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ROZPOZNAWANIE  

PREDYSPOZYCJI I ZAINTERESOWAŃ  

– GWARANCJĄ ŻYCIOWEGO SUKCESU 
 
 

 
 

Test do badania  

predyspozycji i zainteresowań uczniów                                     

w szkole podstawowej 
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Część III 
TWOJE ZDOLNOŚCI 

 

 

 

Przeczytaj uważnie poniższą tabelę, przedstawia ona grupy różnych uzdolnień.  Spróbuj ocenić                     

w jakim stopniu Ty posiadasz wymienione poniżej uzdolnienia.  

Postaraj się znaleźć swoje mocne strony! 

 

Zaznacz, stawiając krzyżyk w odpowiedniej kratce.  
 

 

 

 

I. Humanistyczne 

Uważam, że 

potrafię  lepiej 

niż inni  

Uważam, że 

potrafię tak 

jak inni 

Uważam, że 

nie bardzo mi 

to wychodzi 

1. Umiem grać na instrumencie muzycznym    

2. Tańczę lub śpiewam w zespole artystycznym    

3. Potrafię publicznie recytować wiersze    

4. Potrafię namalować obrazek    

5. Łatwo przychodzi mi napisanie wiersza, opowiadania    

                                            

II. 
Społeczne 

Uważam, że 

potrafię  lepiej 

niż inni  

Uważam, że 

potrafię tak 

jak inni 

Uważam, że 

nie bardzo mi 

to wychodzi 

1. Potrafię pomóc koledze w odrabianiu lekcji    

2. Potrafię zaopiekować się chorą osobą    

3. Z łatwością rozmawiam z każdym człowiekiem    

4. 
Potrafię sprawić, że w moim towarzystwie ludzie 

dobrze się czują 
   

5. 
Koledzy/koleżanki często rozmawiają ze mną                      

o swoich sprawach 
   

 

 

 

 

 

 

III. Przedsiębiorcze 

Uważam, że 

potrafię  lepiej 

niż inni  

Uważam, że 

potrafię tak 

jak inni 

Uważam, że 

nie bardzo mi 

to wychodzi 

1. Potrafię zorganizować w klasie imprezę    

2. Umiem szybko podejmować decyzje    

3. Potrafię przekonać innych do swojego zdania    

4. Potrafię zarobić na drobne wydatki    

5. Kiedy mam jakiś kłopot, potrafię sobie z nim poradzić    
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IV. Matematyczno -analityczne 

Uważam, że 

potrafię  lepiej 

niż inni  

Uważam, że 

potrafię tak 

jak inni 

Uważam, że 

nie bardzo mi 

to wychodzi 

1. Jestem dokładny i systematyczny    

2. Potrafię korzystać z poczty elektronicznej    

3. Potrafię dobrze liczyć    

4. Lubię myśleć i rozwiązywać różne problemy    

5. 
Potrafię posługiwać się prostymi narzędziami 

(młotek, śrubokręt) 
   

 

 

 

Analiza wyników 
 

 

Podkreśl zdania, przy których zaznaczyłeś wybór: „Uważam, że 

potrafię lepiej niż inni”.  To są Twoje mocne strony - 

uzdolnienia, które warto rozwijać i nad którymi warto 

pracować. 

 

 

Popatrz jeszcze raz na swoje wyniki.  

Zastanów się i porozmawiaj na temat swoich wyborów                       

z rodzicami, starszym rodzeństwem, nauczycielem, którego 

lubisz. Być może wspólnie będziecie mogli lepiej wykorzystać                  

te informacje. 
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Dane ucznia: 

 

Imię i nazwisko:    …………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………... 

Adres:     …………………………………………………………………………... 

Nazwa szkoły:    …………………………………………………………………………... 

 Klasa:     …………………………………………………………………………... 
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Wnioskodawca: 

Powiat Lubański 

ul. Mickiewicza 2 

59-800 Lubań 

tel.: 75 64 64 300 

fax: 75 64 64 321 

 

Realizator: 

Powiatowe Centrum Edukacyjne  

w Lubaniu   

Al. Kombatantów 2   

59-800 Lubań   

 

Biuro Projektu: 

tel.: 75 64 55 349   

fax: 75 64 55 340  

 

www.predyspozycjepce.prv.pl 

e-mail: predyspozycjepce@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

Cele projektu: 
 

• Stworzenie i wystandaryzowanie narzędzi diagnostycznych, 

wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji                                 

i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego; 

 

• Wzbogacenie warsztatu pracy doradców zawodowych i pedagogów 

szkolnych w materiały metodyczne i kompetencje wspomagające 

proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych. 
 

 
 


