
Ankieta skłonności zawodowych 
 

 Przypuszczam, iż potrafisz wykonać wiele czynności, ale jedne z nich są dla Ciebie 

bardziej atrakcyjne a inne mniej. Są zadania o których myśląc „palisz się” do pracy, a także 

takie, o których wolisz nie myśleć. W każdym numerze zadania wybierz jedną odpowiedź 

(„a” lub „b”) i zaznacz ją na arkuszu odpowiedzi znajdującym się na końcu, bądź zanotuj na 

kartce. 

W wyjątkowych sytuacjach możesz zaznaczyć dwie odpowiedzi, bądź nie wybrać żadnej. 

 

1a. Hodować zwierzęta, uprawiać rośliny. 

 

1b. Obsługiwać maszyny (np. wiertarkę, 

robot kuchenny, maszynę do szycia). 

2a. Opiekować się osobą chorą, dbać o 

przyjmowanie przez nią leków.  

2b. Wykonywać wykresy, zestawienia, 

schematy lub proste programy komputerowe. 

3a. Wyrażać na piśmie swoje myśli (pisać 

wiersze, opowiadania, pamiętniki) 

3b. Obserwować rozwój roślin i zwierząt. 

 

4a. Wykonywać różne przedmioty, wyroby, 

(np. z drewna, tkaniny, metalu, składników 

spożywczych) 

4b. Sprzedawać lub reklamować towary. 

 

5a. Uczyć się języka obcego, tłumaczyć 

teksty. 

5b. Mieć do czynienia z wydawnictwami 

artystycznymi o muzyce, plastyce, teatrze. 

6a. Zajmować się zwierzętami. 6b. Tłumaczyć innym, jak mają coś zrobić. 

7a. Organizować wystawę prac, konkurs 

recytatorski, dyskotekę, pokaz mody, 

wycieczkę. 

7b. Obsługiwać sprzęt gospodarstwa 

domowego, pojazdy, maszyny. 

 

8a. Udzielać rad i informacji 

 

8b. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie 

sztuki. 

9a. Naprawiać różnorodne rzeczy (ubrania, 

sprzęt mechaniczno-elektryczny). 

9b. Wyszukiwać i poprawiać błędy w 

tekstach, tablicach, rysunkach. 

10a. Prowadzić pace doświadczalne z 

biologii. 

10b. Robić obliczenia, rachunki. 

 

11a. Pracować w sadzie, ogrodzie, na 

działce. 

 

11b. Analizować schematy budowy 

odbiorników radiowych i telewizyjnych, 

wykroje odzieży, przepisy kulinarne. 

12a. Rozwiązywać zaistniałe między ludźmi 

konflikty. 

12b. Wykonywać rysunki techniczne 

(sprawdzać je i korygować). 

13a. Robić zdjęcia artystyczne, malować, 

tańczyć. 

13b. Przeprowadzać doświadczenia z 

roślinami. 

14a. Naprawiać urządzenia i aparaturę 

medyczną. 

14b. Nieść pomoc poszkodowanym w 

wypadkach. 

15a. Skrupulatnie wykonywać powierzoną 

pracę ( opisy, pomiary, sprawozdania). 

15b. Wyrażać własne przeżycia przez 

rysunek, muzykę, wiersz. 

16a. Wykonywać analizy laboratoryjne. 

 

16b. Przyjmować i leczyć chorych, 

rozmawiać z nimi. 

17a. Zmieniać wystrój, ozdabiać swoje 

otoczenie. 

17b. Montować i naprawiać różne 

mechanizmy, przyrządy, maszyny (np. 

rowery, samochody). 

18a. Prowadzić wycieczki do teatru, 

muzeum, rajdy turystyczne. 

18b. Dyskutować na tematy związane z 

architekturą i sztuką. 

19a. Reperować uszkodzoną zabawkę, żelazo 

lub inny drobny sprzęt. 

19b. Przerysowywać rysunki, napisy, mapy. 

20a. Walczyć ze szkodnikami i chorobami 

roślin. 

20b.  Obsługiwać komputery, pisać na 

maszynie. 

21a. Przebywać wśród ludzi, udzielać im 

pomocy i świadczyć drobne usługi. 

21b. Składać różne urządzenia, 

majsterkować. 



 

 

 

22a. Planować wydatki, sporządzać bilans 

kosztów. 

22b. Być na wsi i brać udział w zajęciach 

gospodarskich. 

 

23a. Lepić z gliny lub modeliny. 23b. Wędrować i obserwować naturę. 

24a. Porządkować notatki, dokumenty, 

rachunki. 

24b. Czytać czasopisma i książki o tematyce 

technicznej. 

25a. Zawierać nowe znajomości. 

 

25b. Rysować, grać na instrumencie, 

deklamować. 

 

 

Klucz odpowiedzi 

 
 Przenieś swoje wybory do tabeli. Możesz ją wydrukować i zakreślić kółkiem swoje 

odpowiedzi, bądź stworzyć podobną tabelę samodzielnie i wprowadzić do niej odpowiedzi 

według poniższego schematu. Jeżeli np. udzieliłaś/udzieliłeś odpowiedzi: 3a wpis ją do piątej 

kolumny, 4b – do trzeciej (tak jak jest w poniższej tabeli) itd. Po wprowadzeniu wszystkich 

odpowiedzi podlicz ich liczbę w każdej kolumnie i przeanalizuj gdzie uzyskałaś/uzyskałeś 

największą liczbę punktów. Wyniki te różnicują Twoje skłonności do pracy                            

w poszczególnych grupach zawodowych, wynikające z Twoich zainteresowań.  

 

I II III IV V 

1a 1b 2a 2b 3a 

3b 4a 4b 5a 5b 

6a - 6b - 7a 

- 7b 8a - 8b 

- 9a - 9b - 

10a - - 10b - 

11a 11b 12a 12b 13a 

13b 14a 14b 15a 15b 

16a - 16b - 17a 

- 17b 18a - 18b 

- 19a - 19b - 

20a - - 20b - 

- - 21a - - 

- 21b - 22a - 

22b - - - 23a 

23b - - 24a - 

- 24b 25a - 25b 

P…….. T…….. C…….. D…….. A…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretacja 
 

I – grupa zawodowa zwana: człowiek – przyroda  

 

Jeżeli uzyskałaś/uzyskałeś najwięcej punktów w kolumnie pierwszej, oznacza to, iż masz 

skłonności do pracy  w sferze przyrody. Przykładowe zawody tej grupy to: biolog, 

mikrobiolog, weterynarz, zootechnik, leśnik, ogrodnik, rolnik. Praca wiąże się z kontaktem     

z przyrodą: zwierzętami, roślinami, ich uprawą, pielęgnacją.  

 

II – człowiek – technika 

 

Duża liczba punktów w kolumnie drugiej oznacza zainteresowanie sferą techniczną. Twoje 

zainteresowania wskazują, że masz skłonności do prac związanych z wydobywaniem              

i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją, eksploatacją 

urządzeń. Przykładowe zawody dla Ciebie to: mechanik pojazdów samochodowych, 

elektronik, elektryk, krawiec, kucharz, piekarz, cieśla, inżynier budowlany i wiele innych. 

 

III – człowiek- człowiek 

 

Przewaga odpowiedzi w kolumnie trzeciej wskazuje na preferencje do pracy wymagającej 

stałego kontaktu z ludźmi. Są to wszystkie czynności, w których zachodzi konieczność 

przebywania z interesantem, klientem, pacjentem, kontrahentem. Zawody tej grupy to m.in.: 

nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, sprzedawca, dziennikarz, kelner, stewardesa.   

 

IV – człowiek – dane/system znaków 

 

Zainteresowania będące w zasięgu tej grupy oznaczają możliwość pracy w takich zawodach 

jak: matematyk, programista, fizyk, astronom, tłumacz, ekonomista. Profesje te związane są    

z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych, takich jak: kody, znaki 

kartograficzne, językowe, wymagają dużej odpowiedzialności, samodzielności, dokładności   

i skupienia.  

 

V – człowiek – działalność artystyczna 

 

Duża liczba odpowiedzi mieszcząca się w obrębie piątej kolumny wskazuje na 

zainteresowania działalnością artystyczną, plastyczną, organizacją imprez artystycznych, 

wykonywaniem usług i wyrobów o charakterze artystycznym. Będą to takie zawody jak: 

plastyk, rzeźbiarz, projektant odzieży, muzyk, fotograf itd., wymagające m.in. wrażliwości 

estetycznej, wyobraźni artystycznej i przestrzennej.   

 

 
Ankieta skłonności zawodowych oraz klucz odpowiedzi zostały zapożyczone z ksiązki „Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru 

zawodu” pod redakcją G. Sołtysińskiej i J. Woronieckiej. 

 

 


