
Czasami, żeby poznać siebie i swoje predyspozycje trzeba się zastanowić 

jaki/jaka jestem, co lubię, czego nie lubię robić, co jest moją mocną stroną,  

a co słabą. Spróbuj się zastanowić i odpowiedzieć na pytania. 

Co jest dla Ciebie ważniejsze? 

1.Praktyka 

2.Teoria 

 

Czy planujesz pójść na studia? 

1.tak 

2.nie 

3. jeszcze o tym nie myślę 

 

Jak z Twoją koncentracją? 

1.Słabo, trudno mi się skupić na jednej rzeczy. Często uciekam myślami gdzie indziej i nie robię tego, 

co powinienem. 

2. Potrafię się skoncentrować na jednej rzeczy. Nie zacznę kolejnej czynności dopóki nie skończę 

pierwszej. 

3. Zwykle potrafię się skoncentrować, ale tylko nad tym, co mnie interesuje. 



 

Ile czasu poświęcasz na naukę? 

1.20 minut, mniej niż godzinkę 

2.1-2 godziny 

3.cały dzień 

4.około 4 godziny 

 

Czy masz dobrą pamięć? 

1. Tak, szybko zapamiętuję nowe rzeczy. 

2. mam słabą pamięć 

3. Zapamiętuję tylko to, co mnie zainteresuje. 

 

Jakie są Twoje ulubione przedmioty w szkole? 

1………………… 

2………………….. 



3…………………. 

 

Wykształcenie jest dla mnie nieustającym procesem rozwijania i wyostrzania mojego sposobu 

myślenia." - Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? 

1.tak 

2.nie 

3.jest mi to obojętne 

 

Czy przeszkadza Ci, gdy w czasie pracy zabrudzisz sobie ręce? 

1.tak, bardzo 

2.w ogóle mi to nie przeszkadza 

 

 

 



 

Które z poniższych cenisz sobie najbardziej? 

 

1.Brak monotonii, nowe wyzwania 

 

2.Możliwość realizacji własnych idei i pomysłów. 

 

3.Możliwość bezpośredniej pomocy innym. 

 

4.Możliwość ciągłego dokształcania się i rozwijania wiedzy. 

 



Jaka cecha najbardziej Cię określa 

  

1.  inteligentny 

  

2. zorganizowany 

  

3. opiekuńczy 

 

4.Wygadany 

 



5.Śmiały 

 

Czy lubisz prace zespołowe? 

1.zdecydowanie nie 

2.nie za bardzo 

3. Zarówno praca w zespole jak i samemu jest dla mnie przyjemna. 

4. Tak. Im więcej osób, tym lepsze efekty pracy. 

 

Twoi znajomi powiedzieliby o Tobie, że 

1.Potrafię rozwiązywać problemy innych. 
2.Jestem dobrym słuchaczem. 
3.Jestem niezależną osobą. 
4.Jestem uporządkowaną osobą. 
5.Posiadam dar przekonywania. 
 

 

Czego z poniższych nie lubisz najbardziej? 



 

Dużo się uczyć 

 

Być niewyspanym 

 

Wygłaszać przemówień 

 

Mieć za dużo na głowie 



Jesteś? 

                    introwertykiem 

To osoba, która w wielu przypadkach całkiem niesłusznie wydaje się otoczeniu zamknięta i nieśmiała. 

W istocie introwertycy nie przepadają po prostu za nadmierną stymulacją. Ich aktywność jest mocniej 

skierowana "do wewnątrz", co oznacza skłonność do skupienia, refleksji i analizy. 

   ekstrawertykiem.  

To osoba skierowana w swojej aktywności "na zewnątrz". W związku z tym najlepiej czuje się w 

grupie, chętnie dzieli się z otoczeniem swoimi myślami i emocjami. 

   ambiwertykiem 

Ambiwertyk to nowy typ osobowości, który stanowi połączenie introwertyka i ekstrawertyka. Jego 

poszczególne cechy uwidaczniają się w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 

 



Jakie masz o sobie wyobrażenie? 

 

1.Jestem raczej słuchaczem, trzymam się z tyłu i nie mówię tego, co myślę. 
2.Podczas rozmowy często gestykuluję. 
3.Zanim coś powiem, dwa razy się zastanowię. 
4.Często powiem coś zanim się nad tym zastanowię. 

 

Kiedy musisz podjąć trudną decyzję czym się kierujesz? 

 

1.Logiką i rozumiem. 
2.Sprawiedliwością i uczciwością. 
3.Własnymi przekonaniami i wartościami. 
4.Innymi osobami - czy mój wybór też będzie im pasował. 
 
 
Która cecha najbardziej do Ciebie pasuje? 
1.Realista 
2.Pragmatyk 
3.Skuteczny 
4.Kreatywny 
 



 
 
Czy często zdarza Ci się porównywać siebie do innych? 

Nie. 
Tak. 
Czasami mi się zdarzy. 
 

 

Co jest dla Ciebie ważniejsze? 

   pieniądze 

    zainteresowania 



    nauka 

   spełnianie marzeń 

Masz skłonności do… 

   bycia niecierpliwym 

   refleksji 



   depresji 

   samorealizacji 

Co sprawia Ci przyjemność? 

   czytanie książek pisanie opowiadań, wierszy 

    uczenie się nowych rzeczy 



   praca przy komputerze 

   liczenie, sporządzanie wykresów 

   malowanie się, pielęgnacja ciała 

 

   spędzanie czasu z innymi 



   tworzenie czegoś nowego 

   dekorowanie, zdobienie 

   naprawianie czegoś 

 

 

Jeżeli poznałeś już swoje predyspozycje, porównaj je z opisem zawodu  

o jakim myślisz.  Jeżeli nie jesteś pewny jeszcze jaki wybrać zawód warto 

skorzystać z podpowiedzi . Wejdź na stronę MAPA KARIER (mapa karier.org),  

znajduje się tam baza kilkuset zawodów, są zamieszczone  dokładne opisy  

zawodów, także ścieżek kształcenia. 

ZACHĘCAM. 

 


