
Autodiagnoza sposobu podejścia do problemów 

INSTRUKCJA 

Test zawiera 60 zdań. Przy każdym z nich wpisz jedną z trzech cyfr: 2- jeśli treść 

stwierdzenia dokładnie Cię charakteryzuje; 1- jeśli treść jest tylko częściowo 

prawdziwa w odniesieniu do Ciebie; 0 – gdy treść zdania nie dotyczy Ciebie lub jest 

nieprawdziwa w Twoim przypadku. 

1. Niecierpliwię się, kiedy kolejka przede mną posuwa się zbyt wolno. 

2. Mam wysoką samoocenę. 

3. Lubię zasięgać opinii innych ludzi. 

4. Umiem dostrzec problem zanim osiągnie duże rozmiary. 

5. Podczas dyskusji wolę na ogół słuchać niż mówić. 

6. Przed ważnym wydarzeniem mam kłopoty żołądkowe lub ze snem. 

7. Wybieram zwykle wytyczone przez kogoś szlaki. 

8. Miewam kłopoty z doprowadzaniem spraw do końca. 

9. Ludzie są kopalnią ciekawych informacji. 

10. W ubieraniu się zachowuję własny styl. 

11. W czasie egzaminu lub bardzo ważnej rozmowy często wypadam gorzej, niż na 

to zasługuję. 

12. Mam swoje stałe upodobania i nie lubię zmian. 

13. Nie wyobrażam sobie siebie w roli przywódcy. 

14. Często pytam innych jak coś zrobić. 

15. Jestem odważną osobą. 

16. Lubię poznawać nowe miejsca. 

17. Mam umiarkowanie dobre mniemanie o sobie. 

18. Wizja samotności przeraża mnie. 

19. Wolę pracę, przy której nie trzeba się namęczyć. 

20. Ciekawią mnie inne punkty widzenia. 

21. Boję się popełniania błędu. 

22. Łatwo mnie speszyć. 



23. Lubię wyzwania. 

24. Czekam spokojnie, aż moja sprawa zostanie załatwiona. 

25. Nie lubię unowocześniać sprawdzonych rozwiązań. 

26. Przykre sprawy wolę załatwiać przez telefon. 

27. Lubię coś udoskonalać. 

28. Samodzielnie pokonuję trudności. 

29. Lubię robić głównie to, w czym jestem naprawdę kompetentną osobą. 

30. Czasem uciekam przed trudnymi sytuacjami, nawet gdy wiem, że mnie nie 

ominą. 

31. Nie lubię obarczać się odpowiedzialnością. 

32. Mam niewielką odporność na porażki lub brak uznania. 

33. Stale coś zmieniam. 

34. Nie podejmuję decyzji za innych, nawet gdy sobie tego życzą. 

35. Dobrze czuję się ze sobą także w samotności. 

36. Nie mam o sobie zbyt dobrego zdania 

37. Lubię utarte szlaki. 

38. Lubię zadania wymagające uruchomienia wyobraźni. 

39. Unikam rozmów z nieznajomymi. 

40. Za swoje niepowodzenia czasem winię innych. 

41. Staram się zawsze stosować do norm: nakazów i zakazów. 

42. Działam skutecznie. 

43. Niełatwo zrażam się brakiem aprobaty czy porażką. 

44. Nieufnie podchodzę do projektów zmian. 

45. Źle się czuję w nowych miejscach. 

46. Wolę uczyć się bez dodatkowego poszukiwania źródeł danych. 

47. Chętnie obejmuję kierowniczą rolę. 

48. Doceniam cudze opinie przy wyborze filmu do obejrzenia. 

49. Nie ujawniam pochopnie swojego zdania, żeby nikomu się nie narazić. 



50. Przyczyny własnych niepowodzeń upatruję w sobie. 

51. Czasem chce mi się śmiać w sytuacjach nie do śmiechu. 

52. Nie znoszę, kiedy ktoś coś mi przestawia. 

53. Źle się czuję nie mogąc się podzielić swoją opinią. 

54. Często mam wrażenie, że inni są lepsi (sprawniejsi, mądrzejsi) ode mnie. 

55. Zdarza mi się wygłosić cudzy pogląd jako własny. 

56. Lubię łamać zakazy. 

57. Często rozpatruję własne błędy. 

58. Przykre sprawy załatwiam podczas spotkań osobistych. 

59. Wolę spokojną pracę. 

60. Krytyka sprawia, że nic mi się nie chce. 

 

OBLICZANIE WYNIKÓW 

Zlicz oddzielnie punkty dla podejścia neurotycznego, stereotypowego i twórczego. 

 

Podejście neurotyczne: 1, 6, 8, 11, 13, 18, 21, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 39,40, 

45,49,51, 54, 57 

SUMA: 

Podejście stereotypowe: 3, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 24, 25, 29, 31, 37, 41, 44, 46, 48, 

52, 55, 59, 60 

SUMA: 

Podejście twórcze: 2, 4, 9, 10, 15, 16, 20, 23, 27, 28, 33, 35, 38, 42, 43, 47, 50, 53, 

56, 58 

SUMA: 

 


