęp techniczny

egzogeniczny
postęp techniczny egzogeniczny ma miejsce gdy wzrost 
produkcji następuje bez zwiększenia zużycia zasobów w 
procesie produkcyjnym. Dotyczy wszystkich bieżąco 
użytkowanych, rzeczowych i osobowych czynników 
produkcji. Jest wynikiem pojawienia się lepszych 
sposobów na gospodarowanie zasobami, które 
aktualnie są użytkowane. Wdrażanie nowych metod 
nie wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami.

endogeniczny (ucieleśniony)
postęp techniczny endogeniczny (ucieleśniony) 
wiąże się z angażowaniem w procesie produkcji 
nowych zasobów kapitału, czyli 
z nowymi inwestycjami, które umożliwiają 
zwiększenie wydajności pracy.



Postęp technologiczny na przestrzeni lat



Postęp technologiczny obserwuje się na przestrzeni wieków, kolejnych epok i nowych rewolucji
przemysłowych. Wraz z upływem czasu ludzkie potrzeby były zaspakajane coraz szybciej i efektywniej,
a postęp stał się narzędziem do poprawy i ulepszania istniejących już rozwiązań. Efektem postępu
technologicznego stały się nowinki techniczne wpływające na różne dziedziny życia: ekonomię,
gospodarkę, ekologię, technikę. Znaczenie technologii jako elementu decydującego o rozwoju
gospodarki stale wzrasta. Dowodem mogą być pojawiające się innowacyjne rozwiązania w obszarze
telekomunikacji, medycyny, nanotechnologii. Postęp technologiczny umożliwia osiągniecie w dowolnej
dziedzinie ogromnych sukcesów, ale wiąże się również z wieloma zagrożeniami i niekorzystnymi
zmianami.
Wiele zagrożeń dla współczesnego człowieka występuje nie tylko w płaszczyźnie technicznej, ale
również społecznej. Mnogość, szybkość wprowadzania i powszechna dostępność do nowości techniki
stwarza pewne problemy niektórym grupom społecznym. W szczególności ten problem dotyczy osób
starszych, dla których rozwijający się nowy cyfrowy świat stanowi obcą i niezrozumiałą przestrzeń.
Pokolenie seniorów znacznie słabiej obsługuje nowoczesne urządzenia, ponadto często mierzy się
z ergonomicznym niedostosowaniem urządzeń takich jak smartfony, tablety, notebooki czy inne ekrany
dotykowe.




