
     Karolina Sochańska 
 
     TEST  WARTOŚCI 
 
 

Imię i nazwisko lub pseudonim …………………………………………………. …… Płeć : M / K 
Wiek …………………………Data badania ……………………………………. 

 
Instrukcja 
 
Na pewno potrafisz opisać, jakie masz oczekiwania wobec swojej przysz łej pracy. Ważne jest 
sprawdzenie tego, czy zawód, który chcesz wybrać dla siebie, pozwoli na zrealizowanie wartości, 
którymi kierujesz się w życiu. Masz przed sobą listę 40 twierdzeń. Po przeczytaniu każdego kolejnego 
zdania oceń, w jakim stopniu dotyczy ono Ciebie, posługując się poniższą skalą. 
 
 4 – bardzo dotyczy 
 3 – raczej dotyczy 

2 – raczej nie dotyczy 
 1 – nie dotyczy 
 
Następnie odpowiednią cyfrę wpisz  do kratki obok. 
 
   1. Najwięcej przyjemności sprawia mi poszukiwanie rozwiązań do zadań uznawanych 

 przez innych za niemożliwe do rozwiązania. 
 

   2. Lubię przebywać wśród osób cieszących się popularnością.  

   3. Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji jest bardzo ważnym elementem wyboru  
przyszłej pracy 

 

   4. Chcę udzielać pomocy wszystkim potrzebującym ludziom, niezależnie od tego, kim są.  

   5. Potrafię zrobić coś użytecznego „z niczego”.  

   6. W pracy zawodowej najważniejsze są wysokie zarobki.  

   7. Zdecydowanie wolę stałe zatrudnienie niż pracę tymczasową.  

   8. Uzupełniam swoja wiedzę, szukając informacji m. in. : w Internecie, telewizji, 
encyklopediach, czasopismach specjalistycznych. 

 

   9. Gotów jestem na wiele, aby zdobyć uznanie i szacunek innych.  

 10. Moja przyszła praca musi dawać mi możliwości rozwoju i awansu.  

 11. Chętnie angażuje się w organizowanie pomocy innym ludziom.  

 12. Potrafię realizować kilka swoich planów naraz.  

 13. Najlepiej czuję się, gdy uwaga wszystkich skupiona jest na mnie.  

 14. Myślę, że praca pomaga w osobistym rozwoju człowieka.  

 15. Samodzielnie poszerzam wiedzę z dziedzin, które mnie interesują.  

 16 Wysokość zarobków ma decydujący wpływ na wybór mojej przyszłej pracy.  

   

 



 17. Udział w dodatkowych szkoleniach, kursach uzupełniających i poszerzających moją 
wiedzę to bardzo cenny kapitał na przyszłość. 

 

 18. Interesuje mnie praca, której głównym celem jest niesienie pomocy drugiej osobie.  

 19. Lubię zastępować tradycyjne rozwiązania nowymi i oryginalnymi.  

 20. Wolę kierować grupą niż słuchać poleceń innych.  

 21. Chce znaleźć pracę, która pozwoli mi spokojnie planować przyszłość.  

 22. Życie rodzinne jest dla mnie ważniejsze od zdobywania awansów i robienia kariery.  

 23. Lubię wyznaczać dla siebie ambitne cele.  

 24. Marzę o tym, by moja  osoba i moje nazwisko były  szeroko znane.  

 25. Zależy mi na pracy, która pozwoli na rozwój moich możliwości i wiedzy.  

 26. Bardzo dużo znaczy dla mnie pomaganie innym osobom.  

 27. Mam/miałem ulubione przedmioty w szkole.  

 28. Wybiorę zawód uważany przez innych za atrakcyjny.  

 29. Pracuje mi się lepiej, gdy widzę wyniki moich działań.  

 30. Chętnie dzielę się z innymi swoimi pomysłami i opiniami.  

 31. Szczęście osobiste zależy od tego, ile się zarabia.  

 32. Wybiorę pracę, dzięki której lepiej poznam siebie i moje możliwości.  

 33. Często przychodzą mi do głowy nowe pomysły i ciekawe rozwiązania.  

 34. Najlepiej czuję się w roli przywódcy  grupy.  

 35 Chcę, by moja praca wiązała się z poznawaniem nowych osób i ich problemów.  

 36. Chętnie pracuje nad zadaniami, które wymagają intensywnego myślenia.  

 37. Zależy mi na posiadaniu wielu dyplomów i szacunku innych.  

 38. Jestem zawsze otwarty na propozycje, które pozwalają rozwijać moje zainteresowania.  

 39. Chcę, by w mediach ukazywały się informacje na mój temat.  

 40. W mojej pracy chcę realizować własne pomysły.  

 

 

 

      DZIĘKUJĘ ! 

 

 

 

 

 

 



      TABELA WYNIKÓW 

                              do  Testu Wartości 

 

Poniżej wpisz uzyskane punkty, a następnie zsumuj w kolumnach wyniki dla poszczególnych wartości. 

 

   

     I 

 

    II 

 

   III 

 

    IV 

1 2 3 4 

5 6 7 11 

8 9 10 18 

12 13 14 22 

15 16 17 26 

19 20 21 35 

23 24 25  

27 28 29  

30 31 32  

33 34   

36 37   

38 39   

40    

 

SUMA – w. s.     

W. P.     

 

   I     – Pomysłowość 

   II   – Prestiż 

   III  – Perspektywa rozwoju 

   IV  – Pomoc innym 

 


