Załącznik B.
TEST PRZEDSIĘBIORCY
Poniżej podano pytania dotyczące cech osobistych, zachowań i stylu życia. Psychologowie,
kapitaliści i inni uważają, że są one związane z sukcesem przedsiębiorców. Odpowiedz na każde
pytanie poprzez umieszczenie X w miejscu, które najlepiej odzwierciedla twoją postawę i poglądy
osobiste. Najistotniejszym wynikiem tego ćwiczenia jest uczciwa, dokładna samoocena.
Pytania

rzadko
lub nie

przeważnie
lub tak

1. Czy jesteś gotów poświęcić swoje życie rodzinne i przyjąć obniżkę zarobków, aby
osiągnąć sukces w interesach?
2. Czy jesteś człowiekiem, który jeżeli zdecyduje się coś zrobić, robi to i nic go nie
powstrzyma?
3. Czy przystępując do wykonywania zadania stawiasz sobie jasne cele?
4. Kiedy masz do czynienia z sytuacją patową w grupie, czy jesteś zwykle tą osobą,
która przełamuje zastój i uruchamia dalszy proces?
5. Czy zwykle pytasz o radę ludzi od ciebie starszych i bardziej doświadczonych?
6. Nawet jeżeli ludzie mówią ci: „Tego nie da się zrobić”, czy i tak musisz sam to
sprawdzić?
7. Kiedy coś dobrze zrobiłeś, czy satysfakcjonuje cię świadomość, że praca została
dobrze wykonana ?
8. Czy często czujesz, „Tak to już jest i nic na to nie mogę poradzić”?
9. Czy musisz wiedzieć, że coś już się sprawdziło, zanim spróbujesz zrobić to sam?
10. Czy świadomie starasz się unikać sytuacji, w których musisz rozmawiać z
nieznajomymi?
11. Czy potrzebujesz pełnego wyjaśnienia zadania, zanim zaczniesz je wykonywać?
12. Czy umiesz pogodzić się z niepowodzeniem?
13. Czy po poważnym niepowodzeniu jesteś w stanie pozbierać się i zacząć od
nowa?
14. Czy lubisz poczucie przewagi nad innymi ludźmi?
15. Czy lubisz pracę nad przedsięwzięciami, których doprowadzenie do końca
potrwa 5-10 lat?
16. Czy uważasz, że etyka i uczciwość to istotne składniki udanej kariery
w interesach?
17. Czy uczestniczyłeś w inicjowaniu klubów pomocy społecznej, organizacjach
społecznych, przedsięwzięciach charytatywnych etc.?
18. Czy Twoi rodzice lub dziadkowie kiedykolwiek byli właścicielami firmy?
19. Czy kiedy myślisz o swojej przyszłości, wyobrażasz sobie siebie jako
prowadzącego własną firmę?
20. Czy starasz się wykonać zadanie lepiej, niż się od ciebie oczekuje?
21. Czy czynisz sugestie na temat, jak można udoskonalić Twoje stanowisko pracy?
22. Czy zwykle umiesz znaleźć więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu?
23. Czy masz od 25 do 40 lat?
24. Czy martwisz się tym, co inni o Tobie myślą?
25. Czy czytasz książki?
26. Czy podejmujesz ryzyko dla samego dreszczyka emocji?
27. Czy łatwo przychodzi ci skłanianie innych, by coś dla ciebie zrobili?
28. Czy ktoś z Twojej rodziny podzielił się z Tobą doświadczeniami na temat
założenia własnej firmy?
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29. Czy wierzysz we wcześniejsze zorganizowanie sobie zadań i pracy?
30. Czy często chorujesz?
31. Czy lubisz robić coś tylko po to, by udowodnić, że to umiesz?
32. Czy kiedykolwiek zostałeś wyrzucony z pracy?
33. Czy ciągle masz nowe pomysły?
34. Czy wolisz, aby twój przyjaciel zdecydował za Ciebie o Twoich obowiązkach
towarzyskich?
35. Czy lubiłeś szkołę?
36. Czy byłeś bardzo dobrym studentem?
37. Czy byłeś członkiem jakiejś grupy w szkole średniej?
38. Czy uczestniczyłeś w życiu szkoły lub uprawiałeś jakiś sport?
39. Czy lubisz zajmować się szczegółami?
40. Czy uważasz, że praca powinna dawać poczucie bezpieczeństwa?
41. Czy rozmyślnie będziesz dążył do bezpośredniej konfrontacji, aby uzyskać
pożądane wyniki?
42. Czy jesteś pierworodnym dzieckiem?
43. Czy gdy byłeś dzieckiem Twój ojciec był zwykle w domu?
44. Czy oczekiwano od Ciebie wykonywania drobnych prac w domu, zanim
osiągnąłeś 10 rok życia?
45. Czy łatwo się nudzisz?
46. Czy czasami chwalisz się swoimi osiągnięciami?
47. Czy możesz skoncentrować się na jednym temacie przez dłuższy czas?
48. Czy potrzebujesz czasami słów otuchy od innych, aby móc działać dalej?
49. Czy znajdujesz w sobie niespodziewane zasoby energii, gdy zajmujesz się
rzeczami, które lubisz?
50. Czy satysfakcja osobista więcej dla Ciebie znaczy, niż posiadanie pieniędzy do
wydawania na siebie?
51. Czy lubisz regularne spotkania towarzyskie?
52. Czy kiedykolwiek rozmyślnie przekroczyłeś swoje uprawnienia w pracy?
53. Czy próbujesz znaleźć dobre strony złej sytuacji?
54. Czy obwiniasz innych, gdy coś się nie uda?
55. Czy lubisz zajmować się zadaniem, nie znając wszystkich potencjalnych
problemów?
56. Czy trwasz przy swoim, gdy inni ci mówią, że tego nie da się zrobić?
57. Czy odmowę traktujesz jako urazę osobistą?
58. Czy uważasz, że ogólnie masz dużo szczęścia, i że to wyjaśnia twoje sukcesy?
59. Czy uważasz za możliwą pracę w nadgodzinach, aby osiągnąć cel?
60. Czy lubisz sam podejmować decyzje w pracy?
61. Czy zwykle budzisz się szczęśliwy?
62. Czy umiesz przyjąć niepowodzenie bez przyznawania się do porażki?
63. Czy posiadasz konto oszczędnościowe i inne inwestycje osobiste?
64. Czy uważasz, że przedsiębiorcy podejmują olbrzymie ryzyko?
65. Czy sądzisz, że przedsiębiorcy, którym się wiedzie muszą posiadać wyższe
stopnie naukowe?
66. Czy próbujesz wykorzystywać błędy z przeszłości jako naukę?
67. Czy w działaniu jesteś bardziej zorientowany na ludzi, a nie na cele?
68. Czy zdarza ci się, że rozwiązania problemów „przychodzą znikąd”?
69. Czy cieszy cię znalezienie rozwiązania frustrującego problemu?
70. Czy wolisz w samotności podejmować ostateczne decyzje?
71. Twoje rozmowy dotyczą bardziej ludzi, a nie wydarzeń i pomysłów?
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72. Czy masz o sobie dobre mniemanie mimo krytyki innych?
73. Czy śpisz jak najmniej?
74. Czy kiedykolwiek wyznaczałeś sobie trasę na papierze?

Klucz do testu:
Prezentowane odpowiedzi zweryfikowano na grupie skutecznych przedsiębiorców z podziałem na
cechy osobiste, wzory zachowań i elementy stylu życia:
1) cechy osobiste:
poprawna odpowiedź

numer pytania

rzadko lub nie

30, 36, 37, 43

przeważnie lub tak

17, 18, 23, 28, 32, 35, 38, 42, 44, 74

2) wzory zachowań:
poprawna odpowiedź

numer pytania

rzadko lub nie

8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 39, 40, 48, 54, 57, 64, 65

przeważnie lub tak

2, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31, 33, 41, 45, 46,
47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 69

3) czynniki stylu życia:
poprawna odpowiedź

numer pytania

rzadko lub nie

25, 34, 51, 67, 71

przeważnie lub tak

1, 3, 15, 19, 59, 63, 70, 72, 73

Im większą uzyskałeś liczbę prawidłowych odpowiedzi, tym bardziej Twoje charakterystyki
zgadzają się z odpowiedziami ludzi odnoszących sukces w biznesie. Wysoki poziom zgodności
wskazuje, że możesz być „właściwym materiałem” na skutecznego przedsiębiorcę. Dobry wynik
testu nie gwarantuje sukcesu, informuje jedynie o predyspozycjach. Bez całkowitego poświecenia
przedsięwzięciu, determinacji i wytrwałości trudno odnieść powodzenie na rynku.
Źródło: W. S. Good, Budowanie marzenia. Wszechstronny poradnik zakładania własnej firmy, Międzynarodowa
Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum
Prywatyzacji, Warszawa 1993, s. 21-24 i 26.
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