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Gdy oczekuie sie ode mnie stworzenia czegos nowego (np. proiektu, rozwiqzania):

a. 0d razu mam Petno Pomyst6w.
b. Zanimsiezatozabiore,szukaminspiracji,przegl.EdaiEcinneprojekty,czytaiEcwlnternecieitp'
c. Przede wszystkim pytam do6wiadczone osoby o ich sugestie.
2. W moim otoczeniu:
a. Czqsto coS przestawiam, robiq przemebtowanie, poniewai [ubie zmiany.
b. Lubiq porzqdek, dtatego wol.q, gdy wszystko jest na swoim miejscu.
c- Czasami my(tq o tym, aby coi zmienii, a[e potem skupiam sig na wa2niejszych rzeczach.
3. Gdybym niespodziewanie dostat(a) awans, kt6ry zwiqzany bytby ze zmianq miejsca zamieszkania,

a

tak2e

z nowymi obowiqzkami:

a. Potraktowat(a)bym to jak 2yciowq szanse,z pewnoiciq niesie to ze sobq nowe wyzwania i mo2[iwo6ci.
b. Czut(a)bym,2e taka zmiana moze pociqgai za sobq zbyt du2e ryzyko i nie warto siq nara2ai.
c. Trudno bytoby mizmienii ju2 pouktadane 2ycie, jednak chyba dopuszczat(a)bym takE mozl.iwoii.

4.

5.

5.

Wobec nowoici:
a. Czujg niepewno5c, wotq byc ostro2ny, zapoznajqc siq z nimi.
b. Czujq zainteresowanie i satysfakcjq, poznajqc nowe zjawiska.
c. Czujq Lqk, dlatego raczej staram siq ich unikat.
Podczas wykonywania r62nych zada6:
a. Staram siq dziatac w spos6b mo2tiwe jak najbardziej kreatywny.
b. Je(Li tyl"ko mam wiqcej czasu,to staram sig wymy6Lii coi ciekawego.
c. Zadania wykonujq raczej w spos6b rutynowy, niezmienny - wotq przewidywatno(i.
Wwotnym czasie:

a.
b.
c.

7.

8.

9.

Lubiq eksperymentowai, probowai nowych rueczy.

Zazwyczaj wotny czas spqdzam w podobny spos6b, wykonuiqc ulubione czynno6ci.
Zazwyczai odpoczywam, poniewa2 nie mam czasu na rozrywki.
W pracy chciat(a)bym wykonywaf :
a. Te same,znane i sprawdzone zadania.
b. Nowe i 162norodne zadania.
c. Ka2de zadanie wykonywat(a)bym chetnie, ie(Li tytko wiedziat(a)bym jak je reaLizowai.
My3tqc o swojej przyszloici zawodowej zale?y mi na pracy:

a. Dajqcej mo2l.iwo5i tworzenia nowych rozwiqzafi, projekt6w itp.
b. Przewidywalnej, w kt6rej bgdq m6gt / mogta dziataf wedtug sprawdzonych regut.
c. W kt6rej bqdq m6gt / mogla rozwijai swoje kompetencje.
Zmiany:
a. Zmian nie da siq uniknqi, dtatego staram siq do nich dostosowai.
b. Ceniq sobie stabilnoSi,zmiany czqsto wprowadzaj1 niepotrzebne zamieszanie.
c. Lubiq od czasu do czasu coi zmienii, bez tego 2ycie bytoby nudne.
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Poni2ej znajdujq sig stwierdzenia, dotyczEce wybranych aspekt6w Twojego
codziennego funkcjonowania. Uprzejmie prosimy o przeczytanie ka2dego ze
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stwierdzefi i zaznaczenie, na ite dane twierdzenie iest dla Ciebie prawdziwe
(proszq postawii krzyiyk we wtaSciwym miejscu, w danym wierszu). Prosimy
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o szczere udzielenie odpowiedzi.
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Mam tak wiele spraw oo )atatwien i^,ze zazwjc)"; iiuono mi

to wszystko pouktadai.
2.

Czqsto zdarza mi siq sp62niac na spotkania.

3.

Spotyka mnie wie[e sytuacji, kt6re utrudnialq reatizacig
rozpoczetych przeze mnie zadafi.

4.

Staram siq przewidywai, ite czasu zajmie mi zatatwienie
poszczeg6tnych spraw.

_

5. Zanim zacznq dziatat,
i jak mam to

zrobi(.

probujq ustatii, co bqdzie mi potrzebne

_

5.

PLanujqc sw6j czas, czesto robie notatki w tetefonie [ub katendarzu.

7.

Jestem wrogiem przypadku i chaosu

-

dbam o to, by odpowiednio

zorganizowac sobie pracg.

8.

Ptanowanie dziatafi w moim przypadku to strata czasu
wydazyi siq co( niespodziewanego.

9.

Przy moim trybie 2ycia, nie da siq szczeg6towo zaptanowai

-

zawsze mo2e

najbtiiszego tLS99"M

10. Nattok

r62nych sprawzwykte powoduje,2e zaczynam dzialai chaotycznie.

11. Nawet wtedy, gdy mam du2o spraw do zatatwienia, Potrafiq dziatai
w spos6b

12.

u

porzqdkowany.

Nie lubiq tracic casu, wiqc staram siq go dobrze zaptanowai,
nie tytko na najbti2szy dziefi, a[e czasami nawet na dtu2szy okres.
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Poni2ej znajdujq siq stwierdzenia, dotyczqce wybranych aspekt6w Twojego
codziennego funkclonowania. Uprzejmie prosimy o przeczytanie ka2dego ze
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stwierdzeri i zaznaczenie, na ile dane twierdzenie jest dta Ciebie prawdziwe
(proszq postawii krzy2yk we wtasciwym miejscu, w danym wierszu)' Prosimy

o

N

!(U

'=
o
o
o

szczere udzietenie odPowiedzi.
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N e mam wPtlwu na to, co spotka mnie w zyciu zawodowym'

2.

To czy ludzie osiqgajq sukces,zate2y w gt6wnej mierze od szczqscia.

3.

To, co robiq, ma

4.

Uwa2am,2e podejmujqc odpowiednie dziatania, osiqgnq wyznaczone cete'

5.

nni [udzie majq wiqkszy wptyw na moje 2ycie zawodowe, ni2 ia sam'

6.

Moja sytuacja zawodowa zaleiy gt6wnie od tego, co ja sam robiq'

7.

Je2eti podejmq wta6ciwe kroki,to osiqgnq sukces.

8.

Wiqkszoii dobrych rzeczy w 2yciu zdarza sig przez przypadek'

i

wptyw na to, jak wyglqda moja kariera zawodowa'

I

9. ZwykLe nie mam

*r,r*,

na swoje niepowodzenia.
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10. Sukces w pracy jest wynikiem szczqstiwego zbiegu okoticznoSci'

tt.

Kiedy cos mi nie wychodzi,wiem,2e wto2ytem w to zbyt mato wysitku.

72. Niezate2nie od tego, jak bgdq siq starai i tak moj sukces
jest kwestiq szczqicia.
13. Wiem,2e powodzenie w dziataniu osiqga siq dziqki ciq2kiej pracy'
14. Je6ti mi na czymi zate2y, jestem w stanie to osiqgnqi'
15. Wiem,2e je3l.i odpowiednio siq postaram,uda mi siq wykonai
nawet najtrudniei sze zadanie'

Fundusze

Europejskie
wiedza Edukacja Rozw6j

m

iuMcs

Unia EuroPejska
Europejski Fundus SPoleanY

E
t
/)

