
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY 
Autorzy: M.Włodarczyk, P.Biały, J.Jankowiak 

 

Nr kodowy (wypełnia ankieter) ……………………….………    

 
 

Przed Tobą kwestionariusz składający się z IV niezależnych części. Każda z części posiada 

odrębną instrukcję wypełniania i sposób udzielania odpowiedzi na pytanie. W kwestionariuszu 

poza częścią w której będzie to wyraźnie wskazane nie ma odpowiedzi dobrych ani złych. Nie 

zastanawiaj się nad pytaniami zbyt długo. Ankieta jest całkowicie anonimowa, zawiera jedynie 

pole z adresem e-mail umożliwiającym przesłanie informacji o wyniku ankiety. Kwestionariusz 

powstał w ramach projektu: „inLAB – Innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu” i 

służy do pomiaru gotowości środowiska akademickiego do pojęcia prac badawczo – rozwojowych 

oraz mierzy predyspozycje studentów i pracowników naukowych do współpracy z otoczeniem 

biznesowym.  
 

DANE METRYKALNE: 

 

Płeć:  Kobieta  /  Mężczyzna  Status:  Student / Absolwent / Pracownik uczelni 
 

Wykształcenie: Średnie / Wyższe / Wyższe doktoranckie / Ukończona habilitacja / Tytuł profesora 
 

Nazwa uczelni: ………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

Kierunek studiów / Specjalizacja ……………………………………………………………………………………..…………… 
 

Adres e-mail: ………………..……………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

 

CZĘŚĆ – 1 
 

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i ustosunkuj się do nich zaznaczając JEDNĄ z 

odpowiedzi. Pytania dotyczą gotowości do podjęcia pracy naukowej, preferencji zawodowych,  stylów 

przyswajania wiedzy i operowania materiałem pojęciowym.  

 

I - PB 

1. Największą satysfakcję w pracy odczuwam, gdy: 

a) mam jasno określone zasady postępowania; 

b) mogę pomagać i ułatwiać wykonanie zadań innym; 

c) moim zadaniem jest poszukiwanie nowych idei; 

d) nikt mnie nie nadzoruje i mam „wolną rękę” w sposobie realizacji zadań. 

 

2. Kiedy otrzymuję jakieś zadanie do wykonania: 

a) najpierw muszę przemyśleć sposób jego realizacji ; 

b) wyobrażam sobie jego efekt końcowy; 

c) planuję ile godzin każdego dnia na nie przeznaczę; 

d) zastanawiam się, kto będzie w zespole go realizującym. 

 

 



3. W wolnym czasie najchętniej: 

a) wychodzę gdzieś ze znajomymi; 

b) idę do teatru lub galerii na wystawę; 

c) relaksuję się oglądając popularne programy telewizyjne;  

d) czytam książki lub oglądam filmy, które zmuszają mnie do głębszej refleksji . 

 

4. Wykształcenie jest dla mnie: 

a) nieustającą pracą nad sobą, rozwijaniem się i wyostrzaniem swojego sposobu myślenia; 

b)  pewną bazą wiedzy, którą nie lubię się ograniczać; 

c) czymś, co wytycza mi możliwości; 

d) zasobem, którym mogę dzielić się z innymi. 

 

5. W kontaktach z innymi: 

a) staram się poznać drugiego człowieka jak najlepiej; 

b) czas wolę spędzać z ludźmi, których bardzo dobrze znam ; 

c) lubię być w centrum zainteresowania ; 

d) często zadaje pytania, by zrozumieć to, co ktoś ma mi do przekazania. 

 

6. Myślenie godzinami nad jednym problemem jest dla mnie: 

a) codziennością – lubię patrzeć na problemy z różnych perspektyw, zgłębiać je ; 

b) niepraktyczne – wolę dokładnie wiedzieć co mam robić, jakie rozwiązania są najlepsze; 

c) najczęściej związane z innymi ludźmi – ich zachowaniami, problemami, relacjami międzyludzkimi ; 

d) niezwykle twórcze – staram się sobie wszystko dokładnie wyobrazić. 

 

7.  Uważam, że moją największą zaletą jest: 

a) moja ekspresja i oryginalność; 

b) mój intelekt i zdolność logicznego myślenia ; 

c) dobra organizacji i praktyczność ; 

d) łatwość z jaką współpracuję z innymi. 

 

8.  W pracy najbardziej nie lubię: 

a) sytuacji mocno uporządkowanych i usystematyzowanych ; 

b) mieć do czynienia z maszynami i danymi; 

c) gdy nie mam precyzyjnie określonych wytycznych dotyczących wykonania zadania; 

d) gdy nie mam możliwości swobodnej wymiany myśli. 

I - SPCIU 

1. Pogłębiając wiedzę najczęściej: 

a) działam - sprawdzam wszystko w praktyce; 

b) lubię, gdy angażuje to moje emocje; 

c) obserwuję i słucham co się dzieje; 

d) przede wszystkim myślę i analizuję wszystkie dostępne informacje.  

 

2. Realizując nowe zadania, projekty: 

a) sprawdzam często funkcjonalność wypracowanych rozwiązań; 

b) dostrzegam ich silny wpływ na mnie i moje przeżycia; 

c) staram się podchodzić do ich realizacji bez emocji, bo to wszystko utrudnia; 

d) analizuję wszystko dokładnie i dogłębnie. 

 



3. Stykając się z czymś po raz pierwszy: 

a) sprawdzam, jaki mogę mieć na to wpływ; 

b) jestem całkowicie otwarty na tę nowość; 

c) zachowuję rezerwę; 

d) staram się być obiektywny. 
 

4. Najwięcej uczę się poprzez: 

a) możliwość zweryfikowania zdobywanej wiedzy w praktyce; 

b) przyjmowanie czegoś bez oceny; 

c) możliwość polemiki z przyswajaną wiedzą, gdy mogę podejść do niej bez większego entuzjazmu; 

d) możliwość odwołania się do innych teorii, analizę pomysłów i koncepcji.  
 

5. Inni często powtarzają mi, że: 

a) potrafię świetnie weryfikować różnego rodzaju sądy, teorie w praktyce; 

b) mam bardzo dobrą intuicję; 

c) umiem dostrzec to, czego nie widzą inni; 

d) jak nikt potrafię łączyć w spójną całość różnego rodzaju idee, pomysły. 

 

6. Moja wymarzona praca… 

a) polegałaby przede wszystkim na eksperymentowaniu; 

b) opierałaby się głównie na kontaktach z innymi ludźmi; 

c) wolna byłaby od presji czasu, tak bym wszystko mógł przemyśleć i być obiektywny; 

d) dotyczyłaby analizy istniejących problemów, tworzenia teorii. 

 

7. Denerwuje mnie bardzo: 

a) uczestniczenie w rozwlekłych dyskusjach, które nie prowadzą do konkretnych rozwiązań; 

b) gdy ktoś zmusza mnie do zaangażowania się w proces wdrażania i ugruntowania teorii; 

c) wymaganie ode mnie natychmiastowych decyzji, wniosków; 

d) wydawanie subiektywnych sądów. 

 

8. Moje życiowe motto najbliższe jest stwierdzeniu: 

a) „Zawsze znajdzie się lepszy sposób” 

b) „Wszystkiego trzeba w życiu raz spróbować” 

c) „Sprawdź grunt, zanim na niego wejdziesz” 

d)„Jeżeli coś jest racjonalne, to musi być dobre” 

I - CP 

1. Najbardziej lubię działania, które… 

a) wykorzystują moje dotychczasowe umiejętności; 

b) stwarzają możliwości nauczenia się czegoś nowego; 

c) nie dostarczają zbyt wielu stymulacji na raz; 

d) są jasno określone. 

 

2. Jeśli ktoś udziela na moje pytanie powierzchownej odpowiedzi… 

a) najwidoczniej nie miał nic do dodania w tej kwestii; 

b) nie zadowala mnie to i dopytuję o różne rzeczy; 

c) czuję się zlekceważony; 

d) w zupełności mi to wystarcza. 

 

 



3. Poszerzam swoje informacje na temat wykonywanego zawodu… 

a) tylko, jeśli wymagają tego okoliczności; 

b) codziennie – lubię być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami; 

c) kiedy mam odpowiedni nastrój ku temu; 

d) sądzę, że mam już wystarczającą wiedzę. 

 

4. Jeśli ktoś prosi mnie o radę… 

a) dotyczy to dziedziny, w której się specjalizuję; 

b) mogę spodziewać się najróżniejszych problemów, na które potrafię poradzić coś kompetentnie; 

c) czuję się dumny i radzę coś, nawet jeśli nie znam się na rozwiązywaniu tego typu problemów; 

d) odsyłam tę osobę do kogoś, kto ma doświadczenie w rozwiązywaniu tego typu problemów. 

 

5. Kiedy mam okazję uczestniczyć w dyskusji z ekspertem: 

a) czuję się onieśmielony jego zakresem wiedzy; 

b) zadaję mu pytania, które zawsze mnie nurtowały; 

c) z uwagą wysłuchuję tego, co ma do powiedzenia; 

d) jeśli nie jest to ekspert z mojej dziedziny – nie interesuje mnie to. 

 

6. Jeśli długo zajmuję się jednym problemem: 

a) skupiam się na osiągnięciu głównego celu; 

b) często znajduję inne możliwe do osiągnięcia cele, co mnie stymuluje; 

c) tracę zapał do zajmowania się nim; 

d) proszę o pomoc kogoś kompetentnego. 

 

7. Lubię dyskusje z ludźmi o innych poglądach, … 

a) bo mogę wykazać swoje kompetencje i wiedzę; 

b) gdyż mam okazję do poszerzenia swoich horyzontów i wymiany opinii; 

c) jednak unikam bezpośredniej konfrontacji poglądów; 

d) to stwierdzenie zdecydowanie się do mnie nie odnosi. 
 

8. Kiedy obejrzę jakiś interesujący film: 

a) odnajduję w nim zazwyczaj odniesienia do swoich doświadczeń i wiedzy; 

b) staram się dowiedzieć o nim jak najwięcej; 

c) chętnie dzielę się swoimi wrażeniami z innymi; 

d) mam poczucie, że dobrze spędziłem czas. 

I – E 

1. Zdarzają się sytuacje w pracy / na uczelni, kiedy bardzo się nudzę.   TAK / NIE 

2. Były wypadki, kiedy w pracy / na uczelni kogoś okłamałem.    TAK / NIE 

3. Popełniając błąd zawsze jestem gotów przyznać się do tego.    TAK / NIE 

4. Jestem zawsze uprzejmy, nawet wobec ludzi niesympatycznych.   TAK / NIE 

5. Jestem wdzięcznym słuchaczem niezależnie od tego, kogo słucham.   TAK / NIE 

6. Nigdy nie wypowiadam się z dezaprobatą o swoim przełożonym / wykładowcy TAK / NIE 

7. Przygotowując się do zajęć mam czasem poczucie, że mogłem to zrobić lepiej  TAK / NIE 

 

 

 



I – WL/MA 

UWAGA ! W tej części kwestionariusza znajdziesz pytania, na które można udzielić dobrej lub złej 

odpowiedzi. Tylko JEDNA odpowiedź jest prawidłowa. 

1. Wskaż przeciwieństwo słowa „bachusowy” 

a) hulaszczy; 

b) naturalny; 

c) powściągliwy; 

d) jowialny. 

 

2. Poniżej przedstawiono 10 okręgów, które tworzą odwrócony trójkąt (A). Które trzy monety należy 

przemieścić w układzie A, tak by otrzymać figurę B? Zaznacz te trzy monety krzyżykiem. 

 

 

3. Kiedy dodajesz dwie liczby otrzymujesz taki sam wynik kiedy mnożysz te liczby: 
 

a) Jest to nieprawda. 

b) Zdanie może być prawdziwe tylko dla pary liczb 2 i 2. 

c) Istnieje nieskończenie wiele par liczb potwierdzających tą tezę. 

d) Z dużym prawdopodobieństwem zdanie jest prawdziwe 
 

4. W wyniku podzielenia wyniku mnożenia dwóch trójek przez jedną trzecią otrzymamy? 
 

a) 2 

b) 3 

c) 9 

d) 27 

 

5. Wstaw brakujące słowo KOŚĆ - SZYB / MATA - ??? 

a) DOG 

b) AR 

c) HARI 

d) KOMA 
 

6. Uzupełnij ciąg liczb o właściwą następną:   1, 2, 6, ... 

a) 8 

b) 10 

c) 18 

d) 24 
 

7. Na nieoświetlonym strychu suszy się 10 skarpetek białych i 10 czarnych. Ile najmniej musisz wziąć 

skarpetek, aby być pewnym, że na pewno będziesz miał skompletowaną jedną parę: 

(pytanie otwarte). 



8. Król miał trzech mędrców: Wysokiego, Średniego i Niskiego. Aby sprawdzić czy rzeczywiście są dobrzy 
wymyślił fortel.  
 
- Słuchajcie moi mędrcy oto mam pięć szlafmyc: 2 czarne i 3 białe, każdemu z was nałożę jedną i każę 
zgadywać jaki kolor ma szlafmyca na jego głowie.  Król ustawił mędrców w kolejności: Niski, Średni, 
Wysoki, w ten sposób aby Wysoki widział dwóch pozostałych, a Średni tylko Niskiego.  
- Zgadujcie! - zakrzyknął.  Wysoki odpowiedział: nie wiem. Średni odpowiedział: nie wiem. Niski pomyślał i 
odpowiedział... Pytanie: Co odpowiedział?  
 
a) nie wiem. 
b) mam białą. 
c) mam czarną. 

 

CZĘŚĆ – II 
 

Ta część kwestionariusza zawiera pytania o predyspozycje i umiejętności dotyczące współpracy z 

otoczeniem biznesowym, umiejętności w zakresie transferowania wiedzy i marketingu usług badawczych. 

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzaniami i ustosunkuj się do każdego z nich na skali od „Zdecydowanie 

nie” do „Zdecydowanie tak”. Możliwie staraj się unikać odpowiedzi „Trudno powiedzieć”. 

 

 
Ta część kwestionariusza składa się z szeregu stwierdzeń. Przeczytaj 
je uważnie i  zaznasz odpowiedź wyrażającą stopień w jakim 
zgadzasz się z poszczególnym twierdzeniem. (na skali od 
„Zdecydowanie nie” do „Zdecydowanie tak” 
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II - S 

      

1. Jest dla mnie ważne, aby samemu decydować o tym co mam robić.  

     2. O przyszłości ludzi decyduje przypadek  

     3. Kiedy sam organizuję sobie czas wolny i pracę, to działam 
najskuteczniej. 

     4. Lubię samodzielnie podejmować ważne decyzje.  

     5. Wole jak inni decydują, wtedy nie biorę za to odpowiedzialności.  

     6. Zazwyczaj, jeśli nie ma ważnych przeszkód, to sam podejmuję kroki i nie 
czekam, aż inni zorganizują coś, co mnie dotyczy. 

     

 
II – R 

      

1. Lubię podejmować ryzyko i wprowadzać w życie swoje pomysły. 

     2. Prezent niespodzianka jest lepszym pomysłem niż dobry prezent  

     3. Zależy mi na tym, życie było ekscytujące. 

     4. Szukam w życiu przygód, lubię nieprzewidywalność.  

     5. Sądzę, że zawsze powinno się przestrzegać zasad,  nawet gdy nikt tego 
nie sprawdza. 

     6. Postępuję zgodnie z zasadą „do odważnych świat należy”. 

     



 
II - O 

      
1. Ucząc się lub pracując samodzielnie sporządzam plan moich działań. 

     2. Kiedy podejmuję nowe działania, staram się mieć strategię 
postępowania. 

     3. Organizacja czasu i zajęć nie sprawia mi najmniejszej trudności.  

     4. Często zapominam o ważnych  zadaniach, które miałem wykonać. 

     5. Przed ważnym spotkaniem / rozmową przygotowuję sobie wcześniej 
odpowiedzi na mogące się pojawić pytania. 

     6. W moim pokoju prawie zawsze panuje bałagan. 

      
II - W 

      

1. Kiedy mi na czymś zależy szukam wszelkich sposobów aby to osiągnąć.  

     2. Kiedy zacznę nad czymś pracować, zawsze doprowadzam zadanie do 
końca. 

     3. Kiedy ponoszę porażkę, tracę całkowicie chęć do działania.  

     4. Kiedy coś nie idzie po mojej myśli, bardziej motywuje mnie to do 
działania.  

     5. Mam jasno sprecyzowane cele i stale pracuję, by je osiągnąć. 

     6. Zawsze trzeba wysoko stawiać sobie poprzeczkę. Ludzie bez aspiracji i 
celów, nie osiągają w życiu wiele.  

      
II - OS 

      

1. W trudnych sytuacjach zawsze zachowuję zimną krew i staram się nie 
poddawać emocjom.  

     2. Dobrze znoszę napięcie i stres związany z nagromadzeniem zadań  

     3. Często zdarzają mi się sytuację, w których emocje „biorą górę”. 

     4. Kiedy mam wykonać zadanie pod presją czasu, obezwładnia mnie stres i 
nie potrafię zabrać się działania.  

     5. Niepowodzenia wyprowadzają mnie z równowagi. 

     6. Przed ważnym egzaminem bardzo często boli mnie brzuch i nie mogę 
zasnąć. 

     

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ – III 

Część tą stanowi zbiór pytań dotyczących tematyki innowacyjności. W każdej tabeli znajduje się 

sześć tez opisujących różne postawy oraz zachowania. Między te tezy należy rozdzielić pięć punktów. Tym 

zdaniom, z którymi się utożsamiasz, należy przyporządkować więcej punktów, natomiast tym, z którymi 

się nie zgadzasz - najmniej punktów (np. 0). Suma punktów w tabeli musi zawsze wynosić 5. 

 
 

III – T1 Skala 

1 Raczej unikam modyfikowania pomysłów tylko dlatego, że ich realizacja 
okazać mogła by się zbyt trudna. 

 

2 Znajdowanie wciąż pionierskich pomysłów i wymyślanie czegoś nowego 
raczej nie jest moją najlepszą stroną. 

 

3 Większość wysiłków związanych z tworzeniem innowacji nie przynosi 
pożądanych efektów. 

 

4 Potrafię zmodyfikować swój pomysł, aby uczynić go bardziej realistycznym.  

5 Wydaje mi się, że jestem osobą twórczą, ciągle mam nowe pomysły.  

6 Większość wysiłków związanych z tworzeniem innowacji znajduje swoje 
praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. 

 

 

III – T2 Skala 

1 Potrzebuję sporo czasu, aby dać się przekonać do wprowadzanych nowości.  

2 Posiadam bardzo nietypowe zainteresowania oraz hobby.  

3 Jestem osobą, która chętnie żartuje i lubi zaskakiwać znajomych różnego 
rodzaju figlami. 

 

4 Raczej szybko i chętnie daję się przekonać do nowych propozycji.  

5 Moje zainteresowania (hobby) nie należą do specjalnie oryginalnych i 
niekonwencjonalnych. 

 

6 Niechętnie uczestniczę w różnego rodzaju psikusach i żartach w pracy.  

 

III – T3 Skala 

1 Uważam, że ludzie zbyt dużo czasu poświęcają na szukanie skomplikowanych 
rozwiązań prostych problemów. 

 

2 Uważam, że nie warto szukać nowych rozwiązań w sytuacji, gdy 
dotychczasowe świetnie się sprawdzają.  

 

3 Wyznaję zasadę, że ‘nawet najbardziej szalone pomysły mogą być przyczyną 
rozwoju’. 

 

4 Nowatorstwo i świeże spojrzenie w każdym aspekcie życia to warunek 
rozwoju. 

 

5 Uważam, że zawsze warto wkładać wysiłek w poszukiwanie nowatorskich 
pomysłów, nawet jeśli dotychczasowe rozwiązania doskonale spełniają swoją 
rolę. 

 

6 Zdecydowanie unikam nieszablonowych rozwiązań i ekstrawaganckich 
pomysłów. 

 

 
 
 
 
 
 



III – T4 Skala 

1 Lubię wyróżniać się w grupie i zwracać na siebie uwagę.  

2 Raczej unikam wyzwań, a rywalizacja mnie paraliżuje.  

3 Jestem w stanie zgodzić się nawet na znaczne ustępstwa, jeśli pozwoli to na 
zrealizowanie mojego pomysłu. 

 

4 Raczej unikam wyróżniania się w grupie i zwracania na siebie uwagi.  

5 Uważam, że rywalizacja pomiędzy pracownikami sprzyja twórczej 
atmosferze. 

 

6 Kiedy mam dobry pomysł, bardzo zależy mi, aby był on zrealizowany 
dokładnie wg moich założeń i unikam jakichkolwiek kompromisów. 

 

 

III – T5 Skala 

1 Do poszukiwania oraz realizowania nowych pomysłów najbardziej zniechęca 
mnie ryzyko niepowodzenia i strach przed porażką. 

 

2 Raczej unikam marnowania czasu i energii na myślenie o problemach, które 
jeszcze się nie wydarzyły. 

 

3 Raczej unikam jałowych dyskusji na abstrakcyjne tematy, które nie wnoszą 
żadnych praktycznych korzyści. 

 

4 Lubię ryzyko związane z realizowaniem nowatorskich i odważnych 
pomysłów. 

 

5 Wolę przygotowywać alternatywne scenariusze i analizować dostępne 
rozwiązania, zanim pojawia sie faktyczne problemy. 

 

6 Lubię dyskutować z ludźmi, którzy mają poglądy odmienne od moich.  

 

III – T6 Skala 

1 Innowacyjność to kolejna moda w biznesie, która przeminie jak każda inna.  

2 Bardzo lubię opowiadać dowcipy i sprawiać, aby inni się śmiali.  

3 Jestem osobą, której brakuje odwagi potrzebnej do osiągnięcia sukcesu.  

4 Rozwój innowacyjności to najważniejsze źródło przewagi konkurencyjnej 
współczesnych firm. 

 

5 Raczej unikam opowiadania kawałów i rozbawiania innych.  

6 Wydaje mi się, że chętnie podejmuję śmiałe i odważne działania.  

 

III – T7 Skala 

1 Uważam, że żart potrafi dobrze rozładować napiętą atmosferę w pracy.  

2 Jestem gotów pracować nad projektem, co do którego nie mam przekonania, 
jeśli lider i reszta zespołu zgadza się z jego założeniami. 

 

3 Podczas realizacji jakiegoś zadania nie lubię martwić się na zapas.  

4 Trudno żartuje mi się na swój temat.  

5 Nie potrafię zmusić się do wykonywania prac, co do których brak mi 
przekonania o ich sensowności. 

 

6 Gdy realizuję jakieś zadanie, wolę w myślach przygotowywać się na wypadek 
niekorzystnych sytuacji lub komplikacji. 

 

 
 



 
CZĘŚĆ IV 

 
 

Cześć ta zawiera zbiór stwierdzeń dot. preferowanej przez badanego roli w grupie (zespole badawczym). 

Zapoznaj się z poniższymi zdaniami. Dotyczą ona funkcjonowania jednostki w grupie.  W ramach każdej z 

grup wybierz 3 zdania, które  Cię opisują. Zdaniu, które uważasz że najlepiej Cię opisuje przyznaj 3 pkt. a 

dwóm pozostałym po 1 pkt. 

 

1. Kiedy pracowałbym w nowym zespole a czas na wykonanie zadania zostałby ograniczony do 

minimum. 

Skupiłbym się na pracy  z entuzjastami, wchodzącymi w skład tej grupy. 
 

 

W przypadku braku postępów, nie byłoby dla mnie problemem przejąć w grupie 
dowodzenie 

 

 

Wolałbym przemyśleć problemy gdzieś na osobności 
 

 

Starałbym się pobudzić grupę do tworzenia nowych rozwiązań i pomysłów. 
 

 

Pilnuję, by grupa nie zatraciła głównego celu działania. 
 

 

Będę trzeźwo oceniał pomysły grupy 
 

 

Działam dokładnie z planem, dbając o szczegóły 
 

 

Podzieliłbym bez trudu zadań wśród ludzi z którymi współpracuję  
 

 

2. Moją charakterystyczną cechą podczas pracy w grupie jest, to że… 

Realizuję się wprowadzając pomysły w życie. 
 

 

Chętnie wykorzystuję wszystkie swoje kontakty,  by osiągnąć cel. 
 

 

Lubię poznawać bliżej ludzi z którymi współpracuję 
 

 

Moje argumenty przekonują do odejścia od błędnego punktu widzenia. 
 

 

Łatwo decyduję w jaki sposób rozwiązać dany problem, mimo że widzę jego 
wieloaspektowość. 

 

 

Jeśli nad czymś pracuję, nie skończę póki nie uznam, że jest wykonane wręcz idealnie. 
 

 

Nie lubię prostych i banalnych rozwiązań – lubię zaskakiwać. 
 

 

Jeśli jestem innego zdania niż grupa, jasno to komunikuję. 
 

 

 

 

 

 

 



 

3. W pracy czerpię satysfakcję, gdy: 

Realnie wpływam na podejmowane decyzje. 
 

 

Angażuję się w poszukiwanie praktycznych rozwiązań problemów 
 

 

W ważnych sprawach umiem doprowadzić do porozumienia. 
 

 

Wpływam na kształtowanie dobrych relacji między innymi ludźmi. 
 

 

Mogę analizować i oceniać działania innych ludzi. 
 

 

      Pozyskuję nowe kontakty, poznaje innych ludzi 
 

 

Nieustannie poszukuję obszarów, które pobudzą moje myślenie/wyobraźnię. 
 

 

Dopracowuję coś w najdrobniejszych szczegółach. 
 

 

 

4. Moje potencjalne problemy  w pracy grupowej mogą wynikać z tego, że… 

Kiedy inni pracują nad rozwiązaniem problemu, mam tendencję do gadulstwa. 
 

 

Zbyt ważna jest dla mnie atmosfera w zespole. 
 

 

Nie podzielam entuzjazmu kolegów z grupy  patrząc na wszystko zbyt racjonalnie. 
 

 

Przesadnie zajmuję się szczegółami. 
 

 

     Naciskam na grupę i narzucam jej swoje zdanie. 
 

 

Pochłaniają mnie myśli i nie wiem co się dzieje wokół mnie. 
 

 

     Bywam zbyt pobłażliwy dla osób, które zaskarbiły sobie moją sympatię 
 

 

Zbyt ważne jest dla mnie, aby zebrania, w których uczestniczę, były uporządkowane i 
dobrze prowadzone. 
 

 

 

5. Jeśli jestem odpowiedzialny w grupie za jakieś zadanie… 

Wiem, że często wymagam od innych tego, czego sam nie mogę zrobić. 
 

 

Otwarcie okazuję niezadowolenie, gdy ktoś przeszkadza grupie w osiągnięciu 
postępów. 
 

 

Nie zawsze zadowala mnie moja efektywność w rozwiązywaniu problemów. 
 

 

Lubię sytuacje, w których cel jest jasno określony. 
 

 

      Bywam krytykowany za zbytnie analizowanie sytuacji  
 

 

Nie przychodzi mi łatwo obrona mojego pomysłu, jeśli wyczuwam niechęć w grupie. 
 

 

Szybko się nim nudzę i oczekuję, że grupa stale będzie mnie pobudzać do myślenia. 
 

 

Często opóźniam realizację projektu, bo ciągle widzę możliwość jego poprawienia.  

 


