
Klasa Id  Branżowa Szkoła I Stopnia  

Zawód: kierowca mechanik/ mechanik pojazdów samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie – 04.06.2020 r. 

Temat: Mars, Wenus i spotkanie na ziemi.  

Nauczę się: określić różnice fizjologiczne i psychiczne między kobietami i mężczyznami; analizować 

różnice wynikające z płci; rozpoznać stereotypy na temat kobiet i mężczyzn. 

„Nie wiem, co więcej łączy ludzi; podobieństwo czy właśnie różnice. Jednego lubię, bo 

podobny do mnie, drugiego, bo inny. Raz zaprzyjaźni się wesoły z wesołym, innym razem zaprzyjaźni 

się wesoły ze spokojnym i smutnym (…). Starszy z młodszym, bogaty z biednym, a chłopiec może 

polubić się z dziewczynką. 

Zauważyłem, że tylko głupcy chcą, żeby ludzie wszyscy podobni byli do siebie. Kto rozumny, 

tego cieszy, że są na świecie: dzień i noc, lato i zima, młody i stary, że jest i motyl, i ptak, że są różne 

kolory kwiatów i oczów ludzkich, że są dziewczęta i chłopcy. Kto nie lubi myśleć, tego niecierpliwi 

rozmaitość, która zmusza do myślenia”. 

Janusz Korczak 

Kobiety i mężczyźni – różnice fizyczne. 

 We wszystkich ludzkich społecznościach mężczyźni są wyżsi i silniejsi od kobiet. Przeciętny 

mężczyzna jest o 6% wyższy od przeciętnej kobiety. 

 Mężczyźni są przeważnie ciężsi o 20% od kobiet. Jest to spowodowane większą masą ich 

ciała, przede wszystkim mięśni i kośćca. 

 W okresie dojrzałości płciowej mężczyźni wykazują większą siłę fizyczną niż kobiety, co jest 

spowodowane działaniem męskiego hormonu – testosteronu. 

 Mężczyźni mają szybsze tempo przemiany materii, wytwarzają więcej fizycznej energii. 

 Krew mężczyzny zawiera więcej czerwonych ciałek niż krew kobiety. 

Moglibyśmy błędnie założyć, że wymienione różnice sugerują dominację mężczyzn nad kobietami, 

które potocznie określa się jako słabą płeć. Tymczasem: 

 W pierwszym roku życia śmiertelność noworodków płci męskiej jest o około 1/3 większa niż 

dzieci płci żeńskiej. 

 Infekcje układu krążenia i układu oddechowego oraz choroby układu trawiennego pojawiają 

się częściej u chłopców niż u dziewcząt. 

 U dziewcząt rzadziej niż u chłopców spotyka się wady genetyczne. 

 Średnia długość życia kobiet przewyższa o kilka lat średnią długość życia mężczyzn. 

Kobiety i mężczyźni – różnice psychiczne 

Różnice psychiczne między kobietami a mężczyznami są trudniej mierzalne. 



W kobiecej psychice dominuje pragnienie miłości będące ważną potrzebą do zaspokojenia. Kobieta 

pragnie spotkać mężczyznę, który byłby mężem i ojcem dla dzieci – dobrym, opiekuńczym, wiernym. 

Zwykle ma też silnie rozwinięty zmysł opiekuńczy, co przejawia się w tendencji do matkowania nie 

tylko swoim dzieciom, ale wszystkim słabszym i potrzebującym. Kobiece serce jest zdolne do empatii, 

wrażliwe na ludzką biedę, przemoc, niesprawiedliwość. Ponadto kobiety intuicyjnie szybciej niż 

mężczyźni  rozpoznają nastroje innych ludzi. Łatwiej nawiązują nowe relacje, ale też częściej 

doświadczają wahań nastroju, co jest związane ze zmianami hormonalnymi w cyklu miesiączkowym. 

Mężczyźni są na ogół bardziej stali emocjonalnie. Bardziej niż współpraca interesuje ich efekt 

końcowy. Często mają uzdolnienia techniczne, mechaniczne, choć nie zawsze zwracają uwagę na 

drobiazgi i szczegóły. Powszechnie uważa się, że mężczyźni sprawniej podejmują decyzje, nie dzielą 

włosa na czworo, szybciej podnoszą się po porażkach, by znowu, może w innej dziedzinie spróbować 

swoich sił. 

Świat nie mógłby istnieć i funkcjonować zarówno bez kobiet, jak i bez mężczyzn. Jedna płeć uzupełnia 

drugą (komplementarność); razem stanowią pełnię człowieczeństwa. 

 

 


