
ZAINTERESOWANIA 

 wszystko to, co lubisz robić, czemu lubisz poświęcać wolny czas, 

 wszystko to, w zakresie czego chcesz pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności, 

 przedmioty szkolne, których nauka jest dla Ciebie przyjemnością i nierzadko możesz     

 wykraczać w tym celu poza program szkolny, 

 zainteresowania można podzielić na:  

- edukacyjne (np. matematyczna, biologiczno-chemiczne, językowe)  

-  zawodowe (np. techniczne, społeczne, medyczne). 

 

Zainteresowania  i predyspozycje zawodowe wpływają na trafny wybór kierunku kształcenia,  

nastawiają nas w kierunku różnych aktywności. Nie istnieją lepsze lub gorsze zainteresowania – 

działania przynoszące satysfakcję i pozwalające realizować potrzeby, wartości, są kluczem do 

szczęśliwego życia. Jeśli koncentrujesz uwagę na jakiejś interesującej Cię czynności i poświęcasz 

dobrowolnie na jej wykonanie wolny czas, uczysz się wtedy wielu umiejętności związanych         

z Twoimi zainteresowaniami. Zwiększa się również Twoje poczucie skuteczności, czyli 

przekonanie o możliwości dokonania czegoś z sukcesem. Im bardziej pewny/pewna  jesteś 

swoich umiejętności, tym chętniej sięgasz po ambitne zadania, w których możesz je wykorzystać. 

Twoje zainteresowania, wyrażające się w zachowaniach i w podejmowanych czynnościach mogą 

być także drogowskazem do wyboru przyszłego zawodu. 

 

 

Ankieta: zainteresowania i preferencje zawodowe 

Polska wersja kwestionariusza duńskiego. 

Instrukcja 

Dla każdego ważne jest, aby lubił wykonywaną pracę. Fakt ten zwiększy nasze szanse, na 

osiągniecie sukcesu. 

Autotest „Zainteresowania i preferencje zarodowe” może pomóc Ci zdecydować o tym, 

jakiego rodzaju pracę chciałbyś wykonywać. Zawiera  stwierdzenia obrazujące 

czynności, sposoby postępowania, zachowania oraz sposoby postrzegania otoczenia 

niezbędne w różnych zawodach i na różnych stanowiskach pracy. 



Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Każde stwierdzenie przeanalizuj tak, jak Ty je 

odbierasz. Wybierz te, z którymi się  zgadzasz i otocz kółkiem odpowiadające im numery. 

 

1. Posiadanie silnego i zgrabnego ciała jest dla mnie rzeczą ważną. 

2.  Staram się, dogłębnie zrozumieć rzeczy. 

3. Muzyka, piękno każdego rodzaju wpływają na moje usposobienie. 

4. Ludzie wzbogacają moje życie i nadają mu sens. 

5. Wierze w siebie; w to, że mam wpływ na swoje życie. 

6. Doceniam jasno wytyczone kierunki działania, które dokładnie określają, co mam robić. 

7. Zwykle sam daję sobie radę. 

8. Mogę godzinami rozmyślać. 

9. Doceniam piękne otoczenie: kolory i formy mają dla mnie duże znaczenie. 

10. Kocham towarzystwo. 

11. Lubię rywalizację. 

12. Muszę mieć najpierw uporządkowane zaplecze i dopiero potem rozpocząć pracę nad 

projektem. 

13. Lubię pracować rękami. 

14. Badanie nowych idei daje mi zadowolenie. 

15. Zawsze poszukuję nowych sposobów, by dać wyraz moim twórczym zdolnościom. 

16. Potrzebuję dzielenia moich osobistych spraw z innymi. 

17. To, że jestem najważniejszą osoba w grupie, daje mi zadowolenie. 

18. Jest dla mnie sprawą honoru, by dbać o wszystkie szczegóły w mojej pracy. 

19.  Nie przeszkadza mi, że zabrudzę sobie ręce w czasie pracy. 

20. Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania mojego 

sposobu myślenia. 

21. Lubię ubierać się nietradycyjnie, lubię eksperymentować z nowymi kierunkami mody                     

i z kolorami. 

22. Często wyczuwam, kiedy jakaś osoba ma potrzebę, rozmowy. 

23. Lubię organizować ludzi i dawać im impuls do pracy. 

24. Rutyna pomaga mi w ukończeniu pracy. 

25. Lubię wyzwania, które są punktem wyjścia do dalszej pracy. 



26. Czasami mogę siedzieć godzinami i pracować nad rozwiązaniem problemów, czytać lub 

myśleć o życiu. 

27. Potrafię, wyobrażać sobie różne rzeczy. 

28. Czuje się  dobrze, kiedy zajmuję się, innymi ludźmi.  

29. Lubię, gdy dają mi kredyt zaufania w pracy. 

30. Jestem podbudowany, wiedząc ze dobrze i starannie rozwiązałem powierzone zadanie. 

31. Chciałbym najchętniej wykonywać rzeczy praktyczne, pracować rękami. 

32. Chętnie czytam książki na rożne  tematy, które budzą moja ciekawość. 

33. Lubię  wprowadzać w życie nowe pomysły. 

34. W sytuacji, gdy mam jakieś problemy z innymi, preferuję rozmowę i znalezienie 

rozwiązania. 

35. Żeby osiągnąć sukces, należy mierzyć wysoko. 

36. Lubię sytuacje, które wymagają ode mnie podejmowania decyzji i brania za nie 

odpowiedzialności. 

37. Lubię  dyskutować. 

38. Analizuję dany problem gruntownie, zanim podejmę  działania. 

39. Lubię  zmieniać otoczenie tak, by uczynić je czymś innym i specjalnym. 

40. Kiedy jest mi przykro, znajduję przyjaciela, by z nim porozmawiać. 

41. Kiedy opracowuję plan, wolę, żeby inni zajmowali się  szczegółami. 

42. Zwykle jestem zadowolony z miejsca, gdzie przebywam. 

43. Praca na świeżym powietrzu dostarcza mi nowego zasobu energii. 

44. Wciąż zadaję pytanie:  Dlaczego? 

45. Podoba mi się że moja praca jest wyrazem mojego nastroju i uczuć. 

46. Lubię znajdować sposoby pomagania ludziom, by bardziej byli ludzcy wobec siebie. 

47. Branie udziału w podejmowaniu ważnych decyzji jest niezmiernie ciekawe. 

48. Zawsze cieszę się, gdy ktoś inny przejmuje kierownictwo. 

49. Lubię, gdy moje otoczenie jest proste i praktyczne. 

50. Roztrząsam problem, dopóki nie znajdę odpowiedzi. 

51. Piękno natury porusza coś ukrytego we mnie. 

52. Bliskie stosunki z innymi są ważne dla mnie. 

53. Lepsze stanowisko i awans są ważne dla mnie. 



54. Stała organizacja dnia to coś dla mnie: pracować określoną ilość godzin każdego dnia. 

55. Dla uniknięcia chaosu potrzebny jest silny system z ustalonym prawem i porządkiem. 

56. Książki zmuszające do myślenia zawsze poszerzają moje horyzonty. 

57. Bardzo cieszę się z możliwości pójścia na wystawę, do teatru czy do kina. 

58. Gdy nie widzę kogoś przez dłuższy czas, chcę wiedzieć, co się z nim dzieje. 

59. Niezmiernie ciekawą rzeczą jest możliwość wpływania na innych ludzi. 

60. Kiedy przyrzekam, że coś zrobię, wykonuję to do najdrobniejszego szczegółu. 

61. Solidna, fizyczna  praca nikomu nie zaszkodzi. 

62. Chciałbym nauczyć się wszystkiego, co jest dostępne w tematach, które mnie interesują. 

63. Nie chcę być jak inni - lubię robić rzeczy inaczej. 

64. Czuję potrzebę niesienia pomocy innym. 

65. Jestem gotów podjąć ryzyko, by kontynuować sprawy. 

66. Lubię jasne i precyzyjne linie postępowania, kiedy cos zaczynam. 

67. Pierwsze, co widzę w samochodzie, to dobry silnik. 

68. Obecność ludzi działa stymulująco na mój intelekt. 

69. Kiedy czymś się zajmuję, mam tendencję do zapominania o całym świecie. 

70. Martwi mnie, że jest tyle ludzi w naszym społeczeństwie, którzy potrzebują, pomocy. 

71. Zabawnie jest podsuwać innym ludziom pomysły. 

72. Nie znoszę, kiedy ktoś bez przerwy zmienia wytyczne, kiedy akurat kończę pracę. 

73. Zwykle znajduję wyjście w tzw. sytuacjach „podbramkowych”. 

74. Nawet samo czytanie o odkryciach jest ciekawe. 

75. Lubię robić happeningi. 

76. Zawsze staram się jak mogę, by okazać uwagę ludziom, którzy wyglądają na samotnych                  

i bez przyjaciół. 

77. Lubię działać. 

78. Nie lubię robić rzeczy, które nie są akceptowane. 

79. Sport jest ważny, jeśli to ma być zdrowe. 

80. Sposób funkcjonowania natury budził zawsze moją ciekawość. 

81. Fajnie być w dobrym humorze i robić cos niezwyczajnego. 

82. Sadze, że ludzie w głębi duszy są dobrzy. 



83. Jeśli nie daję sobie rady za pierwszym razem, rozpoczynam jeszcze raz z nową energią                 

i entuzjazmem. 

84. Cenię sytuacje, w których wiem czego inni ode mnie oczekują. 

85. Dokonuję szczegółowej analizy, by zobaczyć, czy dam sobie radę. 

86. Nie denerwuję się, gdy trzeba przemyśleć sprawę jeszcze raz i ponownie zaplanować 

działanie. 

87. Trudne byłoby moje życie bez pięknych rzeczy wokół mnie. 

88. Często tak się dzieje, że inni przychodzą do mnie by opowiedzieć o swoich problemach. 

89. Zwykle nawiązuję kontakt z: ludźmi, którzy mogą pokazać mi drogę do nowych możliwości. 

90. Nie potrzebuję wiele, by być szczęśliwym. 

 

Wyniki 

R                         B                       A                               S                  I                     T 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 

49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 

67 68 69 70 71 72 

73 74 75 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 

85 86 87 88 89 90 

 

Zapisz ilość zakreślonych liczb z każdej kolumny poniżej. 

 

R _____ B _______ A _______ S________ I _______ T_______ 

 

Które z nich otrzymały największą liczbę punktów? 

1 _____ 2________ 3 ________ 

 

 



Realista (rzeczy) 

Osoba cechująca się niezależnością, praktycyzmem, dobrą formą fizyczną,  

konserwatyzmem. Używa rąk i oczu, by badać rzeczy, czy coś wykonać; używa sprawnie ciała, 

bardziej niż słów, myśli czy uczuć. Posiada fizyczną koordynację, siłę, logikę. 

Lubi napięcie, podejmowanie ryzyka, przebywanie na świeżym powietrzu, konkretne 

problemy, pieniądze, używanie narzędzi, dużych maszyn. 

Rozwiązuje problemy przez działanie. 

Przykładowe zawody: mechanik, ślusarz, elektryk, hutnik, górnik, rzemieślnik, piekarz, murarz, 

tokarz, inżynier, krawiec, fryzjer, cukiernik, kierowca 

Badacz (informacje) 

Osoba o następujących cechach: niezależna, ciekawa świata, analizuje swoje myśli i uczucia, 

nietradycyjna. Używa posiadanego zasobu informacji; bardziej niż zwykle zwraca uwagę na 

powiązania z ludźmi i rzeczami. Posiada zdolności intelektualne, logikę i znajomość rzeczy. Lubi 

wyzwania, wymianę myśli i skomplikowane, abstrakcyjne problemy. 

Rozwiązuje problemy przez myślenie. 

Przykładowe zawody: biolog, fizyk, geolog, lekarz, nauczyciel, farmaceuta, bibliotekarz, technik 

żywienia, geofizyk, mikrobiolog, technik analityki medycznej. 

Artysta (informacje/rzeczy) 

Osoba  kreatywna, uczuciowa, o dużym poczuciu estetyki, analizuje swoje myśli i uczucia, 

ekspresyjna. Używa rąk, oczu, myśli, by tworzyć nowe rzeczy, pisać. Posiada dobre oko, 

wyostrzony słuch, inteligencję, rozumienie kolorów, form, dźwięków  i uczuć. Lubi piękno, 

luźną działalność, wymianę myśli, interesujący i niezwyczajny widok, dźwięki, struktury, ludzi. 

Rozwiązuje problemy przez tworzenie. 

Przykładowe zawody: dziennikarz, lektor, architekt obiektów budowlanych, nauczyciel 

akademicki, pisarz, lektor, agent reklamowy, artysta plastyk, artysta fotografik. 

Społecznik (otwarty na kontakty z ludźmi)  

Osoba (przywódca), która interesuje się innymi, uczuciowa, humanistyczna, wspierająca, 

odpowiedzialna. Używa uczuć, słów, idei w pracy z innymi. Woli bardziej pracę z ludźmi niż 

fizyczne zajęcia mechaniczne lub techniczne. Posiada umiejętność wczuwania się, zrozumienia 

spraw; jest otwarta, naturalna, taktowna. Lubi pomagać innym, dzieli się, lubi grupy, luźną 

działalność, lubi przewodzić. Rozwiązuje problemy kierując się uczuciami. 



Przykładowe zawody: pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, nauczyciel, pracownik socjalny, 

nauczyciel przedszkola, położna, opiekunka dziecięca, rehabilitant, asystentka stomatologiczna, 

kelner. 

Inicjator (przedsiębiorczy/ludzie) 

Osoby energiczne, niezależne, zapalone, pełne wiary w siebie, dominujące.  

Jest pewna siebie. Lubi organizować, kierować, administrować; ceni ciekawość, wymianę myśli, 

wpływy, pieniądze. Rozwiązuje problemy także przez podejmowanie ryzyka. 

Przykładowe zawody: doradca podatkowy, adwokat, akwizytor, sprzedawca, dyrektor,  

kierownik, pilot wycieczek, pośrednik w handlu nieruchomościami, intendent. 

Tradycjonalista (informacje) 

Osoba cechująca się pokojowym usposobieniem, uporządkowana, dokładna. 

 Jest logiczna, dokładna, odpowiedzialna. Lubi porządek, zdecydowanie, bezpieczeństwo. 

Rozwiązuje problemy przez podążanie za uznanymi zasadami. 

Przykładowe zawody: urzędnik, księgowy, agent ubezpieczeniowy, sekretarka, recepcjonista, 

kasjer bankowy, inspektor, ekonomista, referent, programista. 

 

UZDOLNIENIA 

 wszystko to, czego uczysz się szybko i masz w tym zakresie najlepsze wyniki, 

 wszystko to, co przychodzi Ci łatwo nawet mimo niesprzyjających warunków – np. hałas, 

zmieniający się często nauczyciel, czy Twoja nieobecność w szkole), 

 uzdolnienia mogą wiązać się z różnymi dziedzinami, formami działalności oraz 

przedmiotami szkolnymi, jak np. uzdolnienia techniczne, przyrodnicze, społeczne czy też 

matematyczne, językowe, plastyczne. 

 

 



Pomocniczy kwestionariusz do oceny przez ucznia poziomu własnych uzdolnień, szybkości 

przyswajania i utrwalania wiedzy 

Instrukcja 

Prześledź osiągane przez siebie wyniki w nauce, poczynając od klasy piątej. 

 Na arkuszu odpowiedzi zaznacz krzyżykiem przedmioty, z których: 

 

1. Na koniec roku uzyskiwałeś zawsze oceny celujące, bardzo dobre i dobre. 

 

A teraz zastanów się chwilę i daj odpowiedź na następujące pytania: 

 

2. Których przedmiotów uczysz się szybciej? 

3. Na których lekcjach chętnie pełnisz lub pełniłbyś rolę asystenta? 

4. Z których przedmiotów przeważnie wystarcza Ci wiedza zdobyta na lekcji? 

5. Jeśli masz niezapowiedziany sprawdzian, to z których przedmiotów wypadniesz lepiej? 

6. Z których przedmiotów dodatkowo, z własnej woli, pogłębiasz swoją wiedzę, np. czytasz 

artykuły, książki, itp.? 

7. Z których przedmiotów długo pamiętasz wiadomości? 

8. W nauce których przedmiotów najczęściej pomagasz kolegom? 

9. Z których przedmiotów masz braki w wiadomościach? 

10. Z których przedmiotów potrzebujesz pomocy rodziców, rodzeństwa, kolegów i innych osób                  

w odrabianiu zadań domowych? 

11. Których przedmiotów uczysz się wolniej (długo)? 

12. Których przedmiotów możesz się uczyć, mimo że przeszkadza Ci hałas, gwar, itp.? 

Z których przedmiotów przekazany przez nauczyciela nowy materiał: 

13. Jest dla Ciebie jasny już przy pierwszym zapoznaniu się? 

14. Kojarzy się z informacjami przyswojonymi wcześniej? 

15. Wymaga dodatkowego wczytywania się? 

16. Wymaga dodatkowych wyjaśnień innej osoby, np. korepetytora, kolegi, któregoś                      

z rodziców? 

Karta odpowiedzi do Pomocniczego kwestionariusza do oceny przez ucznia poziomu 

własnych uzdolnień ... 
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UMIEJĘTNOŚCI 

 wszystko to, co umiesz robić – innymi słowy wszystko, co potrafisz wykonać (niekoniecznie 

szybko i z najlepszym rezultatem – co przypisać można uzdolnieniom), 

 mogą to być też umiejętności określane jako interpersonalne – współpraca w grupie, 

umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność niesienia pomocy czy 

rozwiązywania problemów między ludźmi. 

 

Przed przystąpieniem do udzielenia odpowiedzi należy dokładnie przeczytać wszystkie 

pytania. Proszę o szczere udzielanie odpowiedzi.  

 

 

1. Co umiesz robić najlepiej?  



Wymień wszystkie swoje umiejętności, nie pomijając nawet tych codziennych, np. 

sprzątania, gotowania, naprawiania, czytania książek itp. 

2. W jakim obszarze działania masz największą wiedzę teoretyczną lub praktyczną albo 

jedną i drugą? (Na przykład znam przepisy kulinarne i umiem gotować, znam zasady 

pracy samochodu i mogę dokonać prostych napraw). 

3. Oceń swoje warunki materialne, sytuację życiową, sprzyjające okoliczności. (Na przykład 

wystarczające środki materialne, pomoc rodziców lub rodzeństwa, dostęp do czasopism 

fachowych, pomoc ludzi wykształconych w danej dziedzinie itp.)  

4. Co mógłbyś robić lepiej niż obecnie, gdyby zostały spełnione pewne warunki, takie jak 

pozyskanie dodatkowych środków finansowych na szkolenie, pomoc innych, dobra 

szkoła, itp.?  

5. Jakie chciałbyś zajmować stanowisko, gdybyś osiągnął zamierzony cel w zakresie 

wykształcenia w wymarzonym zawodzie?  

6. Wymień zdolności, cechy charakteru oraz walory fizyczne, które uważasz za swoje 

zalety.  

7. Czy masz jakieś cechy dodatnie rzadko spotykane, które wyróżniają cię na tle innych? 

 

 

TEMPERAMENT 

 to nasz styl funkcjonowania na co dzień, który „pokazujemy” otoczeniu poprzez tempo, 

siłę i trwałość naszych reakcji – zachowań, 

 jest w dużej mierze wrodzony, tzn. raczej nie ma tendencji do zmiany (jak np.  

zainteresowania), 

 ludzie różnią się cechami temperamentu – zostały stworzone różne typologie 

temperamentu, do których warto sięgnąć przy wyborze szkoły, 

 już teraz jesteś w stanie określić: 

  czy jesteś osobą opanowaną, czy wybuchową? 

 czy możesz pracować długo i jednostajnie, czy też w takiej sytuacji szybko się 

męczysz i niecierpliwisz? 

 czy pracujesz szybko, czy też powoli? 



 czy potrafisz skupić się tylko na jednym zajęciu, czy też możesz jednocześnie skupiać 

uwagę na kilku czynnościach? 

 czy chciałbyś pracować raczej w jednym miejscu, czy też być przynajmniej w paru 

miejscach w ciągu swojego dnia pracy? 

 

OKREŚLENIE CECH TEMPERAMENTU 

Instrukcja 

Nasze reakcje, mające różne tempo, siłę i trwałość, to właśnie przejawy temperamentu. 

Temperament, to nasze wewnętrzne życie emocjonalne, ale i zmienność oraz ekspresja 

naszych ruchów, gestów i mimiki. 

O ile nasze zainteresowania mogą się zmieniać w ciągu całego życia, o tyle cechy 

temperamentu są dość trwałe i powinny mieć duże znaczenie przy wyborze zawodu. Warto 

więc zastanowić się nad własnym temperamentem. Podstawowymi jego cechami są: siła, 

ruchliwość i równowaga. 

Spróbuj je ocenić, wstawiając znak „X” pod TAK, jeśli się zgadzasz, pod NIE, jeśli się nie 

zgadzasz. Każdą odpowiedź „X” liczy się jako 1 punkt 

 

A. SIŁA 

 

 TAK NIE 

1 Nie robię przerw w czasie odrabiania lekcji   

2 Szybko regeneruję siły.   

3 Głośno mówię   

4 Potrafię być długo skoncentrowany na jednym zajęciu.   

5 Niepowodzenia mnie mobilizują.   

6 Klasówki nie denerwują mnie.   

7 Czasami lubię się porządnie zmęczyć.   

8 Dochodzący hałas, rozmowy nie przeszkadzają mi w pracy.   

9 Wolę mówić niż pisać.   

10 Nie drażni mnie zbytnio, gdy ktoś patrzy, jak coś robię.   

 RAZEM PUNKTÓW:   

B. RUCHLIWOŚĆ 

 

 



 TAK NIE 

1 Mam szybki refleks.   

2 W czasie lekcji zmieniam często pozycje.   

3 Łatwo przechodzę od smutku do radości.   

4 Nie lubię wolno jeść.   

5 Moje ruchy są żywe i zdecydowane.   

6 Lubię wykonywać różnorodne czynności.   

7 Nie lubię marnować czasu na różne wstępne czynności. Od 

razu wolę działać. 

  

8 Łatwo powracam do przerwanego zadania.   

9 Lubię, gdy wokół mnie coś się dzieje.   

10 Chętnie oglądam filmy przygodowe.   

 RAZEM PUNKTÓW:   

 
 

C. RÓWNOWAGA. 

 TAK NIE 

1 Do klasówek przygotowuję się spokojnie.   

2 Łatwo się koncentruję.   

3 Potrafię kontrolować swoją mimikę i gesty.   

4 Mogę się odprężyć, wypocząć nawet w warunkach temu 

niesprzyjających. 

  

5 Potrafię zachować spokój, gdy dzieje się coś złego.   

6 Umiem być wyrozumiały.   

7 Nie jestem wybuchowy, trudno wyprowadzić mnie z 

równowagi. 

  

8 Lubię działać zgodnie z planem i przed p[odjęciem pracy 

wszystko sobie przemyśleć. 

  

9 Lubię czynności wymagające opanowania.   

10  

Chętnie przyjmuję i wykonuję odpowiedzialne zadania. 

Można na mnie polegać. 

  

 RAZEM PUNKTÓW:   

 

CECHY CHARAKTERU 

 charakter (osobowość) to wszystkie Twoje cechy, które „pokazujesz światu” w swoim  

zachowaniu, usposobieniu, stylu bycia, 

 przejawia się w Twoim zachowaniu wobec innych, w Twoim stosunku do obowiązków, 

nauki i pracy oraz w Twoim stosunku do samego siebie, 

 przykładowe cechy: koleżeński, uprzejmy, wyrozumiały, prawdomówny, a także: pracowity, 

systematyczny, punktualny, oszczędny, 



 pamiętaj także o swoich cechach negatywnych (wady – rzecz ludzka, jednak w pewnych 

sytuacjach mogąca wpływać na wybór szkoły, jak też zawodu: np. niesystematyczność, 

odkładanie zazwyczaj spraw na ostatnią chwilę, może być poważnym utrudnieniem w nauce 

w jednym z najlepszych LO w mieście, czy studiowaniu np. medycyny). 

SAMOOCENA 

 to ocena samego siebie, która obok wiedzy o sobie składa się na obraz siebie, 

 tworzy się na podstawie wszelkich informacji, jakie otrzymujesz od otoczenia na temat  

własnej osoby oraz na podstawie informacji, które sam posiadasz na temat własnej osoby, 

 w efekcie: to stopień, w jakim akceptujesz samego siebie oraz oceniasz swoje możliwości 

pod każdym względem, 

 to właśnie od samooceny zależy, czy swoje możliwości oceniasz adekwatnie (samoocena 

adekwatna) czy też ich nie doceniasz (samoocena zaniżona) lub nawet przeceniasz 

(samoocena zawyżona) – idąc tym tropem – będzie to wpływać na Twój wybór szkoły. 

Jeśli Twoja samoocena jest zaniżona, prawdopodobnie nie spróbujesz nawet wybrać szkoły       

o której marzysz, z obawy przed niepowodzeniem w rekrutacji, 

Jeśli natomiast przeceniasz swoje możliwości, możesz wybrać szkołę/szkoły do których 

niestety nie uda Ci się dostać. 

Stan zdrowia 

 w kontekście wyboru przyszłego zawodu stan zdrowia ma bardzo ważne znaczenie, gdyż 

każdy zawód wymaga innych predyspozycji, również zdrowotnych 

 najwięcej wymagań pod względem stanu zdrowia stawiają szkoły branżowe – oferujące 

zawody m.in.: – wymagające bardzo dobrej kondycji fizycznej i wytrzymałości, gdyż mogą 

wiązać się wysiłkiem fizycznym, pracą w pozycji stojącej, pracą w trudnych warunkach – 

wymagające dobrego wzroku, słuchu, zmysłu równowagi – wymagające dobrej sprawności 

układu oddechowego, krążenia, nerwowego 

 konieczne jest, abyś znał swój stan fizyczny i zdrowotny, przebyte choroby, skłonności do 

chorób i posiadane wady 

 pomocą w tym zakresie posłuży Ci lekarz rodzinny oraz w dalszej kolejności lekarz 

medycyny pracy 

 



Podsumowanie 

Po wypełnieniu powyższych testów i kwestionariuszy dysponujesz już dość dużą wiedzą 

na swój temat. Znasz już cel który chcesz osiągnąć - zdobycie wybranego zawodu. 

Zastanów się jaka znana Ci szkoła przygotowuje do wybranego przez Ciebie zawodu? Ustal 

poziom kształcenia (liceum, technikum, szkoła branżowa) 

Pomogą Ci w tym: 

1. Zebrane informacje 

Zdecyduj, jakich informacji potrzebujesz i gdzie je zdobędziesz: informatory o szkołach, wizyta 

u pedagoga szkolnego, w poradni psychologiczno - pedagogicznej, jak również uzyskane od 

rodziny, kolegów, znajomych, z Internetu i innych środków multimedialnych. 

2. Istniejące możliwości 

Zbierając informacje na pewno odkryjesz różne drogi dojścia do wybranego zawodu. Zrób listę 

tych szkół, które ewentualnie możesz brać pod uwagę. Jeśli okaże się, że jest wiele szkół o tym 

samym kierunku lub profilu, wybierz wstępnie te szkoły, które Cię zainteresowały. 

3. Obiektywne fakty 

Przeanalizuj zebrane informacje o szkołach. Weź pod uwagę np. kryteria przyjęć, zajęcia 

pozalekcyjne, języki obce, możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności a nawet dojazd do 

szkoły, pobyt w internacie.  

4. Właściwa decyzja  

Jeśli poznałeś wszystkie fakty, wybierz tę szkołę, która wydaje Ci się najlepsza dla Ciebie. 

Opracowanie: 

 zespół ds. doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu  

na podstawie: 

Projekt „Pespektywy Edukacyjno-Zawodowe - narzędzie diagnozy, informacji                                            

i aktywizacji zawodowej“  

 „Poradnictwo zawodowe w gimnazjum” K. Druczak, J. Minta KOWEZiU W- wa 2013r. 

„Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” M. Rosalska KOWEZiU W – wa 2012r.  

„Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu” pod redakcją G. Sołtysińskiej i J.Woronieckiej 

KOWEZ W- wa 2001 

 


