CZY JA SIĘ DO TEGO NADAJĘ?
(Kwestionariusz samooceny)
INSTRUKCJA:
Odpowiedz na wszystkie pytania. Zakreśl kółkiem odpowiedź, z którą się zgadzasz.
1. Czy jesteś konsekwentny?
A. Jeśli się na coś zdecyduję, nic mnie nie powstrzyma przed osiągnięciem celu.
B. Zwykle kończę to, co zacząłem, chyba że sprawy wymkną się spod kontroli.
C. Jeśli coś nie idzie jak trzeba, zostawiam to i zajmuję się czymś innym.
2. Czy jesteś człowiekiem z inicjatywą?
A. Podejmuję działania samodzielnie. Nikt nie musi mnie zachęcać.
B. Jeśli ktoś powie mi, co mam robić, wykonam pracę bardzo dobrze.
C. Nie zaczynam pracy dopóki nie muszę.
3. Czy odpowiedzialność ci nie ciąży?
A. Jeśli coś robię, chcę być za to odpowiedzialny od początku do końca.
B. Mogę być odpowiedzialny za część pracy, ale wolę, aby za całość odpowiadał ktoś inny.
C. Zawsze w otoczeniu jest ktoś, kto chce rządzić. Niech rządzi.
4. Czy lubisz być z innymi ludźmi?
A. Lubię ludzi i mogę się dogadać z każdym.
B. Mam wielu bliskich przyjaciół i to mi wystarcza.
C. Ludzie działają mi na nerwy.
5. Czy ludzie mają do ciebie zaufanie?
A. Zawsze dotrzymuję danego słowa.
B. Staram się dotrzymywać danego słowa, ale czasami nie udaje mi się.
C. Czasami obiecam coś zbyt łatwo i staram się z tego wycofać.
6. Czy jesteś dobrym organizatorem?
A. Lubię zaplanować pracę zanim ją zacznę.
B. Daję sobie radę dopóki sprawy idą dobrze. Jeśli się coś psuje, zostawiam to.
C. Nie lubię planować. Załatwiam sprawy, gdy się pojawiają.
7. Czy jesteś dobrym przywódcą?
A. Kiedy zacznę coś robić, mogę łatwo pociągnąć innych ludzi za sobą.
B. Mogę pokierować innymi ludźmi, jeśli ktoś mi powie, co jest do zrobienia.
C. Wolę kiedy ktoś inny zacznie, ja się mogę przyłączyć.
8. Jaki jest twój styl pracy?
A. Pracuję długo i ciężko jeśli potrzeba. Robota musi być zrobiona.
B. Mogę długo i ciężko pracować, ale jak mam dość, zostawiam ją i kończę później.
C. Nie sądzę, żeby ciężką pracą można było w obecnych czasach cokolwiek osiągnąć.
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9. Jak podejmujesz decyzje?
A. Umiem podejmować szybko całkiem trafne decyzje.
B. Gdy szybko podejmuję decyzję, później tego żałuję.
C. Nie lubię decydować.
10. Czy jesteś zdrowy?
A. Nigdy nie tracę sił i energii.
B. Na ogół wystarcza mi sił, aby skończyć pracę, którą zacząłem.
C. Wydaje mi się, że inni ludzie mają więcej siły i energii.

PODSUMUJ SWOJE ODPOWIEDZI:
Liczba odpowiedzi „A”____
Liczba odpowiedzi „B”____
Liczba odpowiedzi „C”____

INTERPRETACJA:

Jeżeli większość twoich odpowiedzi należy do „A”, masz wiele
cech, które ułatwią ci prowadzenie własnej firmy.
Jeżeli masz więcej odpowiedzi w grupie „B”, poszukaj sobie
partnera, który uzupełni twoje słabsze strony.
Jeżeli najwięcej twoich odpowiedzi znajduje się w grupie „C”,
pomyśl o innym sposobie na życie. Biznes nie jest dla ciebie.
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