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ODPOWIEDZ TAK lub NIE na następujące oświadczenia: 

 

Nr Twierdzenie  TAK NIE 

1 Szybko podejmuję trudne decyzje, nawet jeżeli są one obarczone dużym 

prawdopodobieństwem porażki. 

  

2 Zazwyczaj sam sobie radzę z trudnymi decyzjami bez pomocy od 

nikogo. Lubię działać samodzielnie. 

  

3 Często działam szybko bez zbędnego namysłu.   

4 Zdarza się że inni mają znaczący wpływ na moje decyzje.   

5 Potwierdzam, że mam kłopoty z podejmowaniem samodzielnych decyzji 

w sytuacji braku pomocy od innych. 

  

6 Interesują mnie nowe wyzwanie. Dobrze się czuję w środku akcji.   

7 Nie mam problemu z adaptacją do nowej sytuacji, nowych wyzwań i 

nowych ludzi. 

  

8 Myślę, że jestem odważną osobą.   

9 Wolę działać według starych i sprawdzonych zasad i reguł .   

10 Czuję się zagubiony/zagubiona w nowym towarzystwie.   

11 Potrzebuję dużo czasu aby podjąć ważne i trudne decyzje.   

12 Dobrze czuję się na imprezach. Lubię się bawić w nowym towarzystwie.   

13 Bardzo dokładnie planuję swoje codzienne zajęcia. Wiem co mam robić   

14 Zawsze mam bardzo dobre samopoczucie i uważam, że wszystko mam 

pod swoją kontrolą. 

  

15 Zawsze denerwują mnie nieprzewidziane sytuacje i problemy.   

16 W trudnych, nerwowych sytuacjach zawsze kontroluję swoje emocje.   

17 Myślę, że jestem bardzo dobrym organizatorem.   

18 Cenie sobie porządek i harmonię w swoim życiu.   

19 Łatwo podejmuję trudne decyzje. Nie mam z tym żadnego problemu.   

20 Bardzo często czuję się winny.   

21 Nie znoszę bezczynności. Wolę robić cokolwiek niż nic nie robić.   

22 Często czuję się znużony, zagubiony, bezczynny.   

23 Czasami działam wbrew innych opiniom.   

24 Myślę, że jestem osobą bardzo ostrożną w podejmowaniu decyzji.   

25 Unikam sytuacji, ról, funkcji, które wymagają dużej odpowiedzialności.   

26 Panicznie boję się trudnych sytuacji na studiach.   

 Razem:   

 

 

 

 



Ocena testu: 

 

Oświadczenia: 1,2,3,6,7,8,12,14,16,17,19,21,23   dla TAK – 2 punkty, dla NIE 1 punkt. 

 

Oświadczenia: 4,5,9,10,11,13,15,18,20,22,24,25,26  dla TAK – 1 punkt, dla NIE 2 punkty. 

 

 

 

WYNIK: ………………………………. 

 

 

 

 


