
KTO TO POWIEDZIAŁ?

Cel: Uczeń charakteryzuje, czym zajmują się przedstawiciele różnych 
zawodów i jakie mają kompetencje.

- wydrukowane zagadki do odczytania uczniom (Załącznik 1)
- opcjonalnie: jedno urządzenie z dostępem do Internetu

klasy I-VI szkoły podstawowej

ODGADNIJ, JAKI TO ZAWÓD
Przeczytaj uczniom fragmenty wypowiedzi przedstawicieli różnych 
zawodów (znajdziesz je w Załączniku 1). 
Zachęć uczniów do zgadywania, o jaki zawód chodzi.

Kontynuujcie aktywność tak długo, na ile będziecie mieć ochotę. 
Pamiętaj, że nie chodzi o to, aby dzieci udzieliły jednej poprawnej 
odpowiedzi, ale o pobudzenie ich do myślenia o pracy w różnych branżach. 

Jeśli wolisz wyświetlić uczniom zagadki online, znajdziesz je pod tym 
linkiem: bit.ly/KtoToPowiedzialQuiz.

CO JESZCZE WIESZ O TYM ZAWODZIE?
Poniżej znajdziesz pytania pogłębiające, które możesz zadać uczniom 
przy omawianiu pracy w konkretnych zawodach (dostosuj je do wieku 
swoich uczniów):
- Jak myślicie, co powinny umieć osoby wykonujące ten zawód? 
Jakie powinny być?
- Jaki wpływ na otoczenie ma praca przedstawicieli tych zawodów?
- Jakie dostrzegacie trudności w pracy w tym zawodzie? Czego w swojej 
pracy mogą nie lubić przedstawiciele tego zawodu lub z czym mogą mieć 
trudność?
- Co w swojej pracy mogą najbardziej lubić przedstawiciele tych zawodów? 
- Jak myślicie, dlaczego zdecydowali się na taką pracę?
- Z jakimi innymi zawodami spotyka się i współpracuje przedstawiciel 
tego zawodu?

- Gdzie mogą pracować przedstawiciele tego zawodu? Wymieńcie miejsca pracy, 
które przychodzą Wam do głowy.
- Czy poznaliście kogoś, kto wykonuje ten zawód? Jeśli nie, gdzie moglibyście 
spotkać taką osobę?

---

Jeżeli któryś z zawodów podczas omawiania przykuł Waszą szczególną uwagę 
i chcielibyście dowiedzieć się o nim więcej, odwiedźcie jego profil w Mieście 
zawodów: mapakarier.org/city (w tym celu skorzystajcie z wyszukiwarki w lewym, 
górnym rogu). 

---

Jeśli spodobała Ci się ta gra, chcesz podzielić się swoimi wrażeniami 
z przeprowadzonych zajęć albo masz inne pomysły na wykorzystanie materiałów 
Mapy Karier, napisz do nas na adres kontakt@mapakarier.org.
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REŻYSERKA
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Sztuka tworzenia filmu to złożony proces. Najpierw w mojej głowie rodzi się pomysł. Tak powstaje zarys obrazu, który chcę 
pokazać widzom. I chociaż w proces produkcji zaangażowanych jest wiele osób, to ja jestem odpowiedzialna za końcowy 

produkt – to do mnie należy wybór miejsca akcji, scenografii, dialogów czy oprawy muzycznej. 

RATOWNIK 
WODNY

Cały czas uważnie obserwuję powierzchnię wody, żeby móc w porę dostrzec osoby potrzebujące pomocy. Muszę dbać 
o kondycję fizyczną, ponieważ od mojej sprawności zależy życie i zdrowie osób, którym udzielam pomocy. Żeby dobrze 

wykonywać swoje zadania muszę umieć pływać także w trudnych warunkach (wiatr, deszcz, wysokie fale, ciemność).

OCHORNIARKA
Zawsze jestem gotowa do błyskawicznej reakcji. Muszę być szczególnie czujna i wypatrywać wszelkich oznak zagrożenia. 

W swojej pracy mam dostęp do centrum monitoringu, gdzie obserwuję obraz z kamer. 
Często pracuję w godzinach nocnych, dlatego odsypiam w ciągu dnia.

ARCHEOLOŻKA
Patrząc na odkopany przedmiot muszę umieć określić z jakiej epoki pochodzi, do jakiej kultury należał ten, kto go wykonał, 

co wtedy działo się na terenie, na którym został znaleziony. W mojej pracy lubię to, że mam szansę dokonać ważnego 
odkrycia, które może zmienić naszą dotychczasową wiedzę o historii świata.

FIZJOTERAPEUTA
Moja praca polega na stosowaniu masaży, ćwiczeń i różnych zabiegów, aby pomóc osobom po wypadkach, z wadami 

wrodzonymi czy z problemami fizycznymi spowodowanymi chorobami. Największą satysfakcją jest dla mnie obserwować, 
jak po wielu miesiącach mozolnych ćwiczeń pacjent odzyskuje sprawność fizyczną.

CHIRURG
Nierzadko pracuję w pośpiechu i pozycji stojącej przez wiele godzin. Wszystko po to, żeby uratować czyjeś zdrowie i życie. 

Po operacji kontroluję stan chorego, przepisuję mu leki i zabiegi rehabilitacyjne, aby w pełni doszedł do zdrowia. 
Przez całe życie poszerzam swoją wiedzę o nowe odkrycia i metody leczenia.

ŻOŁNIERKA
Zapewniam bezpieczeństwo obywatelom mojego kraju, biorąc udział w ćwiczeniach i operacjach zbrojnych. W mojej pracy 
ważna jest świetna kondycja. Uczestniczę także w misjach pokojowych w krajach dotkniętych konfliktem. Dbam wówczas 

o porządek i pomagam ludności, dostarczając żywność i pomoc humanitarną. 

PSYCHOLOG
Dzięki mojej pracy mogę pomagać ludziom w trudnych sytuacjach życiowych lub osobom nie radzącym sobie z własną 

psychiką. Pomagam im na nowo poukładać sobie życie i własną osobowość. 
Pomoc ta odbywa się głównie poprzez rozmowę z pacjentem. W tym zawodzie najważniejsza jest otwartość i elastyczność.

SPIKER RADIOWY
Zapowiadam programy, które znajdują się w codziennej ramówce stacji, czytam teksty wiadomości prezentowanych 

w serwisach informacyjnych oraz różne komunikaty. Mogę też przeprowadzać wywiady z gośćmi w studiu, rozmawiać ze 
słuchaczami podczas audycji na żywo lub prowadzić własne programy, np. muzyczne.



PRZEWODNIK 
GÓRSKI
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Mój zawód wymaga dobrej kondycji fizycznej, ponieważ chodzenie po górskich szlakach bywa bardzo męczące. 
Cieszę się, że mogę pokazywać innym piękno gór, prowadząc ich na najciekawsze trasy. 

Muszę być przygotowany na trudne warunki pogodowe.

DRWAL
Żeby pozyskać drewno z drzew, trzeba je najpierw ściąć i wywieźć z lasu – co nie jest takie proste, jak się wydaje. 

Używam bardzo niebezpiecznych i ostrych narzędzi, dlatego muszę zachować wszelkie środki ostrożności. 
Ściśle współpracuję z nadleśnictwem, które opiekuje się danym obszarem leśnym.

HYDRAULICZKA
Często klienci wzywają mnie do naprawiania nagłych awarii, np. gdy zatka się odpływ w zlewie, albo cieknie kaloryfer. 

Wykonuję także planowe remonty (np. gdy klient chce zrobić przenieść łazienkę w inne miejsce itp.). 

PIELĘGNIARZ
Wykonuję szczepienia ochronne dzieci i dorosłych, robię zastrzyki, opatruję rany niewymagające szycia i drobne urazy, 

np. stłuczenia, podaję chorym leki, mierzę temperaturę i ciśnienie. 
Mogę pracować wszędzie tam, gdzie chorzy potrzebują fachowej opieki.

ADWOKAT
Dzięki znajomości przepisów mogę zaoferować moim klientom poradę oraz pomoc w rozwiązaniu kłopotów. 

Wyznaję zasadę, że każdy ma prawo do obrony. Dzięki mnie wielu niewinnych ludzi zachowało dobre imię. 
Do moich obowiązków należy również udzielanie porad i tworzenie rozmaitych umów.

MECHANICZKA 
SAMOCHODOWA

Jestem jak lekarz lub detektyw: diagnozuję problem pojazdu, by móc go naprawić. Poznaję budowę, funkcjonowanie 
oraz przeznaczenie każdej części samochodu. Moja praca wymaga dużej dokładności i jest bardzo odpowiedzialna. 

Największą satysfakcję czuję, gdy wraca do mnie kilent zadowolony z efektów mojej pracy.

INSTRUKTORKA 
NAUKI JAZDY

Pokazuję początkującym kierowcom, gdzie w samochodzie są hamulce, pedały, kierownica, a także silnik, skrzynia biegów, 
czy sprzęgło oraz wyjaśniam, jak działają. W moim zawodzie bardzo ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów, 

spostrzegawczość oraz znajomość mapy drogowej miejscowości, w której pracuję.

PROGRAMISTKA
Tworzę strony internetowe, aplikacje, bazy danych oraz dbam o ich sprawne funkcjonowanie. Uczę użytkowników jak mają 

się nimi posługiwać i usuwam ewentualne problemy oraz awarie. W moim zawodzie ważna jest znajomość angielskiego. 
Mogę znaleźć pracę w praktycznie każdej branży.

ASTRONOM
Mam możliwość pracy dla światowych agencji kosmicznych przy projektach, które odkrywają tajemnice naszego Układu 

Słonecznego i całego Wszechświata. Aby dobrze wykonywać swoją pracę, muszę mieć gruntowną wiedzę z zakresu 
matematyki, fizyki i praw przyrody. 



CHOREOGRAF
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Tworzę koncepcje układów tanecznych lub ruchowych, dopasowuję ruchy tancerzy czy sportowców do utworów 
muzycznych. Robię to w taki sposób, aby oddać nastrój melodii i podkreślić jej rytm. Muszę mieć świetną kondycję fizyczną, 

a także umiejętność przekazywania wiedzy innym. 

TRESERKA PSÓW
Uczę psy właściwych zachowań i posłuszeństwa opiekunom. Przyzwyczajam psy do właściwego reagowania na komendy, 
takie jak: siad, leżeć, zostaw, do nogi, zostań. Zwierzęta po uczestnictwie w moich zajęciach stają się bardziej opanowane, 

posłuszne i nabierają lepszych manier.

POŁOŻNY
Dzięki mojej pracy kobiety w ciąży, młode matki i ich dzieci mają zapewnioną bardzo dobrą opiekę. Sprawdzam, czy ciąża 

przebiega prawidłowo i czy z dzieckiem wszystko jest w porządku. Asystuję lekarzowi. Największą satysfakcję daje mi 
radość na twarzach mam, które szczęśliwie urodziły swoje dzieci. W mojej pracy ważna jest empatia i odporność na stres. 

MARYNARZ
Bez mojego udziału statek nie wykona żadnego manewru: nie przycumuje ani nie odcumuje od kei, nie zakotwiczy 

w wyznaczonym miejscu. Pilnuję statku podczas rejsu na morzu i w czasie, gdy stoi w porcie. Dużo podróżuję, odwiedzam 
piękne porty, podczas przerw na przeładunek mogę zwiedzać egzotyczne okolice i poznawać ciekawych ludzi. 

KIEROWNICZKA 
BUDOWY

Kieruję pracą robotników budowlanych oraz planuję harmonogram prac, czyli dbam, żeby były prowadzone we właściwej 
kolejności. Jeśli zauważę coś, co może zagrażać bezpieczeństwu, muszę przerwać prace i zdecydować, jak usunąć 

niebezpieczeństwo. Muszę bardzo dobrze znać się na technologiach budowlanych, materiałach, urządzeniach i maszynach.

KONTROLERKA 
LOTÓW

Dbam o prawidłowy i bezpieczny ruch samolotów na niebie. Sprawdzam, czy samolot może wystartować i wylądować 
na płycie lotniska. W mojej pracy ważne jest opanowanie, umiejętność koncentracji i szybkiego podejmowania decyzji. 

Moja praca wymaga ode mnie znajomości wielu polskich i międzynarodowych przepisów.

SPECJALISTA 
GOSPODARKI 

ODPADAMI

Dzięki mojej pracy śmieci powstające w domach, firmach i instytucjach są właściwie sortowane i przetwarzane. Wszyscy 
żyjemy dzięki temu w czystszym środowisku, a dodatkowo zyskujemy surowce, z których możemy wytwarzać kolejne 

produkty. W mojej pracy muszę znać się na tzw. odpadach niebezpiecznych i umieć je odpowiednio zabezpieczyć.

ORTODONTA
Dzięki mojej pracy ludzie mogą cieszyć się prostymi, równymi zębami. Pracuję w przychodni albo gabinecie prywatnym. 

Koryguję wady zgryzu moich pacjentów poprzez aparaty korekcyjne. Wyjaśniam również klientom, jak mają dbać o higienę 
jamy ustnej podczas noszenia aparatu.

INŻYNIER BUDOWY 
MOSTÓW

Przed przystąpieniem do budowy badam, z jakich warstw składa się podłoże i jakie ma właściwości. To wszystko wpływa 
na to, jak zaprojektuję most. Na przykład na gruntach niestabilnych nie da się budować takich konstrukcji, jak na stabilnym, 

skalnym podłożu. Dzięki mojej pracy ludzie i towary mogą szybko i sprawnie pokonywać góry, rzeki, wąwozy, kaniony itd.



FUNKCJONARIUSZ 
STRAŻY 

GRANICZNEJ
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Dzięki mnie nasze granice są bezpieczne, a ludzie i towary mogą je szybko i sprawnie przekraczać. Dbam m. in. o to, 
aby szkodliwe i niebezpieczne materiały nie przedostały się do naszego kraju. Często pracuję na przejściu granicznym, gdzie 

przez większość czasu kontroluję dokumenty (wizy, paszporty i in.), bagaż i pojazdy osób przekraczających granicę. 

SPECJALISTA 
SOCIAL MEDIA

Dzięki mojej pracy profile społecznościowe różnych osób i organizacji są zarządzane profesjonalnie, a ich działania docierają 
do szerokiego grona odbiorców. Codziennie odpowiadam na komentarze i wiadomości od użytkowników, tworzę posty 
oraz dbam o aktualność przekazywanych informacji. W mojej pracy ważna jest kreatywność i umiejętność planowania. 

PRACOWNIK BIURA 
PODRÓŻNY

Przedstawiam klientom oferty atrakcyjnych wycieczek i wczasów w kraju oraz za granicą. Osobom niezdecydowanym 
doradzam wybór najlepszego miejsca, które warto odwiedzić. Udzielam również klientom niezbędnych informacji 

dotyczących przepisów, pogody na miejscu czy warunków panujących w hotelu. 

ARCHITEKTKA
Moja praca to nie tylko obliczenia i pomiary. Oprócz umiejętności matematycznych, potrzebnych do obliczenia 

wytrzymałości czy wymiarów projektowanych przeze mnie budowli, muszę mieć zmysł artystyczny. Dzięki temu tworzę 
budynki nie tylko funkcjonalne, ale również piękne. Wiele czasu spędzam nad rysunkami technicznymi i tworząc dokumenty.

TRENERKA 
SPORTU

Jeśli trenuję zawodowych sportowców, muszę przygotować dla nich długoletni plan, obejmujący przygotowanie do ważnych 
imprez sportowych, takich jak mistrzostwa Polski czy Igrzyska Olimpijskie. Pracujemy nie tylko nad kondycją fizyczną, 

ale również nad motywacją. Widok mojego zawodnika na najwyższym stopniu podium to dla mnie największa nagroda. 

KONSERWATOR 
ZABYTKÓW

Najpierw przeprowadzam dokładne oględziny budynku oceniając, w jakim stanie się zachował, co zostało zniszczone i jak 
należy go zabezpieczyć. Potem opracowuję szczegółowy plan prac konserwatorskich, opisujący co i w jakiej kolejności 

należy zrobić, żeby odrestaurować zabytek. Dzięki mojej pracy zniszczone zabytkowe budynki odzyskują piękny wygląd. 

TŁUMACZ JĘZYKA 
MIGOWEGO

Dzięki mojej pracy świat osób słyszących staje się dla osób głuchych i głuchoniemych łatwiejszy do zrozumienia i bardziej 
przyjazny. Mogę pracować np. w urzędzie, gdzie moja pomoc jest dla niesłyszących niezbędna do załatwienia różnych 

formalności, np. wyrobienia dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. 

KONTROLERKA 
BILETÓW

Jeśli stwierdzę, że któryś z pasażerów podróżuje bez biletu lub ma bilet nieważny, mam obowiązek ukarać go mandatem. 
Czasami trafiam na pasażera, który nie chce ani zapłacić kary, ani pokazać dokumentów. 

W takim przypadku muszę go zatrzymać i wezwać Policję albo Straż Miejską.

METEOROLOG
Ludzie codziennie z niecierpliwością czekają na moją prognozę pogody. Dzięki niej każdy może zaplanować udany dzień 

albo swoje wycieczki czy wakacje. Dbam też o to, żeby ludzie żyli i pracowali bezpiecznie. 
Dzięki mnie piloci wiedzą, kiedy mogą wystartować i wylądować bez ryzyka, a kiedy muszą ominąć groźną burzę. 


