


• Kup książkę
• Poleć książkę 
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte
w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej
odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne
naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION
nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe
z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka
Projekt okładki: Magdalena Stasik

Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.

Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)

Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/kimbyc
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

ISBN: 978-83-246-3699-0

Copyright © Paweł Gnatek 2012

Printed in Poland.

http://onepress.pl/page54976~rt/kimbyc
http://onepress.pl/page54976~rt/kimbyc
http://onepress.pl/page54976~rt/kimbyc
http://onepress.pl/page54976~/
http://ebookpoint.pl/r/JH8P6


 

Spis tre�ci

 Zaproszenie do skorzystania z poradnika ....................................7

1. Rynek pracy i edukacja ...............................................................13
Wprowadzenie ..................................................................................................13
Klasyfikacja profesji i specjalno�ci ......................................................................14
Struktura polskiego systemu edukacyjnego .......................................................19
Struktura wykszta�cenia spo�ecze�stwa polskiego ............................................22
Profile kszta�cenia i wykszta�cenia w Polsce ......................................................26
Zawody poszukiwane .......................................................................................31
Zawody i bran�e z przysz�o�ci� .........................................................................34
Wynagrodzenia .................................................................................................37

2. Twoje cechy osobowo�ci ...........................................................41
Wprowadzenie ..................................................................................................41
Ankieta Cech Osobowo�ci ................................................................................42

Pierwsza cecha osobowo�ci ........................................................................43
Druga cecha osobowo�ci ............................................................................45
Trzecia cecha osobowo�ci ..........................................................................45
Czwarta cecha osobowo�ci ........................................................................46
Pi�ta cecha osobowo�ci ..............................................................................48

Predyspozycje zawodowe wynikaj�ce z Twoich cech osobowo�ci ..................50
Pierwsza cecha: neurotyczno�� ..................................................................51
Druga cecha: ekstrawersja ..........................................................................55
Trzecia cecha: otwarto�� na do�wiadczenie ...............................................60
Czwarta cecha: ugodowo�� ........................................................................63
Pi�ta cecha: sumienno�� ..............................................................................67

Znaczenie cech osobowo�ci .............................................................................70



   K I M C H C E S Z B Y � ?

4

3. Twoje zdolno�ci ..........................................................................73
Wprowadzenie ................................................................................................. 73
Inteligencja ........................................................................................................ 74
Krótki test inteligencji ....................................................................................... 76
Dalsza diagnoza inteligencji ............................................................................... 79
Zdolno�ci specyficzne ....................................................................................... 82
Wybitne uzdolnienia ......................................................................................... 88
Osi�gni�cia szkolne ........................................................................................... 90
Osi�gni�cia zawodowe ..................................................................................... 92
Prawid�owe odpowiedzi do krótkiego testu inteligencji ................................... 95

4. Twoje preferencje i warto�ci zwi�zane z prac� .........................97
Preferencje zawodowe ..................................................................................... 97
Inwentarz Preferencji Zawodowych ................................................................ 98

Instrukcja .................................................................................................... 98
Klucz do obliczenia wyników ................................................................... 101
Interpretacja wyników .............................................................................. 102
Cztery rodzaje preferencji zawodowych ................................................. 102

Odkrywanie �yciowego celu ........................................................................... 106
Warto�ci zwi�zane z prac� ............................................................................. 108

Wysokie wynagrodzenie jako warto�� ..................................................... 109
S�awa, w�adza i presti� .............................................................................. 112
Inne warto�ci zwi�zane z prac� ................................................................ 113
Warto�ci wyznawane przez ró�ne grupy ................................................. 115

5. Twoje zainteresowania i style poznawcze ...............................117
Zainteresowania edukacyjno-zawodowe ....................................................... 117
Zainteresowania i zdolno�ci ............................................................................ 118
Sta�o�� zainteresowa� .................................................................................... 119
Kwestionariusz Zainteresowa� Edukacyjno-Zawodowych ............................ 120

Instrukcja .................................................................................................. 121
Podpowied	 .............................................................................................. 121
Klucz do obliczenia wyników ................................................................... 132

Jeszcze o zainteresowaniach zawodowych ..................................................... 136
Style poznawcze ............................................................................................. 137

Refleksyjno�� — impulsywno�� ................................................................ 138
Zale�no�� od pola — niezale�no�� od pola .............................................. 139
Abstrakcyjno�� — konkretno�� ................................................................ 141



S P I S  T R E � C I    

5

6. Twój temperament ...................................................................143
Wprowadzenie ................................................................................................143
Cechy temperamentu .....................................................................................144

Reaktywno�� emocjonalna ........................................................................145
Predyspozycje zawodowe wynikaj�ce z reaktywno�ci emocjonalnej .......148

Rytmy chronobiologiczne ................................................................................150
Chronotypy ...............................................................................................150
Oko�odobowy rytm wydajno�ci ................................................................152

Zako�czenie .............................................................................155





R O Z D Z I A �  2

Twoje  cechy
osobowo�c i

Wprowadzenie
Odwo�ywanie si� do cech (osobowo�ci, charakteru lub temperamentu)
jest powszechnym sposobem, w jaki opisujemy jedni drugich. Mó-
wimy cz�sto: „Ona jest bardzo niesumienna”, „Ale� oni s� go�cinni”
czy „On jest samotnikiem”. Zgodnie z wiedz� potoczn� mo�na sku-
tecznie wyja�nia� i przewidywa� ludzkie zachowania, bior�c pod
uwag� cechy konkretnych osób. W tym miejscu — a nie jest to wcale
cz�sta zbie�no�� — wnioski zdroworozs�dkowe pokrywaj� si� z usta-
leniami naukowymi (w tym przypadku tej nauki o cz�owieku, jak� jest
psychologia). W istocie niezliczone badania potwierdzi�y przydatno��
podej�cia „cechowego”. Nauka jednak formu�uje s�dy dosy� ostro�nie,
wi�c dopowiada, �e same cechy osobowo�ci nie wystarcz� do pe�nego
zrozumienia cz�owieka. Na ludzi wp�ywaj� bowiem jeszcze inne
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sk�adniki psychiki, a tak�e sytuacja, w jakiej si� znajduj�. Przy kie-
rowaniu si� wiedz� potoczn� zdecydowanie nie docenia si� wp�ywu
sytuacji. W tym poradniku zajmujemy si� równie� ni�. „Sytuacja”
w szerokim uj�ciu oznacza bowiem po prostu czynniki zewn�trzne
w stosunku do cz�owieka, w szczególno�ci czynniki zmienne. Takim
du�ym, ogólnym czynnikiem zewn�trznym jest rynek pracy oraz bie-
��ce i przysz�e zmiany go dotycz�ce.

Najpopularniejsz� na �wiecie koncepcj� osobowo�ci jako zbioru cech
jest Pi�cioczynnikowy Model Osobowo�ci (Five Factor Model). Jego
autorami s� Paul Costa i Robert McCrae. Seri� pomys�owych bada�
dowiedli oni (a wielu innych badaczy potwierdzi�o te ustalenia w swo-
ich badaniach bazuj�cych na Modelu Pi�cioczynnikowym), �e oso-
bowo�� rozumiana jako cechy (istniej� te� inne, „niecechowe” koncep-
cje osobowo�ci) jest wzgl�dnie sta�a u wi�kszo�ci ludzi w ci�gu ca�ego
�ycia. Wprawdzie kszta�tuje si� ona (i jest kszta�towana przez innych),
a wi�c podlega zmianom do dwudziestego, najdalej trzydziestego
roku �ycia. Jednak zdaniem autorów pomi�dzy trzydziestym a osiem-
dziesi�tym rokiem �ycia pozostaje niemal niezmienna. Jest to podej-
�cie bardzo radykalne i nie wszyscy je podzielaj�. Niektórzy twierdz�,
�e osobowo�� zmienia si� bardziej.

Ankieta Cech Osobowo�ci
Poni�ej zamieszczam pytania pomocne w okre�leniu, jakie s� Twoje
cechy osobowo�ci. Zgodnie z modelem Costy i McCrae cech tych jest
pi��. Tutaj tak�e rozpatrujemy ich pi��, poniewa� opieramy si�
na koncepcji zaproponowanej w�a�nie przez wspomnianych dwóch
naukowców. �adne wyniki — przynajmniej teoretycznie — nie pod-
legaj� warto�ciowaniu. Wi��e si� to z faktem, �e metoda Costy i McCrae
nie jest przeznaczona do diagnozowania patologii. A zatem �adne
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— w praktyce prawie �adne — wyniki nie wskazuj� na zaburzone
funkcjonowanie psychiczne. Natomiast pewne wyniki mog� by� lepsze
od innych w zale�no�ci od kontekstu. Inne cechy osobowo�ci b�d�
przecie� przydatne w pracy sprzedawcy, a inne w przypadku hydrau-
lika czy naukowca.

Pierwsza tabelka z seri� pyta� ma Ci pomóc w ustaleniu, czy masz
osobowo�� stabiln� emocjonalnie, czy neurotyczn�. Pami�taj, �e chodzi
o rozstrzygni�cie, w jaki sposób odczuwasz lub zachowujesz si� zwy-
kle, cz�sto lub prawie zawsze, a niekoniecznie literalnie „zawsze”.
Pomocna mo�e by� wskazówka, aby� w razie trudno�ci ze zdecydo-
wanym rozstrzygni�ciem, czy dotyczy Ci� stwierdzenie po lewej stronie
tabelki, czy te� stwierdzenie po jej prawej stronie, wybra� po prostu to,
które pasuje do Ciebie bardziej.

Podane wskazówki dotycz� ka�dej z pi�ciu tabelek odnosz�cych si�
do pi�ciu cech osobowo�ci. Zach�cam te� do porzucenia wyst�puj�cej
nieraz ch�ci do przedstawiania si� w lepszym �wietle. Psycholodzy
dobrze wiedz�, �e osoby badane czasami odpowiadaj� na pytania te-
stowe w taki sposób, aby „dobrze wypa��” — oczywi�cie odwo�uj�c si�
do swojego osobistego pomys�u na to, jaki wizerunek i jakie wyniki s�
po��dane. Mo�na to zrozumie�, cho� nie usprawiedliwi�, kiedy te-
stowe badania psychologiczne mog� by� przepustk� do czego�, np. do
profesji kierowcy albo do funkcji rodziny adopcyjnej czy zast�pczej.
Tutaj jednak ka�dy sam mo�e oblicza� i interpretowa� swoje wyniki.
I podzieli� si� nimi z innymi tylko wówczas i tylko w takim zakresie,
jaki uzna za stosowny.

Pierwsza cecha osobowo�ci
Zastanów si�, w jaki sposób zachowujesz si� lub co odczuwasz w wi�k-
szo�ci sytuacji (tabela 2.1).
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Tabela 2.1. Zachowania, my�li i uczucia w�a�ciwe dla ró�nego stopnia nat��enia pierwszej
cechy osobowo�ci

Czy w wikszo�ci sytuacji (przez wikszo�� czasu)

1 jeste� spokojny(a)? prze�ywasz niepokój lub si� martwisz?

2 jeste� zadowolony(a) z siebie? jeste� niezadowolony(a) z siebie?

3 czujesz si� zrelaksowany(a)? czujesz si� napi�ty(a) lub spi�ty(a)?

4 prze�ywasz emocje o s�abym nat��eniu? prze�ywasz emocje o silnym nat��eniu?

5 Twoje emocje podlegaj� niewielkim
zmianom? Twoje emocje s� bardzo zmienne?

6 rzadko czujesz si� przez kogo�
zraniony(a)? cz�sto czujesz si� zraniony(a) przez innych?

7 czujesz si� szcz��liwy(a)? czujesz si� nieszcz��liwy(a)?

8 poczucia winy do�wiadczasz rzadko
lub wcale?

poczucia winy do�wiadczasz cz�sto
lub ca�y czas?

9
nie jest dla Ciebie bardzo wa�ne, aby
ludzie pozytywnie Ci� oceniali, wspierali,
pomagali Ci i dawali dowody uznania?

CZY

pozytywna ocena, wsparcie, pomoc i wyrazy
uznania s� dla Ciebie bardzo wa�ne i cz�sto
zauwa�asz, czy wyst�pi�y, czy te� nie mia�y
miejsca?

Pierwsza cecha osobowo�ci to neurotyczno��. Niektóre osoby cechuje
wi�ksza neurotyczno��, a inne mniejsza. Niski poziom neurotyczno�ci
nazywa si� równie� stabilno�ci� emocjonaln�. Je�li cz��ciej pasowa�y
do Ciebie okre�lenia z lewej strony, to znaczy, �e Twoja osobowo��
jest stabilna emocjonalnie. Natomiast je�li cz��ciej pasowa�y do Ciebie
okre�lenia z prawej strony, oznacza to, �e Twoja osobowo�� jest neu-
rotyczna, a Ciebie mo�na okre�li� mianem neurotyka. Mo�esz równie�
by� gdzie� po�rodku, pomi�dzy stabilno�ci� emocjonaln� a neurotycz-
no�ci�. Wówczas nale�a�oby Ci� opisa� jako osob� umiarkowanie neu-
rotyczn�, co jest to�same z umiarkowan� stabilno�ci� emocjonaln�
(wyja�ni� to pó	niej).
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Druga cecha osobowo�ci
Wybierz, w jaki sposób zachowujesz si� lub co odczuwasz w wi�kszo�ci
sytuacji.

Druga cecha osobowo�ci to ekstrawersja (ekstrawertyczno��). Niektóre
osoby cechuje wi�ksza ekstrawersja, a inne mniejsza. Niski poziom
ekstrawersji nazywa si� równie� introwersj�. Lewa strona tabeli 2.2
opisuje niski poziom ekstrawersji (czyli introwersj�). Natomiast prawa
strona okre�la to, co typowe dla (wysokiej) ekstrawersji. Je�li pasuje
do Ciebie wi�cej okre�le� po lewej, masz osobowo�� introwertywn�,
jeste� introwertykiem. Je�li pasuje do Ciebie wi�cej stwierdze� po
prawej, masz osobowo�� ekstrawertywn�, jeste� ekstrawertykiem. Je�li
wydaje Ci si�, �e jeste� cz��ciowo introwertykiem, a cz��ciowo eks-
trawertykiem i nie sposób stwierdzi�, która z tych cz��ci u Ciebie
dominuje, wówczas odnosi si� do Ciebie okre�lenie ambiwertyk.
Jest to w�a�nie osoba b�d�ca gdzie� w �rodku pomi�dzy introwersj�
a ekstrawersj�.

Trzecia cecha osobowo�ci
Wybierz, w jaki sposób zachowujesz si� lub co odczuwasz w wi�kszo�ci
sytuacji (tabela 2.3).

Trzeci� cech� osobowo�ci jest otwarto�� na do�wiadczenie. Je�li
cz��ciej pasowa�y do Ciebie okre�lenia z lewej strony, to znaczy, �e
jeste� osob� zamkni�t� na do�wiadczenie. Natomiast je�eli cz��ciej
pasowa�y do Ciebie okre�lenia z prawej strony, oznacza to, �e jeste�
osob� otwart� na do�wiadczenie. Mo�esz równie� by� gdzie� po�rod-
ku. Wówczas nale�a�oby Ci� opisa� jako osob� umiarkowanie otwart�
na do�wiadczenie, co jest to�same z umiarkowanym zamkni�ciem na
do�wiadczenie.
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Tabela 2.2. Zachowania, my�li i uczucia w�a�ciwe dla ró�nego stopnia nat��enia drugiej cechy
osobowo�ci

Czy w wikszo�ci sytuacji (przez wikszo�� czasu)

1 masz ma�o energii? jeste� pe�ny(a) energii?

2 wolisz my�le
 ni� dzia�a
? wolisz dzia�a
 ni� my�le
?

3 lepiej si� czujesz, kiedy przebywasz
w samotno�ci?

lepiej si� czujesz, kiedy przebywasz w�ród ludzi?

4 jeste� cz�owiekiem ma�omównym? jeste� cz�owiekiem rozmownym?

5 unikasz ryzyka? nie przeszkadza Ci podejmowanie ryzyka?

6 masz raczej niskie tempo �yciowe,
tempo dzia�ania?

masz raczej wysokie tempo �yciowe,
tempo dzia�ania?

7 jeste� refleksyjny(a), to znaczy zanim
zareagujesz w jakiej� sytuacji, zastanawiasz
si�, jak zareagowa
?

jeste� impulsywny(a), to znaczy reagujesz
natychmiastowo, pod wp�ywem impulsu,
bez namys�u?

8 emocje pozytywne, których do�wiadczasz, s�
s�abo nasilone albo zdarzaj� Ci si� rzadko?

emocje pozytywne, których do�wiadczasz,
s� silne albo cz�ste?

9 lubisz rozmy�la
, wspomina
, planowa
,
zagl�da
 w swoje wn�trze?

nie lubisz rozmy�la
, wspomina
,
planowa
, zagl�da
 w swoje wn�trze?

10 kontakty i relacje mi�dzyludzkie sprawiaj� Ci
troch� lub wi�cej ni� troch� k�opotów?

dobrze lub bardzo dobrze radzisz sobie
w kontaktach i relacjach z innymi?

11 masz niewielu znajomych i przyjació�,
np. tylko jednego albo dwóch?

masz wielu znajomych i przyjació�?

12 wolisz (wola�(a)by�) uprawia
 sporty
indywidualne?

wolisz (wola�(a)by�) uprawia
 sporty
zespo�owe?

13 potrzebujesz niewielkiej stymulacji ze
�wiata zewn�trznego, aby czu
 si� dobrze?

potrzebujesz du�ej stymulacji zewn�trznej,
aby czu
 si� dobrze?

14 jeste� osob� odpowiedzialn�, na której
prawie zawsze mo�na polega
?

CZY

niejednokrotnie nie wywi�zujesz si�
ze zobowi�za�?

Czwarta cecha osobowo�ci
Wybierz, w jaki sposób zachowujesz si� lub co odczuwasz w wi�k-
szo�ci sytuacji (tabela 2.4).
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Tabela 2.3. Zachowania, my�li i uczucia w�a�ciwe dla ró�nego stopnia nat��enia trzeciej cechy
osobowo�ci

Czy w wikszo�ci sytuacji (przez wikszo�� czasu)

1 twardo st�pasz po ziemi? bujasz w ob�okach?

2 nie jeste� zbyt twórczy(a)? jeste� osob� twórcz�?

3 jeste� taki(a) jak wi�kszo�
 ludzi? jeste� osob� oryginaln� i si� wyró�niasz?

4 rzadko korzystasz z wyobra�ni? cz�sto korzystasz z wyobra�ni?

5 masz pogl�dy konserwatywne? masz pogl�dy post�powe?

6 nie lubisz zmian? lubisz zmiany?

7 je�li znajdziesz skuteczny sposób robienia
czego�, to pó�niej si� go trzymasz?

je�li znajdziesz skuteczny sposób robienia czego�,
po jakim� czasie i tak próbujesz robi
 to inaczej?

8 nie masz zainteresowa� intelektualnych,
np. nie lubisz czyta
 ksi��ek?

lubisz pos�ugiwa
 si� swoim intelektem,
np. du�o czytasz?

9 interesuj� Ci� wy��cznie tematy i sprawy
praktyczne i �yciowe?

CZY

interesujesz si� sztuk�, muzyk�, literatur�,
rozwa�aniami filozoficznymi?

Tabela 2.4. Zachowania, my�li i uczucia w�a�ciwe dla ró�nego stopnia nat��enia czwartej
cechy osobowo�ci

Czy w wikszo�ci sytuacji (przez wikszo�� czasu)

1 jeste� podejrzliwy(a)? jeste� ufny(a) wobec ludzi?

2 jeste� sk�py(a)? jeste� hojny(a)?

3 jeste� krytyczny(a) wobec innych? jeste� wyrozumia�y(a) wobec ludzi?

4 ch�tnie narzucasz innym swoj� wol�? niech�tnie narzucasz innym swoj� wol�?

5 cz�sto popadasz w konflikty? raczej unikasz konfliktów?

6 dbasz o swoje sprawy? pomagasz innym i dbasz o cudze dobro?

7 jeste� osob� raczej ch�odn�? jeste� osob� pe�n� ciep�a?

8 jeste� wystarczaj�co asertywny(a), a czasami
lub nawet cz�sto zachowujesz si� agresywnie?

nie jeste� do�
 asertywny(a), zachowujesz si�
raczej ulegle?

9 nie zaprz�tasz sobie g�owy tym, jak ludzie
czuj� si� w Twoim towarzystwie?

CZY

dbasz o to, aby inni czuli si� dobrze w Twoim
towarzystwie?
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Czwart� cech� osobowo�ci stanowi ugodowo��. Je�li cz��ciej pasowa�y
do Ciebie okre�lenia z lewej strony, to znaczy, �e jeste� osob� nieugo-
dow� (ma�o ugodow�). Natomiast je�li cz��ciej pasowa�y do Ciebie
okre�lenia z prawej strony, oznacza to, �e jeste� osob� (bardzo) ugo-
dow�. Mo�esz równie� by� gdzie� po�rodku. Wówczas uznaliby�my
Ci� za osob� umiarkowanie ugodow�.

Pi�ta cecha osobowo�ci
Wybierz, w jaki sposób zachowujesz si� lub co odczuwasz w wi�k-
szo�ci sytuacji (tabela 2.5).

Tabela 2.5. Zachowania, my�li i uczucia w�a�ciwe dla ró�nego stopnia nat��enia pi�tej cechy
osobowo�ci

Czy w wikszo�ci sytuacji (przez wikszo�� czasu)

1 nie dbasz o szczegó�y? dbasz o szczegó�y?

2 bycie cz�owiekiem pracowitym nie jest
dla Ciebie wa�ne?

jeste� pracowity(a)?

3 spó�niasz si�? jeste� punktualny(a)?

4 cenisz spontaniczno�
? jeste� dobrze zorganizowany(a)?

5 w obliczu przeciwno�ci i trudno�ci �atwo
rezygnujesz z d��enia do okre�lonego celu?

jeste� wytrwa�y(a) w d��eniu do celów
mimo przeszkód?

6 wa�niejsze jest dla Ciebie mi�o sp�dza
 czas? wa�niejsze s� dla Ciebie osi�gni�cia?

7 pozwalasz sobie mie
 w pokoju ba�agan? utrzymujesz w pokoju porz�dek?

8 dzia�asz pod wp�ywem impulsu? jeste� ostro�ny(a)?

9 nie obawiasz si� pope�niania b��dów?

CZY

odczuwasz l�k przed zrobieniem czego�
w sposób niedoskona�y?

Pi�t� cech� osobowo�ci stanowi sumienno��. Je�li cz��ciej pasowa�y
do Ciebie okre�lenia z lewej strony, to znaczy, �e jeste� osob� niesu-
mienn� (ma�o sumienn�). Natomiast je�eli cz��ciej pasowa�y do Ciebie
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okre�lenia z prawej strony, oznacza to, �e jeste� osob� (bardzo) su-
mienn�. Mo�esz równie� by� gdzie� po�rodku. Wówczas uznaliby�my
Ci� za cz�owieka umiarkowanie sumiennego.

Pami�taj, aby nie przywi�zywa� nadmiernej wagi do uzyskanych
wyników. Maj� one charakter jedynie orientacyjny, poniewa� nie
jest to prawdziwy kwestionariusz osobowo�ci. Z naukowego punktu
widzenia ma status ankiety. To, jak wypad�e� — dowolna konfiguracja
wyników w zakresie wszystkich pi�ciu cech — prawdopodobnie jest
zgodne z rzeczywisto�ci�, zw�aszcza je�li druga cz��� niniejszego
rozdzia�u przyniesie w Twoim odczuciu potwierdzenie tej nie w pe�ni
profesjonalnej autodiagnozy psychologicznej. Jednak prawdziwy test
psychologiczny w odró�nieniu od tak zwanych psychozabaw czy psy-
chotestów zamieszczanych w kolorowych czasopismach, czy nawet
w odró�nieniu od ankiet zaproponowanych przeze mnie, ma powa�-
niejszy charakter. Stanowi efekt wyt��onej pracy uczonych, którzy
poprzez kolejne etapy tworz� „narz�dzia psychometryczne” w zgodzie
ze skomplikowanymi zasadami metodologii i statystyki. To, co tu pisz�,
nie odnosi si� jedynie do powy�szego narz�dzia badaj�cego cechy
osobowo�ci, ale do wszystkich ankiet w niniejszym poradniku: do Krót-
kiego Testu Inteligencji, do Inwentarza Preferencji Zawodowych i do
Kwestionariusza Zainteresowa� Edukacyjno-Zawodowych.

Je�li chcesz mie� pewno�� co do tego, jak zdiagnozowa� swoj� oso-
bowo�� i predyspozycje zawodowe, udaj si� do dyplomowanego
psychologa albo doradcy zawodowego. Jest wiele miejsc godnych
polecenia: instytucje wspieraj�ce zatrudnienie i przedsi�biorczo��, po-
wiatowe urz�dy pracy, prywatne gabinety, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. Miejscem stosunkowo nowym, pr��nie si� rozwijaj�-
cym i coraz bardziej wiarygodnym jest internet, trzeba jednak mie�
pewno��, �e zamieszczony na stronie internetowej test psychologiczny
jest w pe�ni profesjonalny.
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