
Moje Zawodowe JA 

Level 1

Czym dla Ciebie jest samoświadomość? 

Jak nazwa sugeruje jest to stan świadomości samego siebie, swojej obecności, indywidualności, tego
kim jesteś, jaki jesteś, po co  żyjesz, pracujesz, jaka idea Ci przyświeca, jakie jest Twoje miejsce w
społeczności, w której żyjesz. 

W kontekście zawodowym, kiedy mowa o pracy to najważniejszą rzeczą jest poczucie spełnienia,
jakie dzięki niej osiągasz. W drodze do spełnienia zawodowego najważniejsze jest Twoje nastawienie
do  pracy.  Nastawienie,  samoświadomość i  zrozumienie  siebie  to  kluczowe  czynniki  sukcesu  i
szczęścia w pracy.

Nie od dziś wiadomo,  że osoby,  które czują się szczęśliwe są bardziej  zmotywowane,  efektywne,
zaangażowane i wpływają pozytywnie na swoje otoczenie.

To z kolei ewidentnie przekłada się  na wysokość ich zarobków, satysfakcję z pracy, awanse, a wraz z
nimi większa władzę, uznanie, komfort i wpływ.

Dla kogo jest ten produkt?

·Dla osób wchodzących dopiero  na rynek pracy,  które  chcą dobrze  poznać siebie,  swoje
słabe  i  mocne  strony,  predyspozycje  zawodowe  oraz  zyskać większą samoświadomość i
orientację zawodową;

·Dla tych, którzy  czują,  że utknęli  w swej karierze,  są niespełnieni,  wypaleni  i  konkretnie
zastanawiają się nad obraniem nowej ścieżki kariery, która będzie zgodna z ich preferencjami
i predyspozycjami;

·Dla wszystkich, którzy chcą wprowadzić zdecydowane zmiany w swoim życiu zawodowym i
potrzebują najpierw poznać dobrze siebie, by wiedzieć w jakim kierunku powinni podążać.

Korzyści, jakie da Ci ten raport:

·Poznasz swój typ inteligencji wielorakiej oraz osobowości;

·Zbadasz swój poziom odporności na stres;

·Przyjrzysz się swojej samoocenie oraz obrazowi samego siebie;

·Zdiagnozujesz swój styl podejmowania decyzji;

·Przyjrzysz się swoim umiejętnościom i zastanowisz się, jak możesz je najlepiej spożytkować;



·Zbadasz swój typ zawodowy oraz skłonności i predyspozycje zawodowe i mnóstwo innych
kompetencji.

To  wszystko  zwiększy  Twoją samoświadomość w  obszarze  predyspozycji,  potencjału,  orientacji
zawodowej i pomoże właściwie pokierować swoją edukacją, karierą i rozwojem zawodowym.

Pakiet Moje Zawodowe JA zawiera:

Raport ( pdf ) – Moje Zawodowe JA – Level 1

Testy i kwestionariusze ( pdf ), które zbadają następujące właściwości:

·ankieta skłonności zawodowych;

·motywacyjne DNA;

·typów osobowości;

·rodzaje inteligencji wielorakiej;

·stopień odporności na stres;

·predyspozycje zawodowe;

·samoocenę;

·styl decyzyjny;

·typ temperamentalny;

·twój typ zawodowy;

·umiejętności;

·twój aktualny obraz siebie;

·test osobowy wg Hartmana.

Sesja coachingowa ( 60 minut ) – skype, tel lub live ( Warszawa )

Cena: 150 zł

Forma płatności – szybkie płatności elektroniczne

YetiPay

· załóż sobie tam konto zgodnie z instrukcją, 
· wprowadź kwotę za szkolenie, 
· w polu tytuł wpisz ,,MZJ Level 1+ imię i nazwisko” 
· w polu adresata wpisz mój nr tel lub mail ( mail: 

tomasz.koldrowski@poczta.onet.pl lub tel 660017278 );
· Jak tylko pieniądze będą na moim koncie YetiPay ( zwykle max 1 dzień ) to potwierdzam i 

w mailu zwrotnym dostajesz link do pobrania raportu i umawiamy się na konsultację 
online, która możesz wykorzystać w ciągu miesiąca.



KWESTIONARIUSZ TYPÓW OSOBOWOŚCI

Osobowość to  zespół psychologicznych mechanizmów powodujących,  że  człowiek  jest  zdolny  do
kierowania  własnym  życiem.  Jest  to  zespół utrwalonych  cech  określających  zachowanie,  myśli  i
emocje, które wyznacza indywidualny sposób zachowania się każdego z nas. Wg wielu teorii cechy
osobowościowe są z jednej strony dziedziczone po przodkach ( temperament ), a z drugiej częściowo
nabywane w wyniku uczenia się ( np. samodyscyplina, sposoby radzenia sobie ze stresem etc…)

Test określi Twój typ czyli specyficzny sposób funkcjonowania w życiu. Kwestionariusz składa się z 55
stwierdzeń. Jeśli zgadzasz się, z danym stwierdzeniem to zaznacz to w kratce obok. Nie ma tu złych,
ani  dobrych odpowiedzi.  To co zaznaczasz powinno być maksymalnie  zgodne z Twym sposobem
myślenia i zachowania.

1.Lubię marzyć.
2.Żeby osiągnąć sukces trzeba mierzyć wysoko.
3.Wolę rozwiązywać swoje trudności z pomocą innych.
4.Lubię planować i układać projekty.
5.Lubię rywalizację.
6.Łatwo się zaprzyjaźniam.
7.Często tak się dzieje, że inni przychodzą mi się wyżalić.
8.Jestem bardzo energiczny/a.
9.Chciałbym żyć dobrze ze wszystkimi ludźmi.
10.Muzyka, kolory i wiersze wpływają na moje usposobienie.
11.Potrafię doskonale wyobrażać sobie różne rzeczy.
12.Potrafię bardzo długo pracować nad rozwiązaniem jakiś problemów.
13.Lubię organizować ludziom pracę.
14.Wolę spokojne i nie wymagające dużej aktywności działania. 
15.Lubię sytuacje wymagające ode mnie podejmowania decyzji.
16.Lubię przebywać z ludźmi.
17.Trudno mi wyobrazić sobie życie bez pięknych rzeczy dookoła.
18.Jestem raczej nieśmiały/a.
19.Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens.
20.Doceniam możliwość dzielenia się swoim przeżyciami z innymi.
21.Czasem ze względu na ważną sprawę można nie brać pod uwagę potrzeb innych osób.
22.Mam wielu znajomych i często się z nimi spotykam.
23.Staram się dogłębnie zrozumieć rzeczy.
24.Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie.
25.Jestem przyjacielski/a wobec obcych.
26.Niezmiernie ciekawą rzeczą jest wpływanie na innych.
27.Mogę godzinami nad czymś rozmyślać.
28.Wierzę w to, że mam wpływ na to co się dzieje.
29.Wytrącony z równowagi silnie reaguję.
30.Lubię znajdować sposoby pomagania innym.
31.Lubię rozłożyć zadanie na czynniki pierwsze.
32.Kocham towarzystwo ludzi.
33.Czasem jestem tak niespokojny/a, że nie mogę usiedzieć na miejscu.
34.Często jestem smutny/a bez większego powodu.
35.Cieszę się, gdy ktoś przejmuje ode mnie kierownictwo.
36.Lubię eksperymentować i wypróbowywać nowe pomysły.
37.Nie namyślam się długo zanim coś zrobię.



38.Kiedy jest mi przykro znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać.
39.Ludzie motywują mnie do pracy.
40.Branie udziału w podejmowaniu decyzji jest bardzo ciekawe.
41.Zanim zacznę działać, dokładnie analizuję dane.
42.Często wyczuwam, kiedy ktoś potrzebuje rozmowy.
43.Ludzie potrzebują kogoś, kto narzuci im swoją wolę.
44.Potrafię znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.
45.Jestem raczej uczuciowy/a.
46.Mam silny temperament.
47.Badanie nowych idei daje mi zadowolenie.
48.Nigdy się nie poddaję. Gdy coś mi się nie uda to próbuję kolejny raz.
49.Mając wolny czas lubię się czymś czynnie zająć. Lubię aktywny wypoczynek.
50.Łatwo przychodzi mi pocieszanie innych.
51.Jestem samotnikiem.
52.Łatwo wytrącić mnie z równowagi.
53.Wiele rozmyślam.
54.Dla ludzi niemiłych też trzeba być uprzejmym.
55.Uważam, że ludzie są bardzo interesujący.

Klucz rozwiązania testu

Uczuciowiec: 1,7,10,17,20,24,30,34,38,42,45,50,54.

Jeśli  w  tym  zakresie  masz  najwięcej  odpowiedzi  oznacza  to,  że  najbliższy  jest  Ci  ten  typ.  Jesteś
empatyczny, wrażliwy, delikatny względem innych, umiesz ludzi otoczyć troską i opieką oraz zadbać
o ich potrzeby. Jesteś raczej indywidualistą lecz nie stronisz również od innych. Kochasz przyrodę,
sztukę, w której  szukasz schronienia w obliczu trudnych sytuacji.  Jesteś skupiony na swoim  życiu
wewnętrznym. Często lubisz robić introspekcję i masz skłonność do samoanalizy. Jesteś otwarty na
potrzeby i kłopoty innych. W swym postępowaniu kierujesz się głownie emocjami.

Z powodu dużej emocjonalności i wrażliwości, możesz mieć pewne trudności z radzeniem sobie w
trudnych, stresowych momentach. Jesteś trochę typem artysty, który patrzy na świat przez emocje,
a następnie zaobserwowaną rzeczywistość starasz się ukazać innym na swój sposób.

Osoba  reprezentująca  tę osobowość najlepiej  odnajdzie  się w  pracach wymagających twórczego
myślenia, kontaktu z innymi ludźmi opartego na emocjach i w działaniach prospołecznych.

Choleryk – przywódca: 2,5,8,13,15,21,26,29,33,37,40,43,46,49,52.

Jeśli są to Twe dominujące odpowiedzi oznacza to, że ten typ jest CI bardzo bliski. Jesteś gwałtowny i
drażliwy. Chcesz wzbudzać podziw, uznanie i zwracać na siebie uwagę. Często działasz gorączkowo i z
wytężeniem. Możliwe, że często też dajesz się porwać wszystkim okazjom do działania. Cechuje Cię
ambicja,  samodyscyplina,  determinacja  i  dlatego  potrafisz  konsekwentnie  realizować swe  plany.
Dobrze panujesz nad sobą i nad innymi. Bardzo lubisz pochwały. Zwykle postępujesz uczciwie, ale
czasem uznajesz zasadę, że cel uświęca środki.

Jesteś urodzonym liderem. Cechuje Cię siła, dynamiczność i aktywność. Lubisz pracę z ludźmi, ale nie
odczuwasz zbytnio potrzeby przyjaźni i bliższych relacji w środowisku pracy. Bardziej interesują Cię
wykonane  zadania,  projekty,  zrealizowane  cele  niż uczucia  ludzi.  Łatwo  możesz  stać się
pracoholikiem, bo nie potrafisz odpoczywać i oderwać się od pracy. Lubisz kontrolować, decydować,
wpływać na innych. Jesteś bardzo dobrym organizatorem. Cechuje Cię również szybkość w działaniu.



Najlepiej sprawdzisz się w pracach wymagających szybkich decyzji, w sprawach, gdzie potrzebne jest
natychmiastowe działanie oraz w dziedzinach wymagających silnej kontroli i autorytetu.

Analityk – melancholik: 4,12,14,18,23,27,31,35,41,47,51,53. 

Cechuje Cię duża ambicja, przy jednoczesnym braku umiejętności urzeczywistniania swoich planów.
Często  poprzestajesz  na  marzeniach.  Brakuje  CI  wystarczającej  samodyscypliny,  wytrwałości  i
konsekwencji  w  działaniu.  Bywasz  nieśmiały,  nieufny  i  podejrzliwy.  Ciężko  nawiązujesz  relacje  z
ludźmi, gdyż lękasz się bycia niezrozumianym lub wyśmianym.

Cechuje  Cię zrównoważenie,  obiektywność,  punktualność oraz poszanowanie  do zasad.  Pracujesz
zwykle systematycznie, bez pośpiechu, z dużą wydajnością, solidnie i dokładnie. Charakteryzuje Cię
metodyczność pracy oraz potrzeba dokładnej analizy. Zazwyczaj wszystkie zlecenia wykonujesz na
czas. Nie jesteś wielkim entuzjastą życia towarzyskiego, ale potrafisz bez problemu znaleźć się wśród
ludzi.

Jesteś skłonny do rozmyślań, dywagacji i analiz. Masz w sobie trochę z filozofa. Ostrożnie dobierasz
sobie przyjaciół. Unikasz zwracania na siebie uwagi i raczej wolisz pozostawać w cieniu. Bardzo dużo
czasu spędzasz na planowaniu i bywasz perfekcjonistą. Najlepiej pracujesz samodzielnie, kiedy nikt Ci
nie przeszkadza.

Jeśli reprezentujesz ten typ osobowości to najlepsze będą dla Ciebie prace, gdzie trzeba zajmować
się szczegółami, planami, analizami oraz gdzie wymagana jest skrupulatność i dokładność. Doskonale
będziesz  radzić sobie  w  środowisku  pracy  związanym  z  robieniem  notatek,  wykresów  oraz  z
analizowaniem problemów zbyt trudnych dla innych.

Towarzyski optymista: 3,6,9,11,16,19,22,25,28,32,39,44,48,55.

Masz bardzo pogodne i optymistyczne nastawienie do życia. Zawsze starasz się skupiać na dobrych
stronach  życia, szansach, okazjach, perspektywach i w trudnych sytuacjach chcesz widzieć zawsze
dobre strony. Jesteś pozytywnym realistą, który potrafi wyjść z wielu trudnych sytuacji. Z łatwością
nawiązujesz kontakty towarzyskie i przyjacielskie.  Żywisz wiele  życzliwości do  świata i ludzi. Jesteś
osobą pełną ciepła i serdeczności, potrafisz przyciągać z łatwością innych i zyskiwać ich sympatię. W
towarzystwie rozkwitasz i czujesz się jak przysłowiowa ,, ryba w wodzie”. Potrafisz wpływać na ludzi,
ale  nigdy  nie  wykorzystujesz  tego  w  nieetyczny  sposób.  Ludzi  darzysz  zaufaniem  i  ono  Ciebie
również. Uwielbiasz życie towarzyskie. Bywasz miły, dowcipny i uprzejmy.

W przeciwieństwie  do  Uczuciowca  nie  przeżywasz  tak  głęboko  konfliktów  wewnętrznych.  Łatwo
przystosowujesz się do zmieniających warunków i z każdej sytuacji  potrafisz wyciągnąć dla siebie
dużo korzyści. Cechuje Cię otwartość na ludzi i nowe pomysły. Bywasz bardzo kreatywny, rozmowny,
aktywny i zorientowany na ludzi.

Dla Ciebie najlepsza będzie praca wymagająca częstego kontaktu z ludźmi, twórczego rozwiązywania
problemów oraz wspólnego działania w określonym celu.

PODSUMOWANIE

Podsumuj  teraz ile  punktów masz w określonych typach.  Ułóż je  od największej  do najmniejszej
punktacji. Szybko zobaczysz jaki typ jest u Ciebie dominujący.



STOPIEŃ ODPORNOŚCI NA STRES

Zapoznaj się z poniższym kwestionariuszem. Zakreśl dla każdego stwierdzenia ten wariant 
odpowiedzi, który do Ciebie pasuje. Im bardziej szczerze odpowiedz, tym bardziej będzie dokładny 
rezultat badania.

Stwierdzenia Rzadk
o

Czasam
i

Często

1. Myślę, że mnie nie doceniają w grupie. 1 2 3
2. Staram się pracować także, kiedy jestem chory. 1 2 3
3. Wciąż denerwuję się jakością wykonanego mojego 

zadania.
1 2 3

4. Bywa, że jestem agresywny. 1 2 3
5. Nie lubię krytyki pod swoim adresem. 1 2 3
6. Bywam rozdrażniony. 1 2 3
7. Staram się być liderem, tam gdzie jest to możliwe. 1 2 3
8. Uważają mnie za człowieka wytrwałego i 

nieustępliwego.
1 2 3

9. Cierpię na bezsenność. 1 2 3
10. Swoim nieprzyjaciołom mogę dać opór. 1 2 3
11. Z powodu nieprzyjemności choruję i przeżywam to 

emocjonalnie.
1 2 3

12. Brak mi czasu na odpoczynek. 1 2 3
13. Wchodzę w konflikty. 1 2 3
14. Nie mam władzy, abym mógł się realizować. 1 2 3
15. Nie starcza mi czasu na ulubione zajęcia. 1 2 3
16. Wszystko wykonuję szybko. 1 2 3
17. Buduje się u mnie strach przed nie znalezieniem lepszej 

pracy czy nie dostaniem awansu lub podwyżki.
1 2 3

18. Działam szybko i porywczo, a potem przeżywam swoje 
postępki.

1 2 3

Podlicz sumę punktów, które wybrałeś i określ własny stopień odporności na stres.

Sumaryczna ilość punktów Stopień odporności na stres
51-54
53-50
49-46
45-42
41-38
37-34
33-30
29-26
25-18

1- Bardzo niski
2- Niski
3- niżej średniego
4- Trochę niżej średniego
5- Średni
6- Trochę wyżej średniego
7- Wyżej średniego
8- Wysoki
9- Bardzo wysoki



SAMOOCENA

Wpływ samooceny na postępowanie człowieka jest dość istotny. Twój sposób reagowania na
zadania, jakie przed Tobą będą stawały czy na relacje w jakie wchodzisz z innymi jest w dużym
stopniu zależny od samooceny. Rozwiąż poniższy test, aby określić swój poziom samooceny.

Przy każdym stwierdzeniu należy dopasować tylko jeden wariant odpowiedzi i wpisać do tabeli.

Nr Stwierdzenia Bardzo
często
4 pkt

Często
3 pkt

Czasami
2 pkt

Rzadko 
1 pkt

Nigdy
0 pkt

1 Chciałbym,  aby  moi  przyjaciele  wciąż
mnie wspierali.

2 Ciągle  odczuwam  niepokój,  czy  moje
działania wykonałem prawidłowo.

3 Niepokoję się o swoją przyszłość.
4 Większość kolegów nienawidzi mnie.
5 Mam mniej inicjatywy niż inni.
6 Denerwuję  się  swoim  stanem

psychicznym.
7 Boję się wyjść na głupca.
8 Wygląd zewnętrzny innych jest o wiele

lepszy niż mój.
9 Boję  się występować publicznie,  kiedy

mam coś powiedzieć.
10 Często popełniam błędy.
11 Nie umiem ładnie i poprawnie mówić.
12 Nie wierze we własne siły.
13 Nie  chcę,  aby  moje  działania  były

lepsze od działań innych.
14 Jestem zbyt skromny.
15 Nie mam celu w życiu.
16 Wielu ma złe zdanie o mnie.
17 Nie  mam  nikogo,  z  kim  mógłbym  się

podzielić myślami.
18 Ludzie zbyt wiele oczekują ode mnie.
19 Ludzie  zazwyczaj  nie  interesują  się

moimi osiągnięciami.
20 Łatwo się peszę.
21 Czuję, że wielu nie rozumie mnie.
22 Czuję się zagrożony.
23 Często denerwuję się niepotrzebnie.
24 Czuję  się  źle,  kiedy  wchodzę  do  sali

pełnej ludzi.
25 Czuję się skrępowany.
26 Czuję, że ludzie mówią o mnie za moimi

plecami.
27 Jestem  przekonany,  że  innym  wiedzie

się lepiej.
28 Mam  poczucie  winy,  że  przynoszę



pecha innym ludziom.
29 Denerwuje  mnie,  kiedy  zaczynam  się

zastanawiać  nad  tym,  jaki  stosunek
mają do mnie inni.

30 Nie jestem towarzyski.
31 W sporach  odzywam  się  tylko  wtedy,

kiedy wiem, że mam rację.
32 Wciąż myślę, o tym czego oczekują ode

mnie inni.

Interpretacja wyników
0-25  punktów  –  zawyżona  samoocena –  charakteryzuje  ją niewielka  rozbieżność między  ,,  ja
realnym”, a ,,  ja idealnym”, ogólne zadowolenie z siebie i swego działania. Zawyżona samoocena
powoduje przypisywanie sobie większych możliwości niż się faktycznie posiada, co w konsekwencji
prowadzi  do  podejmowania  zadań przerastających  własne  możliwości.  Z  jednej  strony  może  to
wpływać mobilizująco na Ciebie,  ale może też w pewnych przypadkach prowadzić do frustracji  i
rozczarowań.

Jednostki o zawyżonej samoocenie często mają nierealistyczne oczekiwania, co do tego co im się
należy  od  otoczenia,  a  wskutek  niespełnienia  przez  środowisko  stawianych  wymogów  powstają
konflikty.

26-45 punktów – adekwatna samoocena – pozwala ona krytycznie ustosunkować się do siebie oraz
nieustannie  przymierzać swoje  możliwości  do  pojawiających  się coraz  to  nowych  wymagań
stawianych przez życie, pozwala także stawiać przed sobą możliwe do wykonania cele.

46-128  punktów  –  zaniżona  samoocena –  charakteryzuje  się dużą różnicą między  tym,  jaka
jednostka jest, a jaka chciałaby być, oznacza to brak wiary we własne siły, ciągłe niezadowolenie z
siebie, poczucie bezradności i przekonanie, że jest się gorszym od innych. Negatywna ocena samego
siebie pociąga za sobą brak pewności siebie i ciągły niepokój spowodowany obawom niesprostania
wymaganiom,  co  może  prowadzić do  zachowań agresywnych,  będących  swoistą formą obrony
własnej tożsamości, może również prowadzić to do izolacji społecznej bądź do nadmiernej zależności
w  stosunkach  interpersonalnych.  Brak  wiary  we  własne  możliwości,  ciągła  obawa  przed
niepowodzeniem prowadzą do wycofywania się i pozostawania na uboczu.

Sposoby podnoszenia akceptacji własnej osoby

·Błędne i ograniczające przekonania dotyczące siebie zastąp realistycznymi.

·Stwórz  i  zachowaj  w  wyobraźni  obraz  własnej  osoby  świadomej  swoich  pozytywnych  cech
osobowości, umiejętności i osiągnięć.

·Podtrzymuj ten obraz powtarzanymi w pamięci zwrotami zaczynającymi się od słów ,,  Potrafię”,
,,Umiem”; ,, Zasługuję”.

Adekwatna  samoocena  ułatwia  funkcjonowanie  zawodowe.  Umożliwia  bowiem  właściwą ocenę
potencjału zawodowego, czyli  własnych potrzeb, obszarów preferencji,  zainteresowań i zdolności.
Pozwala  sobie  stawiać realistyczne cele,  podejmować się ambitnych,  a  jednocześnie realnych do
wykonania zadań i nawiązywać zdrowe relacje międzyludzkie.



TYPY TEMPERAMENTOW

Flegmatyk
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Kompetentny i solidny
 Spokojny i zgodny
 Ma zdolności administracyjne
 Pośrednik w rozwiązywaniu 

problemów
 Unika konfliktów
 Dobrze znosi naciski
 Znajduje proste wyjście

 Problemy w szybkim podejmowaniu decyzji,
unikanie ryzyka

 Trudności w określaniu celów, zwlekanie, 
odkładanie spraw na później

 Unikanie ponoszenia odpowiedzialności 
( np. nie awansować )

Melancholik
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Podporządkowuje się regulaminom
 Perfekcjonista i wysokich wymaganiach
 Docenia wagę szczegółów
 Wytrwały i dokładny
 Uporządkowany i zorganizowany
 Schludny, czysty i oszczędny
 Łatwo dostrzega problem
 Znajduje twórcze rozwiązania
 Musi dokończyć co zaczął
 Lubi wykresy, schematy, wykazy, liczby
 Bardzo wrażliwy, łatwo go urazić

 Nieufny w stosunku do ludzi
 Skłonny popadać w apatię i depresję
 Wymagający wobec siebie i innych, 

perfekcjonista
 Często przekłada ważne sprawy na 

późniejsze terminy

Choleryk
MOCNE STRONY SŁABY STRONY

 Ukierunkowany na cel
 Ogarnia całokształt
 Dobry organizator
 Dostrzega praktyczne rozwiązania, jest 

szybki w działaniu
 Rozdziela pracę
 Kładzie duży nacisk na wydajność
 Realizuje cele
 Dodaje innym bodźców do działania
 Opozycja pobudza go do aktywności

 Ma kłopoty z uznaniem racji innych ludzi, 
nie lubi przekazywać innym kontroli

 Nie lubi się podporządkowywać 
przełożonym

 Wydaje spontaniczne sądy, oceny, często 
raniąc innych

 Nie jest skłonny udzielać emocjonalnego 
wsparcia innym ludziom

Sangwinik
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

 Inicjuje nowe formy aktywności
 Potrafi sprawiać bardzo dobre 

wrażenie
 Jest twórczy i barwny
 Tryska energią i entuzjazmem
 Rozpoczyna działania, projekty w 

efektywny sposób
 Pobudza innych do współpracy
 Oczarowuje współpracowników

 Miewa problemy z dokończeniem zadań, 
zwłaszcza precyzyjnych i do wykonania w 
określonym terminie

 Nie potrafi odmawiać, w związku z tym 
przyjmuje nadmiar obowiązków

 Często jego wypowiedź wyprzedza głębsze 
przemyślenia tematu

 Zapomina o różnych sprawach, jest 
niepunktualny

 Łatwo ulega emocjom



Wypowiedzi Skala
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Przed jakimś 
ważnym 
wydarzeniem 
zaczynam się 
denerwować
Pracuję 
nierównomiern
ie, zrywami.
Szybko potrafię
przestawić się z
jednego 
zadania na 
inne.
Jeśli zachodzi 
potrzeba mogę 
spokojnie 
poczekać.
Jest mi 
potrzebne 
wsparcie 
podczas 
niepowodzeń i 
porażek.
W pracy z 
ludźmi 
przeciętnymi 
jestem 
nieopanowany i
wybuchowy.
Jest mi łatwo 
podejmować 
decyzje.
Nie mogę 
opanować 
swoich emocji, 
jest to ode 
mnie 
niezależne.
SUMA

Podlicz wagę każdego z temperamentów wg formuły:

M = 1+5 =

CH = 2+6 =

S = 3+7 =

F = 4+8 =

Zapisz teraz odpowiednie symbole w kolejności zmniejszającej, czyli od tego gdzie masz najwięcej 
punktów do tego gdzie masz najmniej. Tym sposobem otrzymujesz formułę własnego 
temperamentu. Zgodnie z otrzymaną formułą możesz dowiedzieć się, który z typów temperamentu 
jest u Ciebie dominujący.



Test stylu podejmowania decyzji

Odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania, wybierając odpowiedź A lub B. Wybraną odpowiedź 
zakreśl kółkiem.

1. Większą radość daje Ci rozwiązanie problemu przez :

a) Dokładną analizę wszystkich faktów;

b) Zastosowanie twórczego myślenia.

2. Kiedy pracujesz nad zadaniem, wolisz aby Twoja praca:

a) Spełniała w pełni wymogi narzucone przez przełożonego;

b) Wyróżniała się nowatorskim pomysłem.

3. Co bardziej cenisz u ludzi:

a) Logiczne myślenie;

b) Sympatyczny sposób bycia.

4. Kiedy kupujesz sobie coś nowego, częściej:

a) Analizujesz, czy jest Ci to faktycznie potrzebne;

b) Kupujesz, to co Ci się podoba, nie zważając na realną potrzebę.

5. Jeśli dowiadujesz się, że Twój przyjaciel podjął decyzję, która przyniosła mu przykre 
konsekwencje i teraz bardzo cierpi, raczej:

a) Wytykasz mu brak zastanowienia i nieracjonalną decyzję;

b) Współczujesz mu.

6. Co jest dla Ciebie ważniejsze:

a) Mieć rację;

b) Mieć dobre stosunki z otoczeniem.

7. Kiedy znajomi Cię proszą, abyś rozstrzygnął spór, wtedy raczej:

a) Dokładnie analizujesz fakty przed wydaniem opinii;

b) Starasz się przede wszystkim zrozumieć intencje obu stron sporu.

8. Co jest dla Ciebie bardziej dotkliwe:

a) Popełnienie błędu;

b) Zrobienie przykrości bliskiej osobie.

9. Jakich współpracowników cenisz bardziej:

a) Tych, którzy nigdy się nie mylą i są zawsze precyzyjni:

b) Tych, którzy są sympatyczni i gromadzą wokół siebie ludzi.



Podsumuj liczbę odpowiedzi A oraz B

Odpowiedzi A: 

Odpowiedzi B:

Wyjaśnienie do testu.

Przewaga  odpowiedzi  A  jest  charakterystyczna  dla  osób  preferujących  analityczne  podejście  do
podejmowania decyzji.

Ludzie o tym podejściu bardzo trzeźwo i rozsądnie patrzą na świat. Swoje decyzje podejmują głównie
na podstawie logicznej analizy faktów. Starają się dążyć do obiektywizmu, a stronić od emocji. Fakty
mają  dla  nich dużo  większe  znaczenie  niż  uczucia.  Zdarza  się,  że  przypisując  tak  duże znaczenie
faktom, pomijają emocje i intencje innych ludzi. Nie są skłonni dokonywać wyborów na podstawie
intuicji i przeczucia.

Przewaga odpowiedzi  B jest  charakterystyczna dla osób preferujących emocjonalne podejście  do
podejmowania decyzji.

Osoby o takim podejściu są o wiele bardziej zorientowane na emocje, motywy i wartości każdego
człowieka.  Uważają,  że  logika  jest  niedostatecznym  instrumentem  przy  podejmowaniu  decyzji.
Dlatego  też  podejmując  działania,  starają  się  uwzględniać  uwagi  i  uczucia  innych.  Same również
kierują się bardziej swymi odczuciami, emocjami i intuicją.



OBRAZ WŁASNEJ OSOBY

Poznaj swoje JA

Najważniejszym  elementem  w  procesie  kształtowania  własnej  ścieżki  zawodowej  jest  poznanie
samego siebie.

To co myślisz o sobie, czyli Twój własny obraz ma ogromny wpływ na Twoje życie oraz na to, jak się
zachowujesz  i  między  innymi  na  to,  jak  wypadniesz  na rozmowie  kwalifikacyjnej.  Obraz  samego
siebie kształtuje się już od najwcześniejszych lat.

Co składa się na to, jak postrzegasz siebie?

·Dostarczane Ci przez innych informacje na temat Ciebie. 

Informacje te tak naprawdę są zawsze subiektywne, bo każdy człowiek postrzega i ocenia
innych  poprzez  pryzmat  obrazu  siebie,  swoich  doświadczeń,  oczekiwań,  potrzeb  oraz
schematów społecznych. Przykładowo jeśli rodzice sami mają wyższe wykształcenie zwykle
oczekują,  iż dziecko  również pójdzie  w  ich  ślady.  Jeśli  dziecko  jednak  zakończy  naukę
wcześniej może zostać krytykowane i uważane za leniwie, mniej zdolne czy nieinteligentne.

·Wyniki Twoich działań. Wiedz o tym,  że nie jest  to również w pełni i  obiektywna miara Twych
możliwości, ponieważ efekty Twoich działań zależą w znacznym stopniu od stopnia trudności zadań,
które podejmujesz oraz od poziomu Twoich osobistych aspiracji.  To, co jeden człowiek postrzega
jako  sukces,  drugi  może odbierać jako nic  specjalnego lub jako porażkę,  tak więc jest  to  bardzo
względne.

·Efekty  dokonywanych  przez  Ciebie  porównań z  innymi, w  stylu  ,,  Ja  –  Inni  ludzie”.  To  jak
wypadniesz w tych porównaniach może w dużym stopniu zależeć od osób, z którymi się porównujesz
oraz  od  stopnia  wnikliwości  Twoich  obserwacji.  Przykładowo,  jeśli  zastanawiasz  się,  czy  jesteś
zaradny  życiowo  czy  biznesowo  i  jako  swój  wzorzec  do  porównań wybierzesz  osobę,  która  ma
naprawdę duże doświadczenie, wiedzę i świetne rezultaty możesz wtedy poczuć się nieudacznikiem
czy przeciętniakiem.



OSOBOWOŚĆ

Aby ułatwić Ci poznanie Twoich silnych stron, proponuję Ci wybrać z poniższej listy 10 cech, które
najbardziej do Ciebie pasują:

Szczery Uczciwy Skromny
Trzeźwo myślący Naturalny Praktyczny
Gospodarny Małomówny Wytrwały w działaniu
Niezwykły Analityczny Niezależny
Intelektualista Wnikliwy Spostrzegawczy
Profesjonalny Dokładny Kompetentny
Emocjonalny Twórczy Dynamiczny
Impulsywny Wrażliwy Intuicyjny
Otwarty Pomysłowy Obdarzony wyobraźnią
Uprzejmy Przekonywujący Rozumiejący innych ludzi
Cierpliwy Popierający Współczujący
Taktowny Odpowiedzialny Towarzyski
Konsekwentny Odważny Stanowczy
Energiczny Charyzmatyczny Pewny siebie
Popularny Dbający o zysk Przyciągający uwagę
Dokładny Dostosowujący się Czujny
Skuteczny Ostrożny Pedantyczny
Lojalny punktualny Staranny

Spróbuj  teraz  spośród  tych 10  cech wybrać  3  najbardziej  charakterystyczne  dla  siebie  i  wskazać
doświadczenia, w których kiedyś je wykorzystałeś.

Przykład: 

Cecha:  Pewny  siebie.  Dlaczego?  Bez  problemu  potrafię  zapoznawać  dziewczyny  na  ulicy,  na
przystanku, w sklepie i skutecznie flirtować i czuję się z tym bardzo swobodnie.

CECHA DLACZEGO? 
1.

2.

3.



TWOJE SŁABOŚCI

Warto także poznać swoje słabości. W tym celu z poniższej listy wybierz 10 charakterystycznych dla
Ciebie cech:

Fałszywy Nietaktowny Przewrażliwiony
Rozrzutny Samotnik Roztargniony
Skryty Bojaźliwy Plotkujący
Niegospodarny Obojętny Lizus
Nerwowy Nieodpowiedzialny Manipulant
Leniwy Pesymista Niestaranny
Apatyczny Nietolerancyjny Wybredny
Chaotyczny Krytykujący Denerwujący
Bałaganiarz Obojętny Wtrącający
Impulsywny Skoncentrowany na sobie Nietowarzyski
Niespokojny Nieufny Obrażający się
Lękliwy Zamknięty w sobie Zakłamany
Pewny siebie Nieśmiały Głośny
Ryzykant Skąpy Kłótliwy
Spóźniający się Przebiegły Gadatliwy
Niezorganizowany Mało kreatywny Pozwalający na wszystko
Nieskuteczny Mściwy Apodyktyczny
Kapryśny niekompetentny Nieostrożny

Spróbuj teraz z tych 10 cech wybrać 3 najbardziej charakterystyczne dla Ciebie i wskazać sytuacje, w
których najczęściej je przejawiasz.

Przykład:

Cecha: Niestaranny. W jakich sytuacjach? Gdy robię projekty, zadania w pracy to zapominam o wielu
szczegółach, nie dbam o formę, niestarannie pisze na komputerze.

CECHA W JAKICH SYTUACJACH?
1.

2.

3.



ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH

Zapewne potrafisz wykonywać wiele czynności. Są też pewnie takie, których chciałbyś się nauczyć.
Jeśli mógłbyś wybierać, to który rodzaj działalności Ci bardziej by odpowiadał? Do każdego pytania
zostały  przygotowane  dwie  możliwe  odpowiedzi.  Wybierz  jedną  z  nich  (  A  lub  B  )  i  zaznacz  na
arkuszu.

Jeśli masz wątpliwości lub trudności, możesz nie wybrać żadnej odpowiedzi lub wybrać obydwie.

Co wolisz?

1a. Hodować zwierzęta lub uprawiać rośliny. 1b. Obsługiwać maszyny.
2a. Opiekować się osobą chorą, dbać o 
przyjmowanie przez nią leków.

2b. Wykonywać wykresy, zestawienia, 
schematy lub proste programy komputerowe.

3a. Wyrażać na piśmie swoje myśli ( pisać 
wiersze, opowiadania ).

3b. Obserwować rozwój roślin i zwierząt.

4a. Wykonywać różne przedmioty, wyroby 
( np.; z drewna, tkaniny, metalu, składników 
spożywczych ).

4b. Sprzedawać lub reklamować towary.

5a. Uczyć się języka obcego, tłumaczyć 
teksty.

5b. Mieć do czynienia z wydawnictwami 
artystycznymi, muzycznymi, teatralnymi etc…

6a. Zajmować się zwierzętami. 6b. Tłumaczyć coś innym, szkolić, instruować.
7a. Organizować wystawę prac, konkurs 
recytatorski, imprezę, wyjazd, pokaz, 
wycieczkę.

7b. Obsługiwać sprzęt gospodarstwa 
domowego, pojazdy, maszyny, urządzenia 
techniczne.

8a. Udzielać rad i informacji. 8b. Bywać w teatrze, kinie, muzeum, na 
wystawie etc…

9a. Naprawiać różne rzeczy ( urządzenia, 
sprzęt ).

9b. Wyszukiwać i poprawiać błędy w tekstach, 
obliczeniach, rysunkach.

10a. Brać udział w biologicznych 
doświadczeniach.

10b. Robić obliczenia, rachunki.

11a. Pracować w ogrodzie, sadzie, na działce. 11b. Analizować schematy, np. budowy maszyn,
wykroje ubrań, przepisy kulinarne.

12a. Rozwiązywać konflikty międzyludzkie. 12b. Wykonywać rysunki techniczne oraz 
sprawdzać je i korygować.

13a. Robić zdjęcia artystyczne, malować, 
śpiewać, tańczyć.

13b. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami.

14a. Naprawiać urządzenia i aparaturę 
medyczną.

14b. Nieść pomoc poszkodowanym w 
wypadkach.

15a. Skrupulatnie wykonywać powierzoną 
pracę ( opisy, pomiary, raporty, 
sprawozdania ).

15b. Wyrażać własne przeżycia poprzez 
rysunek, rzeźbę, wiersz, muzykę.

16a. Wykonywać analizy laboratoryjne. 16b. Przyjmować i leczyć ludzi, rozmawiać z 
nimi, wspierać ich, pomagać.

17a. Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje 
otoczenie.

17b. Montować i naprawiać różne mechanizmy,
przyrządy i maszyny.

18a. Prowadzić wycieczki do teatru, muzeum,
rajdy turystyczne etc…

18b. Dyskutować na tematy związane z 
architekturą i sztuką.

19a. Reperować auto, rower, urządzenia, 
sprzęt domowy.

19b.  Przerysowywać rysunki, mapy, napisy.

20a. Walczyć ze szkodnikami i chorobami 20b. Obsługiwać komputery, urządzenia 



roślin. biurowe, pisać na klawiaturze lub na maszynie.
21a. Przebywać wśród ludzi, udzielać im 
pomocy i świadczyć usługi.

21b. Składać różne urządzenia majsterkować.

22a. Planować wydatki, sporządzać bilanse i 
domowy budżet.

22b. Być na wsi i brać udział w zajęciach 
gospodarskich.

23a. Lepić z gliny, modeliny etc… 23b. Wędrować i obserwować naturę.
24a. Porządkować notatki, dokumenty, 
rachunki.

24b. Czytać czasopisma i książki techniczne.

25a. Zawierać nowe znajomości. 25b. Rysować, grać na instrumencie, 
deklamować.

Arkusz odpowiedzi do ,, Ankiety skłonności zawodowych „

I II III IV V
1a 1b 2a 2b 3a
3b 4a 4b 5a 5b
6a - 6b - 7a
- 7b 8a - 8b
- 9a - 9b -
10a - - 10b -
11a 11b 12a 12b 13a
13b 14a 14b 15a 15b
16a - 16b - 17a
- 17b 18a - 18b
- 19a - 19b -
20a - - 20b -
- - 21a - -
- 21b - 22a -
22b - - - 23a
23b - - 24a -
- 24b 25a - 25b
P…… T….. C…. D….. A…..

Podsumuj liczbę wyborów w kolumnach pionowych. Uzyskane wyniki różnicują Twoje skłonności do 
pracy w poszczególnych grupach zawodowych.

I P – człowiek – przyroda

II T – człowiek – technika

III C człowiek – człowiek

IV D człowiek – system znaków (dane )

V D człowiek – obraz artystyczny ( działalność artystyczna )



TYPY ZAWODÓW
Człowiek – człowiek

Grupa  ta  obejmuje  zawody  związane  z  pracą wymagającą stałego  kontaktu  z  ludźmi.  Będą to
wszelkie zawody, gdzie jest wyraźna konieczność przebywania z klientem, interesantem, pacjentem,
wychowankiem,  podopiecznym  etc…Ludzie  z  tej  grupy  lubią pracę z  innymi.  Lubią informować,
wyjaśniać, pomagać, uczyć czy leczyć.

Wymagane kompetencje: 

·Świetne umiejętności interpersonalne;

·Pogodne usposobienie i otwartość na ludzi;

·Życzliwość, cierpliwość, rozwaga, opanowanie

Obszary zawodowe:

·Związane z nauczaniem i wychowaniem; 

·Związane z usługami, handlem, opieką medyczną, udzielaniem informacji i porad.

Przykładowe zawody:

·Nauczyciel, lekarz, psycholog, opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych, pracownik socjalny,
pielęgniarka,  doradca,  konsultant,  pedagog,  sprzedawca,  pracownik  obsługi  klienta,  sędzia,
dziennikarz, kelner, socjolog etc…

Człowiek – system znaków

Grupa ta obejmuje zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych tj;
cyfra,  znaki  kartograficzne,  znaki  stenograficzne,  kody,  graficzne  znaki  językowe,  litery,  systemy
oznakowania pojęć językowych naturalnych i sztucznych.

Wymagane kompetencje:

·Odpowiedzialność, samodzielność, zdolności organizacyjne;

·Dokładność, solidność, dobra pamięć;

·Spostrzegawczość, systematyczność, koncentracja uwagi.

Obszary zawodowe:

Nauki ścisłe i niektóre humanistyczne.

Przykładowe zawody:

·Informatyk, programista;

·Fizyk, matematyk, astronom;

·Tłumacz, kreślarz, kartograf;

·Księgowy, statystyk; architekt, makler giełdowy, bankowiec.



Człowiek – technika

W tej grupie są zawody, w których praca jest  ściśle związana z wydobywaniem i przetwarzaniem
surowców,  obróbką różnych  materiałów,  produkcją dóbr  materialnych,  eksploatacją maszyn  i
urządzeń.

Wymagane kompetencje:

·Spostrzegawczość, odpowiedzialność;

·Koncentracja uwagi, opanowanie, dokładność, obowiązkowość.

Przykładowe zawody:

·Mechanik samochodowy, mechanik maszyn, monter, inżynier, technik, kierowca, krawiec, stolarz,
optyk, elektryk, elektronik, lutnik, murarz etc…

Człowiek – przyroda

Do  tej  grupy  zalicza  się zawody,  w  których  praca  wymaga  kontaktu  z  przyrodą (  zwierzętami,
roślinami oraz ich uprawą i pielęgnacją, hodowlą) i ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

Wymagane predyspozycje:

·Zamiłowanie do pracy z elementami przyrody;

·Duża odpowiedzialność, zdolność obserwacji, dokładność;

·Duża sprawność fizyczna.

Przykładowe zawody:

·Biolog, naukowiec, weterynarz, zootechnik, leśnik;

·Rolnik, ogrodnik, sadownik, hodowca;

·Ekolog, badacz natury, inżynier ochrony środowiska.

Człowiek – obraz artystyczny

W  tej  grupie  są zawody  związane  z  działalnością artystyczną,  muzyczną,  plastyczną,  filmową,
teatralną,  organizacją imprez  artystycznych,  wykonywaniem  wyrobów  lub  usług  o  charakterze
artystycznym.

Pożądane cechy:

·Wrażliwość estetyczna;

·Wyobraźnia przestrzenna; twórcze myślenie;

·Uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne;

·Dokładność, systematyczność.

Przykładowe zawody:

Plastyk,  muzyk,  aktor,  rzeźbiarz,  malarz,  tancerz,  konserwator  dzieł sztuki,  projektant  odzieży,
stylista, fotograf, grawer, dekorator wnętrz, florysta.



KWESTIONARIUSZ INTELIGENCJI WIELORAKIEJ

Test inteligencji wielorakiej wg H. Gardnera

Wypełnij poniższy kwestionariusz, przypisując wartość liczbową każdemu stwierdzeniu, które Twoim 
zdaniem jest prawdziwe w odniesieniu do Ciebie. Jeśli w pełni się z nim zgadzasz, postaw cyfrę 5. 
Jeśli sądzisz, że nie masz z nim nic wspólnego, to postaw 0. 

Użyj cyfr od 5 do 0, aby określić stopień prawdziwości poszczególnych stwierdzeń.

Wyniki wpisz w odpowiednie pola dla każdego typu inteligencji, a następnie wypełnij koło wielorakiej
inteligencji.

1. Posiadam uzdolnienia manualne
2. Posiadam dobre wyczucie kierunku
3. Posiadam naturalną umiejętność rozwiązywania sporów między 

przyjaciółmi
4. Łatwo zapamiętuję słowa piosenek
5. Potrafię wyjaśniać w prosty sposób trudne zagadnienia
6. Robię wszystko krok po kroku
7. Dobrze znam samego siebie i rozumiem, dlaczego postępuję tak, a nie 

inaczej.
8. Lubię ćwiczenia grupowe i spotkania towarzyskie
9. Dobrze uczę się, słuchając wykładów i wywodów innych ludzi
10. Słuchając muzyki doznaję zmian nastroju
11. Lubię krzyżówki, łamigłówki i problemy logiczne
12. Tablice, zestawienia i pomoce wizualne odgrywają dla mnie ważną rolę 

podczas uczenia się
13. Jestem wrażliwy na nastroje i uczucia otaczających mnie ludzi
14. Najlepiej uczę się, kiedy muszę wziąć się w garść i zrobić coś samemu
15. Zanim zechcę się czegoś nauczyć, musze zobaczyć, jaką będę miał z tego 

korzyść
16. Podczas nauki i rozmyślań lubię spokój i samotność
17. Potrafię usłyszeć poszczególne instrumenty w złożonych utworach 

muzycznych
18. Łatwo przychodzi mi wywołanie w wyobraźni zapamiętanych i 

wymyślonych obrazów
19. Posiadam bogaty język i potrafię się nim posługiwać
20. Lubię robić notatki
21. Posiadam dobre poczucie równowagi i lubię ruch fizyczny
22. Potrafię dostrzegać strukturę przedmiotów i związki między różnymi 

rzeczami
23. Potrafię pracować w zespole i korzystać z cudzych doświadczeń
24. Jestem dobrym obserwatorem i często zauważam rzeczy uchodzące 

uwadze innych.
25. Często bywam niespokojny
26. Lubię pracować lub uczyć się niezależnie od innych
27. Lubię komponować muzykę
28. Potrafię radzić sobie z liczbami i problemami matematycznymi



Klucz do kwestionariusza inteligencji wielorakiej

Typy inteligencji stwierdzenia Suma punktów
Lingwistyczna 5,9,19,20
Matematyczno – logiczna 6,11,22,28
Wizualno – przestrzenna 2,12,18,24
Muzyczna 4,10,17,27
Interpersonalna 3,8,13,23
Intrapersonalna 7,15,16,26
Kinestetyczna 1,14,21,25

Definicje:

Inteligencja  lingwistyczna –  jest  to  umiejętność dobrego  posługiwania  się językiem,  wzorami  i
systemami. Zależnie od kontekstu kulturowego może być ona wyrażana na różne sposoby. Poprzez
umiejętności pisarskie, opowiadanie, sprawne manipulowanie językiem przy rozwiązywaniu rebusów
czy  anagramów.  Inteligencja  lingwistyczna  wyraża  się we  wrażliwości  na  słowa,  ich  kolejność,
brzmienie,  rytm,  na  modulację głosu,  a  również i  na  umiejętność skutecznego  przekonywania,
przekazywania  informacji  oraz  wyrażania  uczuć i  kształtowania  nastroju.  Osoby  z  rozwinięta
inteligencją lingwistyczną wykazują spore  zainteresowanie  językami  i  grą słów.  Zazwyczaj  bardzo
lubią wiersze, rymowanki i zabawy słowne. Takie osoby najefektywniej uczą się poprzez słuchanie,
pisanie,  czytanie  i  dyskusję.  Najczęściej  wybierają takie  zawody  jak:  pisarz,  blogger,  poeta,
dziennikarz,  filolog,  językoznawca.  Świetnie  sprawdzają się w  roli  prelegentów,  mówców  i
negocjatorów. 

Inteligencja  matematyczno–logiczna –  przejawia  się łatwością w  rozumieniu  i  opanowaniu
abstrakcyjnymi symbolami, kodami ( alfabetyczny, numeryczny ), wzorami i pojęciami miary ( czasu,
ilości,  objętości ). Osoba o rozwiniętej inteligencji matematyczno – logicznej lubi sekwencyjność i
porządek rzeczy, z łatwością przychodzi jej myślenie dedukcyjne i indukcyjne. Uczy się najlepiej przez
wychwytywanie  związków przyczynowo – skutkowych oraz wyodrębnianie wewnętrznej  struktury
różnych złożoności. Osoby o tak rozwiniętej inteligencji najchętniej wybierają profesje powiązane z
naukami  ścisłymi  i  zostają:  matematykami,  inżynierami,  prawnikami,  księgowymi.  Są dobrze
uporządkowani i zorganizowani.

Inteligencja  wizualno–przestrzenna –  to  zdolność rozwiązywania  problemów  przestrzennych,
umiejętność wyobrażania sobie danego przedmiotu, widzenia go w rzutach, w trzech wymiarach i
różnych położeniach w przestrzeni i czasie. Ludziom z rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną myślenie
obrazowe  przychodzi  ze  szczególną łatwością.  Lubią oni  wymyślać i  konstruować przedmioty
trójwymiarowe. Dobrze radzą sobie z wykonywaniem i kontrolą ruchów własnego ciała i przestrzeni.
Uczą się najszybciej  korzystając  z  wykresów,  diagramów,  schematów,  map  i  innych  pomocy
wizualnych,  najlepiej  kolorowych  i  jaskrawych.  Takie  osoby  najchętniej  wybierają zawód  np.:
architekta, malarza, rzeźbiarza, nawigatora, stratega, dekoratora wnętrz, projektanta, konstruktora.

Inteligencja muzyczna – przejawia się jako umiejętność w posługiwaniu się tonem, tempem, rytmem
oraz  zrozumieniem  ich  związków  z  charakterystycznym  zapisem  nutowym.  Takie  osoby  potrafią
rozróżniać układy  dźwięków,  wyodrębniać brzmienie  poszczególnych  instrumentów,  nie  mają
trudności z odtworzeniem w wyobraźni mniejszych i większych form muzycznych. Silnie reagują na
muzykę zmianami nastroju. Uczą się najszybciej przy akompaniamencie muzyki, rapując daną porcję
materiału lub układając rymowanki podsumowując kluczowe treści. Wielu naukowców uważa, że ten



typ  inteligencji  jest  mocno  związany  z  inteligencją matematyczno–logiczną.  Osoby  z  rozwinięta
inteligencją muzyczną najchętniej  wybierają zawody  związane  z  muzyką:  kompozytor,  dyrygent,
muzyk,  nauczyciel  muzyki,  reżyser  dźwięku,  zajmują się wyrobem  instrumentów muzycznych  lub
nośników dźwięku. 

Inteligencja  interpersonalna –  zdolność wczuwania  się w  stan  emocjonalny,  położenie,  sytuację
innych  ludzi.  Objawia  się ona  również,  jako  umiejętność patrzenia  na  świat  z  różnych  punktów
widzenia.  Pozwala  to  poznać i  rozumieć myśli,  uczucia,  poglądy  i  zachowania  innych,  lepiej  się
komunikować, a  także wywierać wpływ na ludzi.  Ludzi  o  rozwiniętej  inteligencji  interpersonalnej
cechuje  łatwość nawiązywania,  kształtowania  i  utrzymywania  zróżnicowanych  kontaktów
społecznych, umiejętność pracy w zespole i pozytywnego wpływania na jego dynamikę. Człowiek z
rozwiniętą inteligencją interpersonalną lubi  pracę w grupie i  wspólne rozwiązywanie problemów.
Najchętniej uczy się poprzez współpracę, pracę w parach lub w zespołach. Taka osoba ceni sobie
bardzo możliwość konsultacji z ekspertami, mentorami etc…Takie osoby najlepiej sprawdzają się jako
nauczyciele, terapeuci, politycy, sprzedawcy i menadżerowie.

Inteligencja  intrapersonalna –  odnosi  się do  wiedzy  o  sobie  samym.  Przejawia  się ona  wysoką
świadomością swoich myśli, uczuć i emocji oraz skłonnością do prób ich wyjaśnienia. Takie osoby
potrafią świetnie same motywować się do działania, dbają o rozwój i wzrost wewnętrzny, cechują się
silnym poczuciem własnej wartości, czerpią sporą przyjemność z czasu poświęconego na spokojną
refleksję.  Podczas  pracy  intelektualnej  lubią korzystać z  czasopism  i  gazet,  najchętniej  uczą się i
pracują samodzielnie, mają sprecyzowane własne cele. Silnie rozwinięta inteligencja intrapersonalna
częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, często ze szkodą dla tych ostatnich. Mężczyźni od małego
kierunkowania na działanie i współzawodnictwo często nie są zdolni do autorefleksji i nie potrafią się
otworzyć. Osoby z rozwinięta inteligencją intrapersonalną wybierają przeważnie takie zawody jak:
pisarz, psycholog, terapeuta, filozof, mistyk. Są oni skłonni do głębokiej refleksji nad własną naturą i
jaźnią. 

Inteligencja  kinestetyczna (  cielesna  ,  czuciowa  )  oznacza  dobre  wyczucie  własnego  ciała,
umiejętność jego  sprawnego  wykorzystania  w  wysoce  zróżnicowany  sposób,  łatwość w
manipulowaniu przedmiotami, wrażliwość na bodźce dotykowe. Takie osoby cechuje dobra kondycja
i koordynacja ruchowa, zręczność, dbałość o rozwój fizyczny. Tacy ludzie uwielbiają sport, działania
praktyczne ( doświadczenia, eksperymenty ), wycieczki, zajęcia w terenie. Chętnie wybierają zawód:
sportowca, aktora, tancerza, wynalazcy, chirurga, nauczyciela w-f, mechanika, budowniczego.



UMIEJĘTNOŚCI

Jednym  z  wielu  niezbędnych  warunków  planowania  przyszłości  zawodowej  i  jej  efektywnego
realizowania  jest  dokonanie  bilansu  własnych  umiejętności  w  pracy  zawodowej  oraz  w  życiu
prywatnym.

Umiejętności dzielimy na:

·Adaptacyjne – czyli istotne do tego , by utrzymać zatrudnienie. Są one zdobywane we wczesnej
fazie  życia  w rodzinie,  następnie  w szkole  oraz  dzięki  intensywnej  edukacji.  Związane są one  ze
sposobem reagowania na  środowisko, umiejętnością adaptacji  i  są niezbędne do tego, by dobrze
radzić sobie  w  relacjach  z  innymi  ludźmi,  z  przełożonymi,  by  dobrze  organizować sobie  czas  i
doskonale gospodarować pieniędzmi.

Przykłady:  punktualność,  odpowiedzialność,  uprzejmość,  elastyczność,  dobra  organizacja
siebie i swojej pracy, dobre zarządzanie czasem, schludność, pomysłowość, determinacja.

·Uniwersalne – przydatne w życiu i w każdej pracy, pomocne w zdobyciu pracy: talenty, naturalne
zdolności i wyuczone umiejętności.

Przykłady:  czytanie,  pisanie,  liczenie,  wysławianie  się,  przekonywanie,  ocena  dystansu,
zdolności mechaniczne ( szybkość, dokładność, umiejętność obsługi i naprawy maszyn ).

·Kwalifikacje –  specyficzne umiejętności  zawodowe,  techniczne,  zdobyte  w procesie  uczenia się.
Odnoszą się do umiejętności wykonywania konkretnej pracy, mogą być one unikatowe i przydatne
wyłącznie w danym zawodzie.

Przykłady: księgowość, programowanie komputerów, gra na instrumencie etc…

UMIEJĘTNOŚCI

LUBIĘ NIE LUBIĘ
POTRAFIĘ Tarcza Walizka

NIE POTRAFIĘ Schody Woda

Woda
Tarcza –  to  ,,  strzał w dziesiątkę”,  a  więc umiejętności,  które  znasz (  posiadasz )  i  które
jednocześnie lubisz, czyli wszystkie te, na których możesz się oprzeć przy wyborze zawodu i
w swej dalszej pracy.

Walizka – to umiejętności, które posiadasz, ale nie bardzo je lubisz. One jednakże mogą Ci
się przydać w życiu, dlatego właśnie warto je przechowywać w swoim bagażu.



Schody –  to  umiejętności,  które  Ci  się podobają,  ale na  razie  ich  jeszcze  nie posiadasz i
dlatego chciałbyś je nabyć w przyszłości. Jest to ,,  ćwiartka umiejętności”, która jest bardzo
ważna w planowaniu Twej drogi zawodowej.

Woda – to umiejętności, których w tej chwili nie posiadasz i niezbyt Ci się one podobają i
dlatego nie będziesz się nimi zajmować.

Zastanów się teraz nad swoimi umiejętnościami, które posiadasz i spróbuj je odpowiednio
zaklasyfikować.

Przykład:

Przykład:

TARCZA – Posiadam/Lubię WALIZKA – Posiadam/Nie 
lubię

SCHODY - Nie 
posiadam/Lubię

1. 1. 1.
2. 2. 2.
3. 3. 3.

1.Kreatywność i innowacyjność.

·Wykazuję się pomysłowością podczas wykonywania różnych czynności.

·Poszukuję nowych sposobów na usprawnianie swojej pracy.

·Nowe pomysły w prowadzam w życie i dzielę się nimi z innymi.

·Jestem otwarty na nowe sposoby działania.

·Wiem jak ważna jest tolerancja dla innych sposobów myślenia.

·Chętnie angażuję się w działania innowacyjne, które mogą przynieść trwały i wymierny efekt.

2.Myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów.

·Potrafię określić swoje aktualne potrzeby i podjąć działania ukierunkowanie na ich zaspokajanie. 

·Wiem jak zadbać o swoje zainteresowania.

·Umiem dokładnie zaplanować każde przedsięwzięcie.

·Potrafię określić priorytety istotne w sytuacji koniecznego wyboru.

·Potrafię zarówno spojrzeć na całość problemu, jak i z wielu różnych perspektyw.

·Zbieram informacje systematycznie i analizuję dane racjonalnie.

·Potrafię dokonać syntezy danych z różnych źródeł, aby tworzyć nowe pomysły i rozwiązania.

3. Komunikowanie się.

·Mówię otwarcie o co mi chodzi, aby uniknąć nieporozumień.



·Pomagam innym w nawiązywaniu znajomości.

·Umiem napisać zwięzłe, atrakcyjne notatki i inne materiały.

·Najpierw uważnie słucham innych, a dopiero później im odpowiadam.

·Wiem, że dzięki mojej obecności w grupie jej praca przebiega sprawniej.

·Przedstawiam innym swoje idee i pomysły skutecznie i przekonywująco.

·Wiem jak ważne jest zachowanie się i sposób przekazywania informacji.

4. Umiejętności społeczne i wielokulturowe.

·Posiadam społeczny krąg wspierających mnie przyjaciół i znajomych.

·Mam znajomych poza granicami kraju.

·Nie czuję barier komunikacyjnych z ludźmi z obcych krajów.

·Jestem członkiem jednej lub więcej internetowych grup dyskusyjnych.

·Akceptuję odmienności kulturowe osób z innych krajów.

·Rasa, poglądy religijne i płeć nie mają wpływu na moje postępowanie wobec innych.

·Tworzę wokół siebie atmosferę swobody i nieskrępowania.

·Lubię poznawać kulturę innych krajów, szczególnie w ich języku.

5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

·Potrafię efektywnie znaleźć interesujące mnie informacje w internecie.

·Nie mam żadnych zahamowań odnośnie pracy z komputerem.

·Systematycznie zapisuję i robię kopie bezpieczeństwa swoich danych komputerowych.

·Korzystam  z  technologii  teleinformatycznych  do  poszukiwania  danych  oraz  upowszechniania
informacji.

·Jestem internautą.

·Umiem usunąć podstawowe problemy pojawiające się przy używaniu komputera.

·Używam regularnie poczty elektronicznej.

6. Wyszukiwanie i zarządzanie informacją oraz rozumienie mediów.

·Potrafię ocenić i dokonać selekcji zdobytych informacji.

·Potrafię wykorzystać uzyskane informacje w celu optymalnego rozwiązania problemu.

·Znam podstawy prawne dotyczące przetwarzania i upowszechniania wiadomości.



·Rozumiem w jaki sposób konstruowane są przekazy medialne.

·Staram się poznać, jak różne osoby mogą interpretować tę samą wiadomość.

·Dostrzegam jak włączane lub eliminowane są różne poglądy i wartości z medialnego przekazu.

·Zdaję sobie sprawę z tego, że media kształtują zachowania i przekonania ludzi.

7. Elastyczność i zdolność adaptacji do nowych warunków.

·Potrafię efektywnie pracować pomimo zmieniających się warunków.

·Uważam, że ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności jest konieczne dla radzenia sobie w nowych
warunkach.

·Nie obawiam się nowych ról i obowiązków.

·Osiągam dobre wyniki nawet wówczas, gdy pracuję z osobami, których wcześniej nie znałem.

·Wykorzystuję każdą okazję do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy.

·Stale analizuję co należy osiągnąć w najbliższej i w nieco dalszej perspektywie.

·Potrafię podjąć działanie nawet przy niejasno określonych priorytetach.

8. Współpraca w grupie.

·Inwestuję w poznanie i rozwój samego siebie poprzez udział w kursach i szkoleniach.

·Potrafię wyznaczać sobie krótkoterminowe i odległe cele oraz zadbać o ich realizację.

·Umiem pokazać się z dobrej strony.

·Jestem skłonny inwestować swój czas i pieniądze w uczenie się nowych rzeczy.

·Wiem jaką wiedzę i umiejętności trzeba posiąść, aby osiągnąć sukces w wybranym zawodzie.

·Dbam o rzetelnie i terminowe wykonanie moich zadań zawodowych.

·Chętnie korzystam z informacji i opinii innych osób na temat mojego działania.

·Zawsze wyciągam wnioski i dokonuję oceny realizowanych przez siebie przedsięwzięć.

Zaznaczone stwierdzenia to Twoje MOCNE STRONY. Nadal pracuj nad ich rozwijaniem i na nich buduj
swoją karierę. 

Stwierdzenia,  których nie zaznaczyłeś mogą być podpowiedzią kierunku,  w którym należy podjąć
pracę nad zdobyciem umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy. 



PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Rola predyspozycji zawodowych w wykonywaniu pracy

Wybór  odpowiedniej  pracy  pozwala  w  naturalny  sposób  wykorzystywać Twoje  predyspozycje
zawodowe i nie zmusza do robienia czegoś, co jest Twoją słabą stroną.

Według stworzonej przez amerykańskiego badacza Johna Hollanda teorii karier zawodowych, każda
osoba poszukuje zawodu i środowiska pracy odpowiadającego jej osobowości.

Na postawie jego badań wyróżniono 6 typów osobowości:

·Realistyczny

·Badawczy

·Artystyczny

·Przedsiębiorczy

·Społeczny

·Konwencjonalny

Zgodnie z tą samą teorią można wyróżnić tez  6 typów  środowiska pracy, analogicznych do tych
typów osobowości.

Im bardziej Twój typ osobowo  ś  ci jest zgodny z typem   ś  rodowiska pracy, tym wi  ę  ksza masz szans  ę   na
satysfakcj  ę   z wykonywanej pracy i na d  ł  ugofalowy sukces zawodowy.

Poniższy test pomoże Ci stwierdzić, który typ osobowości u Ciebie dominuje.

Test predyspozycji zawodowych

Aby określić własne predyspozycje zawodowe wykonaj poniższe  ćwiczenie. Zaznacz stwierdzenia, z
którymi się zgadzasz.

Co lubisz robić?

1.Obsługiwać maszyny i urządzenia.

2.Pytać, aby zrozumieć otaczający mnie świat.

3.Malować, rysować, szkicować.

4.Opiekować się innymi ludźmi.

5.Być liderem grupy.



6.Wypełniać druki, kwestionariusze.

7.Majsterkować.

8.Czytać czasopisma i książki naukowe.

9.Układać bukiety z suchych kwiatów.

10.Tłumaczyć ludziom niezrozumiałe zadania lub teksty.

11.Zbierać pieniądze na określone przedsięwzięcie.

12.Pisać teksty na komputerze.

13.Naprawiać drobne usterki.

14.Uczyć się fizyki i biologii.

15.Uczestniczyć w występach na scenie.

16.Pracować w organizacjach charytatywnych.

17.Brać udział w targach i imprezach handlowych.

18.Wykonywać proste obliczenia matematyczne.

Co umiesz robić?

1.Naprawić uszkodzone drzwi w szafce.

2.Napisać opowiadanie o samym sobie.

3.Grać na instrumencie muzycznym.

4.Rozmawiać z ludźmi.

5.Przewodzić grupie.

6.Napisać podanie do urzędu.

7.Posługiwać się prostymi narzędziami.

8.Przeprowadzić eksperyment.

9.Dobierać kolory, fasony.

10.Słuchać, mówić, wyjaśniać.

11.Dokonać drobnej transakcji handlowej.

12.Obsługiwać arkusze kalkulacyjne.

13.Zakonserwować rower na zimę.

14.Opisać działanie i rolę przysadki mózgowej.

15.Śpiewać.

16.Pocieszać ludzi, gdy są zmartwieni.

17.Wytyczać sobie cele i podejmować decyzje.



18.Prowadzić rejestr domowych przychodów i wydatków.

Zawody, które najbardziej mnie interesują:

1.Cukiernik.

2.Lekarz

3.Agent reklamy

4.Pielęgniarka

5.Adwokat

6.Referent ekonomiczny

7.Hodowca zwierząt

8.Chemik

9.Reżyser

10.Nauczyciel

11.Makler

12.Urzędnik podatkowy

13.Inżynier mechanik

14.Socjolog

15.Artysta plastyk

16.Prezenter telewizyjny

17.Przedstawiciel handlowy

18.Recepcjonista

Gdy już dokonałeś wyboru z wszystkich trzech grup:

I – To, co lubisz robić

II – To, co potrafisz robić

III – Zawody, które wydają Ci się interesujące



Zakreśl teraz w tabeli te same numery, które zakreśliłeś w powyższym ćwiczeniu.

Gr
up
a

Stwierdzenie R B A S P K

I Czynności, które lubię robić 1
7
1
3

2
8
14

3
9
1
5

4
1
0
1
6

5
11
17

6
1
2
1
8

II To wszystko, co potrafię robić 1
7
1
3

2
8
14

3
9
1
5

4
1
0
1
6

5
11
17

6
1
2
1
8

III Zawody,  które  mnie
interesują

1
7
1
3

2
8
14

3
9
1
5

4
1
0
1
6

5
11
17

6
1
2
1
8

Razem

W której grupie uzyskałeś najwięcej punktów?

I –

II – 

III –  

Na pierwszym miejscu znalazł się Twój dominujący typ osobowości zawodowej.

Wg Johna Hollanda istnieje sześć typów osobowości zawodowej oraz tyle samo odpowiadających im
środowisk  pracy.  Każdy  z  nas  posiada  cechy  każdego  typu,  które  występują w  hierarchicznie
malejącym natężeniu.

R – typ realistyczny – reprezentowany przez osoby lubiące pracować z rzeczami ( narzędzia, maszyny
)  ,  posiadające  zdolności  manualne,  mechaniczne,  techniczne.  Osoby  te  cenią pieniądze,  status,
władzę.  Świat  postrzegają jako  prosty,  namacalny,  tradycyjny.  Posiadają zainteresowania
mechaniczne, rolnicze i przemysłowe.

Realistyczne  środowisko  pracy –  wymaga  umiejętności  manualnych,  mechanicznych,  używania
narzędzi, urządzeń, maszyn i przedmiotów.

Zawody: inżynier, rolnik, stolarz, mechanik, lakiernik samochodowy, zbrojarz, strażak, piekarz etc…

B – typ badawczy – osoby prezentujące ten styl zwykle oczekują, że będą się w swojej pracy stykać z
abstrakcyjnymi  ideami.  Bardzo  lubią one  rozwijać teorie,  dążą do  zrozumienia  otaczającego  ich
świata  i  poszukują stale  prawdy.  Niezwykle  cenią naukę i  kompetencje.  Świat  postrzegają jako
złożony, abstrakcyjny, niezależny i oryginalny. Posiadają często zainteresowania naukowe.



Badawcze  środowisko  pracy –  wymaga  od  pracownika  uzdolnień analitycznych,  technicznych  i
naukowych oraz dobrych zdolności w zakresie posługiwania się słowem pisanym i mówionym.

Przykładowe  zawody:  kulturoznawca,  farmaceuta,  naukowiec,  badacz  zjawisk,  farmaceuta,
epidemiolog, fizyk, biomasażysta etc…

A – typ artystyczny – osoby z typu artystycznego preferują zachowania kreatywne, umożliwiające im
autoekspresję.  Lubią bardzo  emanować pomysłami,  tworzyć i  rozwijać koncepcje.  Ich  główne
zdolności  to  wyobraźnia  i  kreatywność.  Bardzo  często  posiadają również zdolności  w  takich
dziedzinach jak: pisanie, malowanie, komponowanie, aktorstwo, taniec, muzyka etc…Cenią estetykę i
piękno otaczającego ich świata oraz preferują elastyczne rozwiązania.  Świat postrzegają raczej jako
złożony i niekonwencjonalny.

Artystyczne  środowisko  pracy wymaga  od  pracownika  zdolności  twórczych  oraz  rozwiniętej
uczuciowej  ekspresji.  Przykładowe  zawody:  artysta,  pisarz,  malarz,  muzyk,  kompozytor,  reżyser
filmowy, realizator programów telewizyjnych, aktor, architekt wnętrz, tłumacz etc..

S- typ społeczny – osoby reprezentujące ten typ lubią i chcą pomagać innym, dobrze czują się w
różnych  aktywnościach  społecznych  ,  charytatywnych  i  w  niesieniu  pomocy.  Posiadają świetnie
rozwinięte  zdolności  interpersonalne.  Cenią działalność społeczną i  są nastawione  na  elastyczne
rozwiązania. Bardzo lubią informować, nauczać, tłumaczyć, wspierać i pielęgnować. Mają w sobie
silną potrzebę wpływania na innych, inspirowania, pomagania, służenia innym. 

Społeczne  środowisko pracy wymaga przede wszystkim wysokich kompetencji  interpersonalnych
oraz zdolności z zakresu nauczania, leczenia lub pomagania. 

Przykładowe zawody: doradca, konsultant, coach, trener, psycholog, terapeuta, pedagog, opiekun,
instruktor nauki jazdy, wychowawca dzieci i młodzieży.

P-  typ  przedsiębiorczy –  osoby,  o  tym  typie  preferują przede  wszystkim  pracę z  ludźmi.  Są
ukierunkowane na osiągnięcie korzyści materialnych. Posiadają rozwinięte kompetencje przywódcze,
interpersonalne oraz umiejętności perswazji. Otoczenie postrzegają w kategoriach władzy, statusu i
odpowiedzialności.  Świat  widzą jako  prosty  i  niezawodny.  Interesują się takimi  tematami  jak
wpływanie na innych, przywództwo, zarządzanie i sprzedaż.

Przedsiębiorcze  środowisko  pracy ceni  pracowników,  którzy  mają świetną umiejętność
przekonywania, motywowania i wpływania na innych, nakłaniania ludzi do pracy.

Zawody: handlowiec, kierownik, przedsiębiorca, pośrednik ds. nieruchomości etc…

K – typ konwencjonalny – ludzie prezentujący ten typ preferują pracę z danymi, liczbami, tekstem,
dokumentami. Nie lubią pracować w środowisku o niejasnej strukturze. Mają świetne kompetencje
do pracy biurowej, szczególnie z danymi i liczbami. Bardzo cenią oni osiągnięcia w biznesie.  Świat
postrzegają jako konwencjonalny, konstruktywny i lubią proste i praktyczne rozwiązania. Są to osoby
bardzo dokładne, solidne, skrupulatne, działające zgodnie z prawem, przepisami i procedurami.

Przedsiębiorcze  środowisko  pracy najbardziej  potrzebuje  i  ceni  pracowników  o  umiejętnościach
urzędniczych  oraz  dokładności  w  działaniu.  Zawody: redaktor  w  wydawnictwie,  rzeczoznawca,
księgowy, administrator baz danych, agent celny, urzędnik.



TYPY ZAWODOWE
Kwestionariusz  ten  zbada  Twoje  podejście  do  pracy.  Aby  właściwie  pokierować  swoją  drogą
zawodową musisz wiedzieć, jaki typ charakteru posiadasz. Poniższy kwestionariusz wstępnie określi
Twoje predyspozycje zawodowe.

Przeczytaj  poniższe  sformułowania,  które  określają  różne  zachowanie  podczas  pracy  i
współżycia w grupie. Postaraj się przeczytać je dokładnie i zaznacz te, które są Tobie bliskie. Nie
ma  tu  dobrych,  ani  złych  odpowiedzi.  Każdy  z  nas  jest  inny  i  lubi  co  innego.  Zaznaczając
odpowiedzi kieruj się własnym zachowaniem, a nie tym co powinno się robić.

1. Czy  chciałbyś/chciałabyś  mieć  taką  pracę,  w  której  kierujesz,
kontrolujesz i planujesz działania innych pracowników?

2. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem dopóki go nie skończysz?
3. Czy lubisz zajmować się wieloma sprawami jednocześnie?
4. Czy potrafisz projektować, wymyślać lub tworzyć różne przedmioty?
5. Czy jesteś w stanie pomagać ludziom, którzy są czymś zdenerwowani

lub zmartwieni?
6. Czy projekty lub inne prace wykonujesz dokładnie, krok po kroku?
7. Czy lubisz zagłębiać się w problemy, nad którymi pracujesz?
8. Czy jest dla Ciebie ważne żeby być najlepszym?
9. Czy rozwiązując problemy chciałbyś/chciałabyś opierać się na faktach?
10. Czy lubisz grę w szachy i inne gry strategiczne, wymagające logicznego

myślenia?
11. Czy lubisz pracować nad jednym zadaniem dłuższy czas?
12. Czy  podobałaby  Ci  się  praca,  w  której  co  chwilę  miałbyś  nowe  i

różnorodne zadania?
13. Czy podoba Ci się praca wymagająca używania narzędzi?
14. Czy chciałbyś pracować z materiałem takim jak drewno, kamień, glina,

tkanina lub metal?
15. Czy chciałbyś/chciałabyś mieć stanowisko, które wymaga kontaktu z

ludźmi?
16. Czy  podejmujesz  się  nowego  zadania  dopiero,  gdy  skończysz

poprzednie?
17. Czy  lubisz  prace  ręczne,  takie  jak  instalacje  hydrauliczne,  naprawa

samochodów, szycie lub tapetowanie?
18. Czy współpraca z ludźmi przychodzi Ci łatwo?
19. Czy umiesz wydawać polecenia?
20. Czy interesujesz się problemami innych ludzi?
21. Czy  Twoim  zdaniem  praca  naukowa  może  być  dla  Ciebie

satysfakcjonująca?
22. Czy interesujesz się problemami społecznymi naszego kraju?
23. Czy lubisz czytać magazyny i oglądać programy motoryzacyjne?
24. Chętnie uczestniczysz w imprezach kulturalno-artystycznych?
25. Czy dobrze wywiązujesz się z zadań wymagających systematyczności i

uporządkowania?
26. Czy zawsze z uwagą słuchasz innych ludzi?
27. Czy technika i zajęcia praktyczne należą do Twoich ulubionych?
28. Czy uważasz, że konstruowanie to ciekawe zajęcie?
29. Czy lubisz rysować?
30. Czy lubisz kierować grupą osób?
31. Czy lubisz zajmować się majsterkowaniem?

Tak Nie

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
 
Tak Nie
Tak Nie
 
Tak Nie
Tak Nie
 
Tak Nie
 
Tak Nie
Tak Nie
 
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
 
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
 
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie



32. Czy pomaganie innym ludziom sprawia Ci przyjemność?
33. Czy możesz powiedzieć, że muzyka, słowo pisane, rysunki nadają dużą

wartość Twojemu życiu?
34. Czy chętnie sięgasz po poradniki psychologiczne?
35. Czy interesują Cię nowinki techniczne?
36. Czy chętnie reprezentujesz swoją grupę?
37. Czy lubisz rozmawiać z innymi o ich kłopotach?
38. Czy interesują Cię projekty i eksperymenty badawcze?
39. Czy lubisz zajmować się naprawą różnych urządzeń?
40. Czy chętnie podejmujesz się nowych zadań?
41. Czy dobrze sobie radzisz w trudnych sytuacjach?
42. Czy zdarza Ci się pisać wiersze i opowiadania?

 
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie

                                                                                                     

Klucz odpowiedzi:

Podlicz teraz wszystkie otrzymane wyniki w każdej ze skal. Może się czasem zdarzyć,  że uzyskasz
podobną ilość punktów  w  poszczególnych  zakresach.  Zwykle  cechują ludzi  dość różnorodne
zachowania  i  najczęściej  są typami  mieszanymi.  Zwróć przede  wszystkim  uwagę na  te  sfery,  w
których masz najwyższe wyniki, gdyż to właśnie oznacza dominujący styl u Ciebie. Najniższe wyniki
świadczą o tym, że dany typ jest najmniej u Ciebie widoczny.

Typ artysty – 4,14,24,29,33,42

Charakteryzuje  Cię wyjątkowe  skupienie  na  przeżywaniu.  Najlepiej  wyrażasz się poprzez  sztukę i
różne  inne  działania  artystyczne.  Interesujesz  się kulturą i  sztuką,  związanymi  z  kreatywnym
wyrażaniem uczuć.  Lubisz  podejmować nowe wyzwania,  chętnie  korzystasz  z  wyobraźni  i  często
odkrywasz nowe formy wyrazu i ekspresji artystycznej.

Typ kierownika – 1,8,19,30,36,41

Lubisz podejmować się funkcji kierowniczych, lubisz przewodzić innym, kontrolować, brak na siebie
odpowiedzialność za  wszelkie  zadania  wymagające  planowania,  podejmowania  decyzji  i
koordynowania.  Potrafisz  wydawać polecenia  oraz lubisz organizować działalność swoją i  innych.
Odznaczasz się dużą potrzebą osiągania sukcesu oraz  świetnymi umiejętnościami samodzielności i
perswazji. 

Typ społecznika – 5,15,18,20,22,26,32,34,37

Uwielbiasz przebywać wśród ludzi i czujesz potrzebę pracy pośród ludzi, z ludźmi i dla innych. Chętnie
opiekujesz się innymi, lubisz pomagać w rozwiązywaniu problemów. Cechuje Cię duża chęć działań
wymagających  licznych  kontaktów  interpersonalnych.  Interesujesz  się psychologią,  socjologią i
tematyką społeczną.  Cechuje  Cię wysoki  poziom  empatii,  intuicja  do  ludzi  i  dobre  zdolności
komunikacyjne.

Typ naukowy – 3,10,12,21,38,40

Lubisz bardzo zgłębiać i rozwiązywać różne problemy oraz eksperymentować. Jesteś osobą niezwykle
twórczą i  gotową do  podejmowania  stale  nowych  wyzwań.  Cechuje  Cię potrzeba  inicjowania  i



wymyślania nowych, niestandardowych rozwiązań problemów. Jesteś otwarty  na doświadczanie i
lubisz przedmioty ścisłe. 

Typ analityczny – 2,6,11,16,25

Jesteś osobą metodyczną,  ponieważ lubisz  działać według jasnych zasad i  sprawdzonych metod.
Potrafisz być długotrwale skupiony na zadaniu i pracować wytrwale dopóki nie ukończysz zadania.
Cechuje Cię duża potrzeba analizowania i zgłębiania tematu. W przeciwieństwie do typu naukowego
nie lubisz nowych wyzwań i jesteś mniej kreatywny.

Typ techniczny – 9,13,17,23,27,28,31,35,39

Posiadasz  wyraźne  zainteresowania  techniczne.  Lubisz  pracować za  pomocą narzędzi,  maszyn  i
urządzeń, które uwielbiasz również naprawiać, bo lubisz wiedzieć jak są skonstruowane i jak działają.
Masz duże zdolności manualne. Kiedy rozwiązujesz jakieś problemy to bazujesz na stwierdzonych
faktach i sprawdzonych technologiach. Typ techniczny to umysł ścisły z elementami twórczego.



Kwestionariusz – DNA MOTYWACYJNE
 CZĘŚĆ  I 

Zaznacz jedną odpowiedź w każdym z pytań kwestionariusza. Wybierz to zdanie, które najlepiej cię
opisuje. Czasem możesz stwierdzić, ze obydwa opisy dotyczą cię w takim samym stopniu. Musisz
jednak  zdecydować,  który  z  nich  lepiej  odzwierciedla  twój  sposób  myślenia  i  zachowania.   Po
wypełnieniu  kwestionariusza  przenieś uzyskane  punkty  do  odpowiednich  szeregów.  Następnie
należy  zliczyć punkty  i  wpisać wynik  do  całkowitego  szeregu.  Do  linijki  na  dole  należy  wpisać
oznaczenie słupka, w którym masz wyższą liczbę punktów. Będą to litery (kolejno): K lub W, S lub Z,
W lub Z , w zależności od tego, w którym słupku była największa liczba punktów. W wyniku zliczenia
wskazań powstanie ciąg liter składający się na typ motywacyjny DNA. 

1. Jestem osobą… 

a) przyjazną, oddaną, szukającą zażyłości w stosunkach z innymi 

b) nastawioną na osiąganie wyznaczonych celów, chcącą się wyróżniać  

 

2. Jestem osobą… 

a) spontaniczną i lubiącą ryzyko

b) metodyczną i ostrożną 

 

3.  Bliższe jest mi stwierdzenie…

a) chcę być nagradzany za świetną pracę

b) to co robię zawodowo musi być dla mnie ważne 

 

4. Czasem sprawiam wrażenie…

a) osoby niezbyt pewnej siebie

b) zbyt pewnej siebie 

 

5. Lubię żyć…

a) szybko, intensywnie i z pasją

b) stabilnie, powoli, w spokoju 

 

6. Wolę uznanie… 

a) publicznie od osobistego

 b) osobiste od publicznego (wewnętrzne) 



 7. Jestem…

a) ostrożny i staram się przewidywać różne sytuacje, by móc się przygotować

b) kreatywny i w nagłych wypadkach potrafię improwizować 

 

8. W sytuacji, kiedy trzeba wykonać zadanie grupowe….

a) lubię przewodzić

b) wolę, gdy przewodzi ktoś inny 

 

9. Bardziej pasuje do mnie stwierdzenie… 

a) mam dobrze płatny i prestiżowy zawód

b) jestem skłonny poświęcić nagrody finansowe i prestiż dla pracy w której się spełniam

 

10. Ogólnie jestem… 

a) zrelaksowany, otwarty, miły

b) ambitny, wymagający, asertywny i pewny siebie 

 

11.  Życie na wysokiej stopie… 

a) jest dla mnie bardzo ważne

b) nie jest dla mnie aż tak ważne 

 

12. Jestem człowiekiem…

a) koncentrującym się na tym, co robię i zdyscyplinowanym

b) impulsywnym i śmiałym 

 

13. Gdy zastanawiam się nad przyszłością…

a) mam na nią świadomy wpływ, to ja sprawiam, że sprawy mają taki a nie inny obrót

b) wyznaję zasadę „co będzie, to będzie”   

14. Gdy należy skoncentrować się na detalach/ szczegółach

a) odczuwam dyskomfort, nie lubię tego

b) cieszę się, że mogę się tym zająć



 15. Ważniejsze dla mnie jest raczej…

a) pozostawienie po sobie dorobku na rzecz innych/ ludzkości

b) gromadzenie bogactwa i zdobycie szacunku

 

16. Wolę… 

a) pasować do grupy, niż się wyróżniać

b) wyróżniać się, niż pasować do grupy 

 

17. Bardziej zależy mi na… 

a) stabilności i spokoju umysłu

b) stawianiu sobie nowych wyzwań

 

18. Kiedy zastanawiam się nad podjęciem nowej pracy, najważniejsze są dla mnie…

a) pensja i dodatki

b) jej charakter, czym się będę zajmował

 

19. W sytuacji problematycznej…

a) kwestionuję istniejący stan rzeczy i wprowadzam zmiany

b) pocieszam i uspokajam ludzi 

 

20. To, co myślą o mnie inni jest dla mnie… 

a) bardzo ważne

b) nieistotne, ważne że jestem szczery wobec siebie

 

21. Moja mocna strona to… 

a) dostarczanie nowych pomysłów i angażowanie w nie ludzi

b) wprowadzanie idei i dopilnowywanie procedur



Część II 

TEST NA STYL MOTYWACYJNY - WYNIKI KWESTIONARIUSZA 

 

Zlicz uzyskane punkty w poszczególnych kolumnach. 

 

Kontaktowy KWydajny 
WStabilny 
SZmienny 
ZWewnętrzny WZewnętrzny 
Z1a 1b 2b 2a 3b 3a4a 4b 5b 5a 6b 6a8b 8a 7a 7b 9b 9a10a 10b 12a 12b 11b 11a13b 13a 14b 14a 15a
15b16a 16b 17a 17b 18b 18a19b 19a 21b 21a 20a 20bSuma: 
Suma: Suma: Suma: Suma: Suma:

Wynik. Wpisz w poniższe miejsca pierwszą literę wyrazu oznaczającego cechę przy której uzyskałeś
największą liczę punktów. Jeśli w którejś parze uzyskałeś taką samą liczbę punktów dla obu cech,
przeczytaj opis danej cechy znajdujący się we wstępie do ćwiczenia i wybierz jedną z nich.

Wynik: 

K (Kontaktowy) czy W (Wydajny):     …..……. 

S (Stabilny) czy Z (Zmienny):       …...….. 

W (Wewnętrzny) czy Z (Zewnętrzny):  …..…….

Część III 

TEST NA STYL MOTYWACYJNY – OPIS WYNIKÓW 

 

WSW: Dyrektor

Wydajny Stabilizacja Nagrody Wewnętrzne 

Dyrektorzy:  osoby  myślące  strategicznie,  realizujący  plany  i  grafiki,  dostrzegają szczegóły,  są
praktyczni i odpowiedzialni, konkretni, natychmiast przechodzą do sedna sprawy, są nastawieni na
wykonywane  zadanie.  Świetnie  sobie  radzą z  rozwiązywaniem  problemów,  struktury,  grafiki  i
procedury to ich specjalność. Koncentrują się na osiąganiu celu i wynikach. Doskonale sprawdzają się
w sytuacjach, gdy mają swobodę działania. Wiedzą, że dużo wnoszą do środowiska pracy, dlatego też
chcą być szczerze docenieni. Kierują się misją i pragną wnosić pozytywny wkład.  

Dyrektorów  motywują:  wolność od  niepotrzebnych  ograniczeń,  możliwość zarządzania  własnym
czasem, uznanie kolegów, możliwość rozwoju, jasna struktura, sprecyzowane pozytywne uwagi. 

Dyrektorów  demotywują: niejasne  cele,  leniwi  współpracownicy,  „myślenie  grupowe”,  brak
możliwości samodzielnego zarządzania czasem i poszukiwania rozwiązać. 

Jak realizować cele Dyrektora: - wyznaczenie celów konkretnych i ambitnych inne ich nie motywują.
Wyzwania  dodają energii-  kiedy  to  możliwe  rywalizuj  o  kwestie  istotne;  konsekwencja  i



odpowiedzialność pomogą w realizacji celu; ustalenie planu, metoda małych kroków - korzystanie z
kalendarzy i arkuszy kalkulacyjnych pomogą w planowaniu. 

 

WZW: Wizjoner

Wydajność, Zmiany, Nagrody Wewnętrzne 

Wizjonerzy: osoby wytrwałe energiczne, pewne siebie, mają potencjał przywódczy, szybko reagują w
kryzysowej  sytuacji.  Myślą kreatywnie,  inspirujący,  lubią pracować nad  kilkoma  rzeczami
jednocześnie, i brać udział w rozważaniu alternatywnych pomysłów. Wizjonerzy są dalekowzroczni i
pomysłowi, lubią zmiany, dobrze pracują pod presją, są elastyczni - potrafią zmienić bieg i zawrócić
niemal w miejscu. Z pewnością siebie przyswajają nowe umiejętności. Lubią wyzwania i możliwość
rozwoju osobistego, chcą być innowacyjni, pragną pracy ważnej/sensownej. Muszą wiedzieć,  że ich
praca ma znaczenie, pragną pójść „tam gdzie jeszcze nikt nie był”.

Wizjonerów motywuje: inspirujące środowisko pracy, nowe pomysły, szacunek współpracowników,
uznanie za pracę, silne poczucie misji. 

Wizjonerów demotywuje: sztywna struktura, monotonny plan zajęć, opóźnienia, pochłaniające czas
detale i biurokracja. 

Jak realizować cele Wizjonerów:   możliwość wyboru;  mały eksperyment  zrób listę 15 sposobów
działania - przeanalizuj ją i czerp z każdego pomysłu; stworzenie konkretnego planu, jeśli coś się nie
sprawdza wizjoner nie powinien w to brnąć – powinien poszukać bardziej ekscytującego rozwiązania,
szczegółowa analiza  celu:  Dlaczego  jest  dla  mnie  ważny,  jak  i  kto  na  nim skorzysta?  Jakie  będą
konsekwencje jego niezrealizowania? 

 

WSZ: Wódz

Wydajność Stabilizacja Nagrody Zewnętrzne 

Wodzowie:  osoby  posiadające  silne  pragnienie  osiągania  wyników  i  dokładności,  zdecydowane,
nieugięte, niezależne, pracujące wydajnie bez nadzoru. Szybko podejmują decyzje, w szczególności w
sytuacji kiedy znają wszystkie fakty. Lubią władzę pozwalającą im na wytyczanie własnych planów. Są
dobrymi organizatorami, z łatwością ustalają zasady i procedury; metodycznie dążą do celów.

Wodzów  motywują:  niezależność,  publiczne  uznanie,  szczególne  przywileje,  wolność od  zbędnej
kontroli, samodzielność, czas do namysłu, uzansie ich szczególnych umiejętności i osiągnięć. 

Wodzów demotywują: sztywność poglądów, silna kontrola, nieefektywne systemy i ludzie. 

Jak  realizować cele  Wodza: -  do  motywacji  niezbędna  jest  konsekwencja,  lepiej  zrobić coś
niewielkiego, ale codziennie, niż codziennie zaczynać od nowa - jasno określony cel, podzielony na
części ustalone ich terminy realizacji, - od samego początku nagrody za stopniowo realizowane kroki.

 

WZZ: Mistrz 

Wydajność Zmiany Nagrody zewnętrzne 

Mistrzowie: osoby lubiące wyzwania, lubią wygrywać. Są czarującymi i entuzjastycznymi liderami.
Mistrzowie  mają wrodzona  zdolność przekonywania  innych  do  swoich  racji.  Znajdowanie  się w



centrum  uwagi  nie  stanowi  dla  nich  problemu.  Potrafią współpracować przedstawiając  własne
pomysły,  są ujmujący i  charyzmatyczni,  doprowadzają rzeczy do końca, nawet wobec znaczących
przeszkód,  trudności  dodatkowo  motywują.  Decyzje  podejmują szybko  i  czasami  okazują
zniecierpliwienie wobec osób którym realizacja zadania idzie wolniej. Jako rzetelni negocjatorzy s ą
skłonni do kompromisu w celu ukończenia zadania.

Mistrzów motywują:  ambitne zadania, możliwość podejmowania decyzji,  opłacalność, wolność od
nadzoru i kontroli, możliwość awansu, wyznaczone terminy, skalkulowane ryzyko, popularność. 

Mistrzów demotywuje: ścisła kontrola, przewlekłe analizy,  brak konstruktywnych działań, a także
brak możliwości zarządzania własnym czasem i pomysłami.  

Jak realizować cele Mistrza:  Mistrz jest często zapracowany, dlatego też dobrze aby miał w grafiku
konkretne  wyodrębnione  miejsce  poświęcone  na  zadania,  ustalanie  priorytetów,  zaznaczone
konkretne  godziny  pracy,  Mistrza  motywuje  współzawodnictwo  i  nagrody,  przebieg  zadań musi
sprawiać  przyjemność. 

 

KSW: Opiekun

Kontakty Stabilizacja Nagrody Wewnętrzne 

Opiekunowie  to  osoby:  praktyczne,  godne  zaufania  i  lojalne,  dbają o  pracowników  i  szczegóły
przedsięwzięć,  są urodzonymi  przełożonymi,  lubią pomagać innym  odnosić sukcesy  i  walczyć o
słabsze  jednostki,  mają metodyczne  podejście  do  pracy,  lubią znać fakty  przed  rozpoczęciem
działania, szanują zwierzchników i zasady, umieją zachować procedury jednocześnie troszcząc się o
ludzi, lubią jasne cele i sumiennie do nich dążą, najważniejsza jest nagroda psychologiczna - praca
jest ważna i dobra dla innych. Cechuje ich etyka pracownicza. Najistotniejsza jest dla nich nagroda
psychologiczna , muszą się dobrze czuci z tym co robią i mieć świadomość,  że ich praca wywiera
pozytywny wpływ na innych. 

Opiekunów  motywują: fakty  i  informacje,  szacunek  kolegów,  szczera  wdzięczność,  prywatne
uznanie,  inspirujące  środowisko,  jasne  cele,  czas  na  planowanie,  poczucie  wagi  wykonywanych
zadań. 

Opiekunów demotywują: brak stabilizacji,  zabieranie czasu wolnego/ przeznaczonego dla rodziny,
dostrzegana nierówność, nagłe zmiany. 

Jak realizować cele Opiekunów: osoby o takim typie motywacji zniechęcają się na myśl o wielkich
przedsięwzięciach,  preferują za  to  aspiracje  realistyczne,  realne  cele  i  ramy  czasowe,   Opiekun
powinien  być dla  siebie  wyrozumiały,  nie  powinien  od  innych  oczekiwać  perfekcyjności  lecz
systematycznych  postępów,   warto  aby  zaangażował innych,  pozwolił sobie  pomóc,  pracował
grupowo. 

KZW: Sojusznik

Kontakty Zmiany Nagrody Wewnętrzne 

Sojusznicy  to  osoby: troskliwe,  kreatywne,  pielęgnujący  związki  z  ludźmi,  cieszące  się życiem,
towarzyskie,  lubiane.  Charakteryzują się przedsiębiorczością i  pomysłowością.  Potrafią pójść na



kompromis, jeśli tego wymaga ukończenie zadania.  Świetnie pracują w zespole, potrafią odnaleźć
talent w innych. Dzięki swojemu ciepłu i entuzjazmowi łączą troskę o innych z rozwojem osobistym,
Podchodzą do problemów w sposób praktyczny i indywidualny; znajdują rozwiązania, gdzie wszyscy
mogą być wygranymi; pragną wnieść pozytywny wkład do społeczeństwa, są lojalnymi partnerami,
kochają przygody. 

Sojuszników  motywuje:  szczere  uznanie,  możliwość rozwoju,  towarzystwo  innych,  nowe
doświadczenia i inspiracje. 

Sojuszników  demotywują: izolacja,  sztywne  grafiki,  napięte  terminy,  tłumienie  kreatywności,
dezaprobata i konflikty. 

Jak realizować cele Sojusznika: sojusznik jest osobą zorientowaną na innych ludzi, dlatego ważne
jest aby współpracował z partnerami, z zespołem. 

Doprowadzanie rzeczy do końca nie jest mocną stroną Sojusznika dlatego warto aby ustalał małe
podcele, systematycznie - metoda małych kroków, warto aby zastanowił się nad pytaniem: Dlaczego
mój cel jest ważny? Osoby o takim typie motywacji inspiruje pytanie Dlaczego? a nie Jak? 

 

KSZ: Udoskonalacz

Kontakty Stabilizacja Nagrody Zewnętrzne 

Udoskonalacze  to  osoby: myślące  systematycznie,  precyzyjnie.  Potrafią ogarnąć cały  obraz,
jednocześnie nie pomijając detali.  Są sumienni i zdyscyplinowani, wspierający i szanujący innych, ich
osobiste  i  praktyczne  podejście  sprawia,  że  szanują takie  wartości  jak  rodzina.  Mają jasno
zdefiniowane  poczucie  dobra  i  zła,  przy  czym  są niezwykle  lojalni.  Preferują demokratyczny  styl
zarządzania, wymagają od innych postępowania według zasad. Można im zaufać; sprawiedliwa płaca
i szczere uznanie sprawiają, że czują się doceniani. Podejmują przemyślane decyzje i starają się aby
nie wpływały one negatywnie na innych. 

Udoskonalacza motywuje: dostateczna ilość czasu i  informacji,  kompetentni  członkowie  zespołu,
uznanie szefów, szczególne przywileje, wolność od kontroli, szczery szacunek. 

Udoskonalacza  demotywują: napięte  terminy,  zbyt  duży  zespół,  nagłe  zmiany,  zabieranie  czasu
wolnego, dostrzegana nierówność. 

Jak realizować cele Udoskonalacza: wsparcie mentora, który służy radą. Udoskonalacz dobrze się
czuje  jeśli  ma  możliwość gruntownej  analizy  przed  podejmowaniem  decyzji.  Nagradzaj  się za
wykonanie zadania na czas. 

 

KZZ: Badacz

Kontakty Zmiany Nagrody Zewnętrzne 

Badacze  to  osoby: energiczne,  podejmujące  spontaniczne  decyzje,  lubiące  przygody,
spostrzegawcze, wnikliwe, rozumiejące intencje innych, ciepłe, taktowne, są dobrymi psychologami,



zachęcają i  doceniają innych, kreatywnie rozwiązują problemy, znajdują nietypowe rozwiązania w
kryzysie, są zwolennikami współpracy i zachęcają do niej innych, cenią pracowitość i pragną zarazem
przyjemności  i  satysfakcji  płynącej  z  pracy,  lubią zawody  dzięki  którym  mogą przyswajać nowe
wiadomości i poznawać nowych ludzi. 

Badaczy  motywują: inspirujące  znajomości,  możliwość rozwoju  osobistego  i  awansu,  swobodny
wybór sposoby wykonywania zadań, szacunek i dobre wynagrodzenie, premie. 

Badaczy demotywują: rutyna, biurokracja, odizolowanie, dezaprobata, tłumienie kreatywności. 

Jak realizować cele badacza: - Koleżeństwo dla badacza jest kluczową kwestią, angażowanie innych
w realizację zadania pomaga w dążeniu do finalizowania celu. Badacz  musi mieć możliwość wyboru,
zawsze rozważa kilka opcji,  cały czas powinien się nagradzać, świętować nawet małe sukcesy.1

1



KWESTIONARIUSZ OSOBOWOŚCIOWY HARTMANA 

Wpisz znak „X" obok odpowiedzi, która najlepiej do ciebie pasuje. Wybierz tylko jedną
odpowiedź z każdej grupy. Po skończeniu policz, ile razy wybrałeś każdą z liter. 

Wady i zalety osobowości 

1. a) Nie zmieniam poglądów. b) Jestem opiekuńczy. c) Jestem pomysłowy. d) Lubię rozrywki. 
2 a) Lubię mieć władzę. b) Jestem perfekcjonistą. 

c) Jestem niezdecydowany. d) Jestem egocentryczny. 
3. a) Jestem dominujący. b) Jestem życzliwy. 

c) Jestem tolerancyjny. d) Jestem entuzjastyczny. 
4. a) Jestem samodzielny. b) Jestem podejrzliwy. 

c) Jestem niepewny siebie. d) Jestem naiwny. 

5. a) Szybko podejmuję decyzje. b) Jestem lojalny. 
c) Jestem zadowolony. d) Jestem wesoły. 

6. a) Jestem arogancki. b) Często się martwię. 
c) Jestem uparty. d) Jestem niestały w uczuciach. 

7. a) Jestem asertywny. b) Można na mnie polegać. 
c) Jestem miły. d) Jestem towarzyski. 

8. a) Jestem apodyktyczny. b) Jestem samokrytyczny. 
c) Jestem niechętny do działania. d) Lubię prowokować. 

9. a) Lubię działać. b) Mam naturę analityka. 
c) Jestem wyrozumiały. d) Jestem beztroski. 

10. a) Jestem krytyczny. b) Jestem nadwrażliwy. 
c) Jestem nieśmiały. d) Bywam trudny do zniesienia. 

11. a) Jestem stanowczy. b) Jestem pedantyczny. 
c) Uważnie słucham. d) Lubię przyjęcia. 

12. a) Jestem wymagający. b) Nie wybaczam. 
c) Brak mi motywacji. d) Jestem próżny. 

13. a) Jestem odpowiedzialny. b) Jestem idealistą. 
c) Jestem delikatny. d) Jestem szczęśliwy. 

14. a) Jestem niecierpliwy. b) Miewam zmienne nastroje. 
c) Jestem bierny. d) Jestem impulsywny. 

15. a) Mam silną wolę. b) Szanuję innych. 
c) Jestem cierpliwy. d) Lubię żartować. 

16. a) Lubię dyskutować. b) Jestem marzycielem. 
c) Brak mi celu w życiu. d) Przerywam innym. 



17. a) Jestem niezależny. b) Można mi zaufać. 
c)Jestem zrównoważony. d) Jestem ufny.

ci)18. a) Jestem agresywny. b) Często wpadam w depresję. 
c) Bywam wieloznaczny. d) Jestem zapominalski. 

19. a) Jestem władczy. b) Jestem rozważny. 
c) Jestem taktowny. d) Jestem optymistą. 

20. a) Jestem mało wrażliwy. b) Często osądzam ludzi. 
c) Jestem nudny. d) Jestem niezdyscyplinowany. 

21. a) Myślę logicznie. b) Ulegam emocjom. 
c) Jestem ustępliwy. d) Jestem lubiany. 

22. a) Mam zawsze rację. b) Często mam poczucie winy. 
c) Jestem mało entuzjastyczny. d) Jestem mało zaangażowany. 

23. a) Jestem pragmatykiem. b) Jestem kulturalny. 
c) Jestem otwarty. d) Jestem spontaniczny. 

24. a) Jestem bezlitosny. b) Jestem troskliwy. 
c) Nie emocjonuję się tym, co robię. d) Lubię się popisywać. 

25. a) Skupiam się na osiąganiu celu. b) Jestem szczery. 
c) Jestem dyplomatą. d) Jestem energiczny. 

26. a) Jestem nietaktowny. b) Jestem wybredny. 
c) Jestem leniwy. d) Jestem hałaśliwy. 

27. a) Jestem bezpośredni. b) Jestem twórczy. 
c) Łatwo się przystosowuję. d) Żyję na pokaz. 

28. a) Jestem wyrachowany. b) Jestem obłudny. 
c) Jestem zakompleksiony. d) Jestem niezorganizowany. 

29. a) Jestem pewny siebie. b) Jestem zdyscyplinowany. 
c) Jestem sympatyczny. d) Jestem charyzmatyczny. 

30. a) Onieśmielam innych. b) Jestem ostrożny. 
c) Jestem nieproduktywny. d) Unikam konfrontacji. 

Wyniki części I w pisz w odpowiednie miejsca: 

a) - ........ b) - ........ c) - ........ d) - ........ 

W  drugiej  części  testu  zastanów  się,  jak  zareagowałbyś w  poniższych  sytuacjach.
Wybierz tylko jedną, najlepiej do ciebie pasującą odpowiedź. Po podsumowaniu wpisz wyniki
we właściwe miejsca na końcu testu. 

Sytuacje 

31. Gdybym starał się o pracę, prawdopodobnie zatrudniono by mnie, bo jestem: 

a) Bezpośredni i mocno angażuję się w to, co robię. 
b) Rozważny, dokładny i można na mnie polegać. 
c) Cierpliwy, taktowny i łatwo adaptuję się w nowych sytuacjach. 
d) Towarzyski, nonszalancki i pełen zapału. 



32. Gdy w związku intymnym czuję się zagrożony przez partnera, wtedy: 

a) Odczuwam gniew i reaguję agresywnie. 
b) Płaczę, czuję się urażony, planuję zemstę. 
c) Jestem spokojny, wycofuję się, często powstrzymuję złość, a potem wybucham z powodu 

byle drobiazgu. 
d) Dystansuję się i unikam dalszych konfliktów. 

33. Życie ma sens tylko wtedy, gdy: 

a) Dążę do osiągnięcia wyznaczonego celu i jestem aktywny. 
b) Przebywam z ludźmi i mam określony cel. 
c) Jest wolne od stresów i napięć. 
d) Mogę się nim cieszyć i nie mam powodów do zmartwień. 

34. Jako dziecko byłem: 

a) Uparty, błyskotliwy i /lub agresywny. 
b) Grzeczny, troskliwy i /lub miałem skłonność do depresji. 
c) Cichy, niewymagający i /lub nieśmiały. 
d) Gadatliwy, zadowolony i /lub chętny do zabawy. 

35. Jako osoba dorosła jestem: 

a) Uparty, stanowczy i /lub apodyktyczny. 
b) Odpowiedzialny, uczciwy i /lub pamiętliwy. 
c) Tolerancyjny, zadowolony i /lub brakuje mi motywacji. 
d) Charyzmatyczny, pozytywnie nastawiony do życia i /lub bywam nieznośny. 

36. Jako rodzic jestem: 

a) Wymagający, porywczy i /lub bezkompromisowy. 
b) Troskliwy, wrażliwy i /lub krytyczny. 
c) Skłonny do ustępstw, na wszystko pozwalam i /lub czuję się przytłoczony. 
d) Chętny do zabaw, niesystematyczny i /lub nieodpowiedzialny. 

37. Podczas sprzeczek z przyjaciółmi najczęściej: 

a) Upieram się przy swoim zdaniu. 
b) Myślę o zasadach jakie wyznają i zastanawiam się nad tym, co czują. 
c) Jestem zacięty, czuję się nieswojo i /lub jestem zmieszany. 
d) Zachowuję się głośno, czuję się nieswojo i /lub idę na kompromis. 

38. Gdy przyjaciele mają kłopoty jestem: 

a) Opiekuńczy, zaradny i łatwo znajduję rozwiązanie problemu. 
b) Szczerze zainteresowany, współczuję i jestem lojalny - niezależnie od problemu. 
c) Cierpliwy, potrafię podnieść na duchu i chętnie słucham. 
d) Powściągliwy w wydawaniu opinii, nastawiony optymistycznie i potrafię rozładować 

napiętą sytuację. 

39. Podejmując decyzje jestem: 

a) Asertywny, precyzyjny i logiczny. 
b) Rozważny, dokładny i ostrożny. 
c) Niezdecydowany, nieśmiały i zniechęcony. 



d) Impulsywny, niekonsekwentny i mało zaangażowany. 

40. W obliczu niepowodzeń: 

a) W duchu jestem samokrytyczny, ale głośno bronię swoich racji i nie przyznaję się do winy.
b) Mam poczucie winy, jestem samokrytyczny, mam skłonność do depresji i w nią wpadam. 
c) W duchu odczuwam niepewność i strach. 
d) Jestem zażenowany i nerwowy, staram się uciec od problemu. 



41. Gdy ktoś mnie urazi: 

a) Jestem zdenerwowany i w duchu planuję szybki rewanż. 
b) Czuję się głęboko dotknięty i w zasadzie nigdy całkowicie nie wybaczam. Zemsta to za 

mało. 
c) W głębi duszy czuję się zraniony i szukam odwetu i/ lub staram się unikać tej osoby. 
d) Unikam konfrontacji, uznaję sytuację za niewartą zachodu i /lub szukam pomocy u 

przyjaciół. 

42. Praca to: 

a) Najlepszy sposób na życie. 
b) Czynność, którą należy wykonywać najlepiej jak się potrafi, lub nie wykonywać wcale. 

Moje motto to: najpierw obowiązek, potem przyjemność. 
c) Działalność pozytywna, jeśli sprawia mi przyjemność i nie mam obowiązku 

doprowadzania jej do końca. 
d) Zło konieczne, zdecydowanie mniej przyjemne od rozrywki. 

43. W sytuacjach towarzyskich ludzie najczęściej: 

a) Boją się mnie. 
b) Podziwiają mnie. 
c) Zajmują się mną. 
d) Zazdroszczą mi. 

44. W związkach intymnych najbardziej zależy mi, by być: 

a) Aprobowanym i postępować słusznie. 
b) Rozumianym, docenianym i bliskim drugiej osobie. 
c) Szanowanym, tolerancyjnym i zgodnym. 
d) Docenianym, wolnym i dobrze się bawić. 

45. By czuć się dobrze, potrzebuje: 

a) Przywództwa, przygód, działania. 
b) Bezpieczeństwa, pracy twórczej, celu. 
c) Akceptacji i bezpieczeństwa. 
d) Rozrywki, pracy sprawiającej przyjemność i towarzystwa innych ludzi. 

Wyniki części II w pisz w odpowiednie miejsca: 

a) - ........ b) - ........ c) - ........ d) - ........ 

Dodaj punkty zdobyte w obydwu częściach testu. Każdej literze jest przyporządkowany jeden kolor
określający typ osobowości. Litera „a" oznacza, typ czerwony, „b" niebieski, „c" biały, a „d" żółty. 

WYNIKI KOŃCOWE: 

czerwony (a) - ........ niebieski (b) - ........ biały (c) - ........ żółty (d) - ........ 

INTERPRETACJA WYNIKÓW 

Litera,  przy której  uzyskałeś najwyższy wynik  końcowy oznacza twój  typ  osobowości.
Liczba  punktów zdobytych  w innych  kolumnach  sugeruje,  jak  bardzo złożona  jest  twoja
osobowość.  Każdy  człowiek  reprezentuje  jeden  kolor  podstawowy,  ale  zdarza  się,  że



zależnie od rodzaju reakcji  swoim zachowaniem przypomina melanż kilku  kolorów.  Kolor
podstawowy określamy opierając się na motywach, a nie zachowaniu 

Test 2 – Interpretacja wyników
Opis testu

Test  opiera  się na  założeniu,  że  istnieją cztery podstawowe temperamenty przypisane  do
czterech kolorów. Test polega na wyborze jednej, ulubionej barwy. Każda z nich odpowiada
za inny styl zachowań i reakcji. Opisy poszczególnych stylów znajdują się poniżej.

Biały: Wizjoner i budowniczy

„Biały” to indywidualista. Utalentowany wizjoner, skupiony na swoich marzeniach i planach.
Idealista.

Mało  skupiony na  detalach,  zazwyczaj  widzi  tylko  “szeroki  plan”.  Ma bardzo  rozwiniętą
intuicję.

Komunikatywny i lubiany w grupie. Pełni role inspirujące. Dzięki niemu grupa rozwija swoje
pomysły, plany i idee.

Zalety

1. Altruista

2. Opanowany

3. Wierny i lojalny

4. Zdolności komunikacyjne

5. Wysoki iloraz inteligencji emocjonalnej

6. Dobry słuchacz

7. Przyjazny i sympatyczny

Wady

1. Słabo adaptuje się do zmian

2. Niskie zdolności analityczne

3. Niskie zdolności zarządzania ludźmi

4. Szybko się nudzi i zniechęca.

5. Niezdecydowany



6. Zaborczy i pamiętliwy

7. Nie przejawia inicjatywy

Praca idealna dla „Białego”

1. Miejsce pracy z wysokim poczuciem bezpieczeństwa i stabilności.

2. Praca musi mieć dokładnie określone zasady pracy i granice decyzyjności.

3. Stanowisko z możliwością budowania dobrych relacji międzyludzkich.

4. Stanowisko ze zmiennym zakresem obowiązków i szansą uczenia się.

Czego musi nauczyć  się „Biały”?

1. Adaptacji do zmian i nowych wyzwań.

2. Rozwiązywania problemów.

3. Umiejętności radzenia sobie z agresją i konfliktami w pracy.

Niebieski: Analityk i organizator

Dla „Niebieskiego” najważniejsze jest zdobywanie informacji. To styl emocjonalny, skupiony
na  kontaktach  z  innymi  ludźmi.  Do  rozwoju  potrzebuje  akceptacji  i  „bycia  lubianym”.
Niebieski jest uprzejmy, łagodny, skłonny do współpracy w zespole. Doskonale sprawdza się,
jako negocjator lub arbitrażysta godzący sprzeczne interesy zwaśnionych stron. Utalentowany
analityk, bystry obserwator. Najwyżej w hierarchii wartości stawia rodzinę i przyjaciół.

Zalety

1. Uporządkowanie

2. Sumienność

3. Dyscyplina

4. Precyzja

5. Solidność

6. Zdolności analityczne

7. Dyplomacja i uprzejmość

Wady

1. Niezdecydowanie.

2. Skłonność do „grzęźnięcia w szczegółach”.



3. Niskie poczucie własnej wartości.

4. Unikanie konfrontacji i kontrowersji.

5. Wrażliwość na krytykę.

6. Niski poziom odporności na stres i presję czasu.

7. Pesymizm.

Praca idealna dla „Niebieskiego”

1. Stabilne otoczenie i procedury.

2. Praca wymagająca zdolności myślenia analitycznego i krytycznego spojrzenia na 
występujące problemy.

3. Możliwości do krytyki.

4. Stanowisko wymagające planowania i myślenia strategicznego.

5. Praca bez presji czasu i w warunkach maksymalnie bez-stresowych.

6. Stanowisko niewymagające częstych kontaktów międzyludzkich.

7. Dokładny opis pracy, oczekiwania.

Czego musi nauczyć się „Niebieski”?

1. Szybkiego podejmowania decyzji.

2. Optymizmu.

3. Komunikatywności i otwartości na innych ludzi.

Czerwony: Przywódca

„Czerwony” to silna, zdecydowana osobowość. Jest logiczny, praktyczny i zamknięty w sobie.
Trudny w kontaktach międzyludzkich. Naturalny lider. Dominujący i gwałtowny w reakcjach. 
Ma potrzebę kontrolowania sytuacji i przewidywania efektów swoich działań.

Zalety

1. Samodzielność.

2. Niezależność myślenia.

3. Łatwość podejmowania decyzji.

4. Zdolności zarządcze.

5. Umiejętność rozwiązywania problemów.



6. Umiejętność myślenia strategicznego.

Wady

1. Skłonność do ryzyka.

2. Brak cierpliwości.

3. Upór.

4. Nie uznaje zasad i ograniczeń.

5. Gaduła.

6. Mało empatyczny i elastyczny w działaniu.

7. Ma skłonność do manipulacji.

Praca idealna dla „Czerwonego”

1. Stanowisko wymagające łączenia wielu zadań i umiejętności.

2. Praca z możliwością awansu i uznania.

3. Praca ze swobodą działania i podejmowania decyzji.

4. Stanowisko pozwalające na pełne kontrolowanie efektów własnej pracy.

5. Praca bez zadań powtarzalnych i rutynowych.

Żółty: Pomysłodawca, kreator nowych idei

“Żółty” to optymista, radosny i pewny siebie. Lubi dobrą zabawę i nowe wyzwania. Bardzo 
kreatywny. Innowator. Otwarty na nowe doświadczenia. Nie boi się zmian.

Zalety

1. Optymista.

2. Pełen entuzjazmu.

3. Pewny siebie.

4. Bardzo komunikatywny.

5. Pomocny, radosny i towarzyski.

6. Lubi dobrą zabawę.

Słabe strony

1. Impulsywny.



2. Nie analizuje problemów, nie planuje rozwiązań. Działa instynktownie.

3. Chaotyczny w działaniach.

4. Bałaganiarz.

5. Niskie zdolności analityczne i myślenia krytycznego.

6. Mało skupiony.

7. Ma tendencje do subiektywnych sądów i oceny sytuacji.

Praca idealna dla „Żółtego”

1. Zawody i stanowiska pracy z wysoką ekspozycją społeczną.

2. Stanowiska samodzielne, bez bezpośredniej podległości i nadzoru nad „Żółtym”.

3. Praca wymagająca kreatywności i innowacyjnych rozwiązań.

4. Stanowiska wymagające częstych kontaktów międzyludzkich.

Charakterystyka testu

Schemat powyższego testu (jest znany, jako The Color Code Personality Profile) jest 
metodologią opracowaną przez Amerykanina Dr Taylora Hartmana. Hartman dokonał 
prostego podziału typów osobowości na cztery podstawowe grupy:

1. Niebieski (prywatność, introwertyzm)

2. Biały (współpraca i wspólnota z innymi)

3. Czerwony (władza)

4. Żółty (kreatywność, zabawa)

Z badań Hartmana wynika, że osobowość typu “Czerwony” reprezentuje około 25% 
badanych;

Niebieskich – 35%; Białych – 20%; i Żółtych – 20%.

Zakończenie:

Dobiegamy do końca. Mam nadzieję,  że dzięki temu raportowi i wykonanym  ćwiczeniom i testom
znacznie wzrosła Twoja samoświadomość w obszarze Twego Zawodowego JA.

To  wszystko  zwiększy  Twoją samoświadomość w  obszarze  predyspozycji,  potencjału,  orientacji
zawodowej i pomoże właściwie pokierować swoją edukacją, karierą i rozwojem zawodowym.

Kolejnym  krokiem  w  obszarze  rozwoju  samoświadomości  zawodowej  jest  poznanie  kolejnego
istotnego  czynnika  jakim  jest  Osobowość i  to  w  jakim  stopniu  wynikające  z  niej  implikacje
predysponują Cię do konkretnych obszarów zawodowych.



Czy wiesz po czym możesz poznać, że wykonujesz właściwą pracę?

Przeczytaj poniższe stwierdzenia i zastanów się, czy i na ile możesz się pod nimi podpisać:

Cieszę się na myśl o pójściu do pracy.
Czuję się pobudzony/a przez to, co robię w niej każdego dnia przez większość czasu.
Czuję, że mój wkład w pracę jest szanowany i doceniany.
Odczuwam dumę, kiedy mówię o swojej pracy.
Lubię i szanuję ludzi, z którymi pracuję.
Odczuwam optymizm, kiedy myślę o swojej przyszłości.

Jeśli pod każdym stwierdzeniem możesz się uczciwie podpisać, to mogę Ci pogratulować spełnienia,
satysfakcji i samorealizacji oraz życzyć jedynie dalszych sukcesów i szczęścia.
Jeśli jednak z przykrością stwierdzasz, że niestety jest odwrotnie, to nie zamartwiaj się i czytaj dalej.

Szczególnie warto się na chwilę zatrzymać jeśli:
Znajdujesz się w punkcie zwrotnym swej kariery zawodowej;
Jesteś studentem czy absolwentem stojącym przed wyborem swej pierwszej, ważnej pracy;
Wracasz na rynek po przerwie i zastanawiasz się nad możliwościami wyboru;
Jesteś niezadowolony ze swego zajęcia i wierzysz, że istnieje jakaś lepsza, ciekawsza alternatywa;
Może właśnie kończysz jedną karierę i zastanawiasz się nad rozpoczęciem drugiej.

Gratulacje!

To materiał właśnie dla Ciebie.

Już za chwilę dowiesz się czym jest idealna praca. 

Odpowiednia praca spełnia poniższe warunki:
1. Wnosi wartość w twoje życie;
2. Dodaje ci energii i entuzjazmu;
3. Przynosi spełnienie, ponieważ pielęgnuje w tobie najważniejsze aspekty osobowości;
4. W jak największym stopniu pasuje do sposobu, w jaki lubisz naturalnie postępować;
5. Odzwierciedla to kim jesteś naprawdę;
6. Pozwala ci w najbardziej naturalny sposób wykorzystywać wrodzone predyspozycje i nie zmusza
do robienia tego, czego nie lubisz i nie masz ku temu predyspozycji.

Wiedz o tym, że istnieje tak wiele dróg do satysfakcji zawodowej, jak wiele jest osób zadowolonych z
pracy.  Tak naprawdę to nie  ma jakiejś jednej  idealnej  pracy do której  powinieneś aspirować, ale
istnieje jednak idealna kariera dla ciebie.

Aby dopasować karierę do siebie musisz najpierw dobrze poznać siebie.

Tajemnica satysfakcji zawodowej leży w wykonywaniu tego, co się lubi najbardziej i do czego ma się
naturalne predyspozycje.  Niestety tylko nieliczni szczęściarze odkrywają dość wcześnie ten sekret.



Większość osób łapie się w psychologiczne rozterki między tym, co myślimy, że potrafimy robić, co
uważamy lub inni uważają, że powinniśmy robić, a tym co sądzimy, że chcemy robić.
Aby z tego impasu wybrnąć musisz skoncentrować się przede wszystkim na tym, kim jesteś, a wtedy
cała reszta sama trafi na właściwe miejsce.

Jakie jest tradycyjne podejście do planowania kariery i dlaczego niestety się nie sprawdza?

Na podstawie lat badań i pracy naukowców, psychologów, doradców zawodowych, specjalistów ds.
Personalnych oraz menadżerów wyłaniają się wyraźne wnioski.
Oto one:
Jedni ludzie bardziej nadają się do pewnych zawodów niż inni.
Bardzo ważne jest możliwie najlepsze dopasowanie osoby i wykonywanej przez nią pracy.

Gdzie tkwi błąd podejścia tradycyjnego i co z tego wynika?

Tradycyjne  podejście  do  zarządzania  karierą bierze  pod  uwagę jedynie  trzy  czynniki:  zdolności,
zainteresowania  i  wartości.  Czynniki  te  oczywiście  są bardzo istotne.  Potrzebujesz  odpowiednich
umiejętności,  aby  dobrze  wykonywać daną pracę.  Idealnie  też będzie  interesować się tematyką,
branżą, zadaniami na stanowisku pracy. Ważne jest też, by praca była w zgodzie z twymi wartościami
i byś czuł się dobrze ze swoimi obowiązkami. 
Brakuje  tu  jednak  decydującego  czynnika,  jakim jest  twój  typ  osobowości.  Osobowość posiada
dodatkowe  wymiary,  które  musisz  poznać.  Wnioski  z  badań mówią,  że  im  więcej  aspektów
osobowości człowieka pasuje do danej pracy, tym bardziej osoba jest z pracy zadowolona.

Gdzie w takim razie szukać rozwiązania?
Zanim podejmiesz  jakąkolwiek  decyzję o  długofalowych  konsekwencjach  w  karierze  zawodowej
poznaj najpierw bardzo dobrze siebie. 
Zdaj sobie sprawę z tego, iż właściwy zawód wypływa bezpośrednio ze wszystkich składników typu
osobowości. Dlatego naprawdę warto, abyś poświęcił nieco czasu i  energii na odkrycie warunków
swej  satysfakcji  zawodowej.  Kiedy  dokonasz  świadomego  wysiłku  w  kierunku  odkrycia  swego
prawdziwego Ja, możesz nauczyć się, jak skoncentrować swe naturalne zalety i skłonności w takim
typie kariery, który da ci długofalową radość. Znajomość typu osobowości jest tu kluczowa. Zapewni
ci ona systematyczny i skuteczny sposób oceny zarówno silnych stron, ewentualnych słabości oraz
pięt achillesowych. Kiedy już je zidentyfikujesz będziesz móc działać w oparciu o swe mocne strony.
Twoja osobowość to wrodzona matryca, która towarzyszy ci przez całe życie. Wszyscy startujemy z
konkretnym typem osobowości, który przez całe życie predysponuje nas do zachowania w określony
sposób.

Poznasz  naukowy,  praktycznie  udowodniony  sposób  wsparcia  w  określeniu  dla  siebie  najlepszej
kariery zawodowej  i  pozostaniu na tej  właśnie  ścieżce wraz ze wzrostem doświadczenia i  zmianą
stanowisk. Odkryjesz pojęcie typu osobowości i zobaczysz, jak zrozumienie go pomoże zmienić twoje
życie i odnieść sukces w satysfakcjonującej cię pracy.

Już niedługo dowiesz się:
Kim naprawdę jesteś, dzięki odkryciu swego typu osobowości;
Co wartościowego z tego dla ciebie wynika;



Czym jest formuła satysfakcji zawodowej;
Do jakich typów karier i zawodów jesteś predysponowany i dlaczego.

Tak więc jeśli zainteresował Cię ten temat i pragniesz poznać swój typ osobowości oraz wszystkie
implikacje życiowe i zawodowe, jakie z niego dla ciebie wynikają to zapraszam cię do skorzystania z
prezentu, jaki dla ciebie przygotowałem.
Kliknij poniższy link i pobierz wprost na swój dysk całkowicie bezpłatnie raport pdf ,, Sekrety typów
osobowości MBTI''

Co zawiera raport?
1. Opis elementów składowych osobowości wg MBTI
2. Test typu osobowości – Kwestionariusz oraz Klucz interpretacji wyników kwestionariusza
3. Podstawowe definicje typów osobowości – ogólny opis, mocne strony i obszary do rozwoju. 
4. Propozycja Programu Konsultacji Kariery w oparciu o Model MBTI
a) rozbudowany opis twego typu osobowości razem zaleceniami zawodowymi
b) Plan Kariery w oparciu o 10 kroków

Serdecznie zapraszam do pobrania raportu:
link: 
http://www.sekretyrozwoju.com/wp-content/uploads/2017/12/Raport-Osobowo%C2%98ci-
MBTI1.pdf

Przed Tobą Moje Zawodowe Ja – Level 2

Po zapoznaniu się z raportem MBTI  zapraszam do skorzystania z gratisowej konsultacji ze mną

Tomasz Kołdrowski – Life&Job Coach, Konsultant Kariery, Diagnosta Talentów

www.sekretyrozwoju.com

Zapraszam do współpracy!

Mail: coachingdlaciebie@wp.pl


