
KARIERA  CZY  POWOŁANIE?

T E S T



Wprowadzenie…

Pytania będą dotyczyć Twoich zainteresowań, 
upodobań i odczuć. Odpowiadając na nie, 
będziesz mieć okazję lepiej poznać różne rysy 
swojej osobowości, które odgrywają ważną 
rolę w twoim życiu zawodowym. 
Wyniki pozwolą Ci ocenić, czy właściwie 
wybrałeś, a jeżeli nie – jakie zajęcie bardziej by 
Ci odpowiadało. 

• PS. Wszystkie odpowiedzi są dobre.



Odpowiedz na wszystkie 

pytania (TAK +  lub NIE-).

Bądź uczciwy!



1. Jestem osobą logiczną i racjonalną
2. Ludzie zawsze proszą mnie o radę 
w sprawach praktycznych
3. Przewalę stos rachunków, żeby znaleźć 
mały błąd, choćbym miał siedzieć nad nimi 
cały dzień 
4. Lubię dłubać przy samochodach
5. W szkole wolałem przedmioty 
humanistyczne od fizyki i chemii



6. Dobrze radzę sobie w trudnych 
sytuacjach
7. Być liderem to męczące i trudne
8. Zawsze byłem dobry z przedmiotów 
ścisłych i przyrodniczych
9. Odpowiadałaby mi praca nauczyciela 
w szkole
10. Nigdy nie zrobiłem, nic ryzykownego po 
prostu dla zabawy



11. Jeżeli chcesz, żeby coś było porządnie 
zrobione, musisz zrobić to sam
12. Zawsze byłem dobry z matematyki
13. Jestem osobą cichą i powściągliwą
14. Biurokratyczne instytucje i procedury 
doprowadzają mnie do łez
15. Nigdy nie jestem zakłopotany, 
przemawiając publicznie



16. Muzyka stanowi ważną część mojego 
życia
17. Zazwyczaj czuję się na siłach, by radzić 
sobie w życiu
18. Fascynują mnie zagadnienia sztucznej 
inteligencji
19. Zarządzanie personelem musi być 
okropną udręką
20. Zawsze lubiłem zajęcia techniczne



21. Lubię gry komputerowe
22. Nie rozumiem, co popycha ludzi do 
hazardu.
23. To na pewno świetna zabawa być 
aktorem.
24. Ludzie proszą mnie, żebym nimi 
kierował, bo jestem dobry w tym, co robię.
25. Różnorodność daje życiu smaku.



26. Wiązałbym nadzieję z karierą 
sprzedawcy. 
27. Pewne książki zmieniły moje życie.
28. Ciekawym i pożytecznym zajęciem 
byłoby pomaganie rodzinom 
w rozwiązywaniu ich problemów.
29. Lubię kierować ludźmi.
30. Gry komputerowe odciągają dzieci od 
bardziej pożytecznych zajęć.



31. Nie lubię być zdany wyłącznie na siebie.
32. Hałas przeszkadza mi w pracy.
33. Lubię wszystko, co wiąże się z cyframi.
34. Wydawanie państwowych pieniędzy na 
kulturę to strata pieniędzy.
35. Wolę popatrzeć na wspaniały 
samochód niż na wspaniały obraz.



36. Lubię poznawać odległe zakątki.
37. Każdy dzień powinien przynosić inne 
wyzwanie.
38. Nie lubię tłumu i ścisku.
39. Ewidencjonowanie i prace urzędnicze 
nie są może zbyt atrakcyjne, ale trzeba je 
robić, a ja jestem w tym dobry.
40. Brak ludzi wprawia mnie 
w przygnębienie.



41. Bardzo się interesuję problemami 
innych.
42. Muzyka głęboko mnie porusza
43. Często czuję się niezbyt dobrze bez 
powodu.
44. Nie lubię, kiedy mi mówią, co mam 
robić.
45. Nienawidzę rutynowych zajęć.



46. Wycieczka do elektrowni atomowej 
byłaby bardzo ciekawa.
47. Lubię przekonywać ludzi do swoich 
poglądów.
48. Zajmowanie się ludźmi upośledzonymi 
umysłowo byłoby zbyt przygnębiające.
49. Lubię, gdy wokół mnie są ludzie.
50. Odrobina ryzyka dodaje życiu smaku.



51. Chętnie spędziłbym kilka miesięcy 
w laboratorium kosmicznym.
52. Często myślałem o tym, żeby napisać 
powieść.
53. Jestem urodzonym przywódcą.
54. Złości mnie, kiedy ludzie nie potrafią 
sobie poradzić z prostymi zadaniami, takimi 
jak wkręcenie śrubki.
55. Nie mógłbym pracować cały dzień 
w biurze.



56. Maszyny są mniej zawodne od ludzi.
57. Ludzie uważają, że jestem 
zrównoważony i zdolny.
58. Nie lubię krytyki.
59. Wolałbym raczej robić coś 
praktycznego, zamiast tracić czas np. na 
pisanie czy malowanie.
60. Zmiany w rutynowym porządku zajęć 
budzą we mnie niepokój.



61. Podobałaby mi się praca 
w laboratorium badawczym.
62. Zwykle udaje mi się przekonać ludzi do 
mojego poglądu.
63. Tworzenie czegoś sprawia mi 
przyjemność.
64. Odpowiadałaby mi praca w reklamie.
65. Pociągałaby mnie praca, w której wiele 
się podróżuje.



66. Nie lubię przyjęć i zabaw, na których 
nikogo nie znam.
67. Wolałbym, żeby ktoś inny wziął na 
siebie odpowiedzialność.
68. Nie rozumiem komputerów, są dla mnie 
zbyt skomplikowane.
69. Pociąga mnie życie komiwojażera.
70. Rozumiem prawa fizyczne, na których 
opiera się działanie silnika.



71. Często bez powodu miewam 
dolegliwości żołądkowe.
72. Lubię ulepszać systemy tak, żeby 
podnosić ich wydajność.
73. Mam skłonność do „ustawiania” ludzi.
74. Wolałbym, żeby ludzie raczej nie 
przychodzili do mnie ze swoimi 
problemami.
75. Pociągają mnie ryzykowne sporty, takie 
jak narciarstwo czy para lotnictwo.



76. Chętnie wystąpiłbym w teleturnieju.
77. Nauka pozwoli ludzkości urzeczywistnić 
cuda, o jakich nasi dziadkowie mogli tylko 
marzyć.
78. Fascynują mnie komputery.
79. Mam oko do szczegółów.
80. Większość ludzi określiłaby mnie jako 
duszę towarzystwa. 



81. Podobałoby mi się życie artysty.
82. Wolałbym pracę obiecującą wysokie, 
choć niepewne zyski od pewnej pracy ze 
stałym niskim wynagrodzeniem.
83. Wolę dalej pracować samodzielnie.
84. Zrozumienie, jak działają maszyny 
sprawia  mi prawdziwą przyjemność.
85. Lubię przebywać z ludźmi.



86. Potrafię zrozumieć fascynację 
hazardem.
87. Ludzie marnujący czas na literaturę 
i sztukę nigdy niczego nie osiągają.
88. Lubię bezpieczeństwo, jakie stwarzają 
przyjęte reguły postępowania.
89. Praca w bałaganie sprawia mi trudność.
90. Ludzie praktyczni są bardziej przydatni 
społeczeństwu od akademickich uczonych.



91. Interesowałaby mnie opieka nad 
niepełnosprawnymi dziećmi.
92. Lubię rozwiązywać łamigłówki 
i krzyżówki.
93. Stwierdzam, że na ogół radzę sobie, 
niezależnie od okoliczności.
94. Człowiek lepiej się bawi w miejscach 
publicznych, gdy wybierze się tam 
w towarzystwie.
95. Lubię wiedzieć, co będę robić każdego 
dnia.



96. Są ludzie, dla których ważne jest, żeby 
każde „i” miało swoja kropeczkę
97. Zwykle w końcu stawiam na swoim.
98. Praca pielęgniarki byłaby przyjemna.
99. Ludzie często mnie proszą, żebym 
przemawiał publicznie.
100. Irytuje mnie, że niektórzy ludzie nie 
potrafią nawet wymienić żarówki.



101. Ludzie powinni sami układać sobie 
życie.
102. Problemy logiczne są ciekawym 
wyzwaniem
103. Praca w policji stanowiłaby dobrą 
okazję, żeby zrobić coś pożytecznego dla 
społeczeństwa.
104. Potrafię mówić przekonująco niemal 
na każdy temat.
105. Naprawianie popsutych przedmiotów 
sprawia mi wielką satysfakcję.



106. Ludzie, którzy narzekają na ujemne 
skutki badań naukowych, nie rozumieją ich 
ogromnej wagi.
107. Pracownicy opieki społecznej nie 
powinni spędzać tyle czasu, wtrącając się 
w cudze sprawy.
108. Chętnie nauczyłbym się księgowości.
109. Chciałbym być politykiem.
110. Czasami złoszczę się bez powodu.



111. Nie mógłbym wykonywać nudnej 
pracy tylko dlatego, że byłaby dobrze 
płatna.
112. Nienawidzę problemów 
matematycznych.
113. Nauka więcej przyczyniła się do 
postępu, niż wszystkie dzieła sztuki 
i literatury razem wzięte.
114. Praca urzędnicza jest nudna i niewiele 
warta.
115. Czasem bez powodu wpadam 
w depresję.



116. Interesowałaby mnie praca 
w księgowości.
117. Uczestnictwo w publicznych 
spotkaniach i dyskusjach nie sprawia mi 
problemu.
118. Praca sprzedawcy byłaby dla mnie 
zbyt nudna.
119. Ciekawe byłoby obserwować wirusy 
pod mikroskopem.
120. Lubiłbym pracę na własny rachunek, 
bo zaskakiwałyby mnie nowe wyzwania.



Każda odpowiedź oznaczona jest plusem (+) 
lub minusem (-). 

Jeśli odpowiesz (tak) na pytanie sformułowane 
w trybie twierdzącym, dostajesz 1 punkt. 

Jeżeli odpowiesz (nie) na pytanie sformułowane 
w trybie przeczącym, również dostajesz 1 punkt.

Jeśli odpowiesz odwrotnie dostajesz 0 punktów.



W zakresie każdego z aspektów 

twojej osobowości możesz uzyskać 

w najlepszym razie 10 punktów.



ASPEKT ARTYSTYCZNO-TWÓRCZY

5+ 16+ 27+ 34- 42+ 52+ 59- 63+ 81+ 87-



ASPEKT PRAKTYCZNO-TECHNICZNY

2+ 4+ 20+ 35+ 54+ 56+ 84+ 90+ 100+ 105+



ASPEKT NAUKOWY (NAUKI ŚCISŁE)

8+ 18+ 46+ 51+ 61+ 70+ 77+ 106+ 113+ 
119+



ASPEKT ADMINISTRACYJNY

3+ 14- 39+ 72+ 79+ 96+ 108+ 114- 116+ 
118-



TROSKA O INNYCH

9+ 28+ 41+ 48- 74- 91+ 98+ 101- 103+ 
107-



MYŚLENIE LOGICZNE I RACHUNKI

1+ 12+ 21+ 30- 33+ 68- 78+ 92+ 102+ 112-



ZDOLNOŚCI PERSWAZYJNE

15+ 26+ 47+ 62+ 64+ 97+ 99+ 104+ 
109+117+



PRZEŻYWANIE SILNYCH WRAŻEŃ

10- 22- 36+ 50+ 65+ 75+ 76+ 82+ 86+ 111+



STABILNOŚĆ WEWNĘTRZNA

6+ 17+ 32- 43- 57+ 71- 89- 93+ 110- 116-



POTRZEBA ODMIANY

23+ 25+ 37+ 45+ 55+ 60- 69+ 88- 95- 120+



POTRZEBA LUDZI

13- 31- 38- 40+ 49+ 66- 80+ 83- 85+ 94+



ASPEKT ORGANIZACYJNY I KIEROWNICZY

7- 11+ 19- 24+ 29+ 44+ 53+ 58+ 67- 73+



Teraz możesz lepiej ocenić, jakie są 
twoje możliwości w zakresie 
różnych aspektów myślenia 

i zadecydować, co to oznacza dla 
twojego życia zawodowego.

(Źródło: Allen R., Fulton J. „Poznaj swoje zdolności” , Świat Książki)


