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SPIS TREŚCI

• 1. Poprzednie rewolucje

2. Jak doszło i czym jest 4 

rewolucja

3. Jak przebiega

4. Skutki

*Prezentacja zawiera walory humorystyczne mające na celu rozśmieszyć bądź urozmaicić/zaciekawić pod czas przeglądu prezentacji prosimy podejść do tego z dystansem + sama 
prezentacja jest raczej okrojona względem tego co można by opowiedzieć na tak zawiły temat więc cudów proszę nie oczekiwać gdyż jest ona jedynie wprowadzeniem do tematu i 
podwaliną pod szerszą dyskusję w ramach lekcji (na której zapewne cię nie było)



Pierwsza Rewolucja 
Przemysłowa

• Mechanizacja (Przemysł 1.0)

- Sterowanie mechaniczne (krzywki)

- silniki parowe

Wg. Wikipedii:

Rewolucja przemysłowa – proces zmian 
technologicznych, gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, który został 
zapoczątkowany w XVIII wieku 
w Anglii i Szkocji. Był związany z przejściem 
od gospodarki opartej na rolnictwie oraz 
produkcji manufakturowej bądź rzemieślni
czej do opierającej się głównie na 
mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą 
skalę



Druga Rewolucja 
Przemysłowa

• Elektryfikacja (Przemysł 2.0)

- Karty perforowane do zapisu informacji

- Pierwsze linie produkcyjne

wg mediawiki:
Druga rewolucja przemysłowa – rewolucja 
przemysłowa, która przypada na drugą połowę XIX i 
początki XX stulecia. Spowodowana została 
gwałtownym rozwojem nauki i techniki, któremu 
towarzyszyło powstanie nowych rozwiązań 
technicznych, począwszy od silnika gazowego, 
poprzez dynamit i karabin maszynowy, aż 
po telefon w 1876, żarówkę w 
1879, odkurzacz elektryczny w 1907 i radio w 1908 
roku

Mogę sprzedać samochód w każdym kolorze o ile jest on czarny – Henry Ford



Trzecia 
Rewolucja 
Przemysłowa

• Cyfryzacja (Przemysł 

3.0)

- Mikrokontrolery do 

sterowania maszynami

- Wzrost Automatyzacji

- Systemy IT do 

planowania i kontroli 

produkcji



Czwarta 
Rewolucja 
Przemysłowa

• Sieć/Internet (Przemysł 4.0)

- Pionowe i poziome łączenie komponentów i 

maszyn w sieć, przy użyciu standardów 

internetowych

- Identyfikowalne i komunikowalne obiekty

- Samodoskonalące się obiekty



W Skrócie 4 Rewolucje



Jak doszło i 
czym jest 4 
rewolucja?🤔🤔

• Czwarta rewolucja 
przemysłowa (Przemysł 
4.0) to naturalna 
konsekwencja rozwoju 
- zarówno człowieka jak 
i wytwarzanych przez 
niego dóbr, systemów i 
rozwiązań. Cechuje się 
wprowadzaniem 
systemów 
cyberfizycznych, 
zaawansowaną 
automatyką 
przemysłową oraz 
znaczącym 
zwiększeniem 
wydajności produkcji.



Zastanowienie 
czym może być 
przemysł 4.0 
🤔😣

• Przemysł 4.0 to integracja systemów oraz tworzenie sieci. Przemysł 4.0 integruje 
ludzi oraz sterowane cyrfowo maszyny z Internetem i technologiami informacjami. 
Przepływ informacji jest realizowany w pionie z poszczególnych komponentów do 
działu IT przedsiębiorstwa oraz działu IT do komponentów. Drugi przepływ jest 
realizowany w poziomie, pomiędzy maszynami zaangażowanymi w proces 
produkcji a systemem produkcyjnym, przedsiębiorstwa.

Małpi



Uproszczony schemat zależności innowacji 4.0

Uproszczone na potrzeby prezętacji*



Wyjaśnienie Schematu
Uproszczone na 
potrzeby prezentacji



Zalety nowego rodzaju produkcji 🥱



Jak przebiega 
Rewolucja 4.0 
😨🤨

• Dzięki usieciowieniu i wymianie danych, 

przedsiębiorstwa mogą produkować bardziej 

ekonomicznie i szybciej reagować na 

indywidualne potrzeby klientów. Czas 

poświęcony na dostosowanie maszyn do 

wymogów jest zredukowany do minimum, a 

równocześnie następuje wzrost elastyczności. 

Narzędzia produkcyjnie prawie zawsze mogą 

same modyfikować swoje działanie 

przystosowując się do nowych zadań.



Jak przebiega 
Rewolucja 4.0 
😨🤨
V2

• Patrząc na slajd wyżej możemy stwierdzić, że 

oznacza to zwiększenia wydajności produkcji. 

Ponieważ wszystkie spadki obniżania 

efektywności czy marnotrawstwa są wykrywane 

dzięki bardzo dużej przejrzystości łańcucha 

wartości tak właśnie umożliwiamy producentowi 

zdobycie przewagi konkurencyjnej 😧



Skutki Rewolucji Przemysłowej 4.0 😰😱

Większy wzrost 
gospodarczy państw

Ogólna zmiana rynku i 
struktury pracy

Spadek zatrudnienia 
lub likwidacja 

niektórych branż

Wzrost znaczenia branż 
IT

Wzrost 
wymagań/kompetencji 

pracowników

Spadek kosztów 
wytworzenia produktu
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