TY JAKO PRZEDSIĘBIORCA - AUTOANALIZA1
Odpowiedz szczerze na poniższe pytania. Zaznacz w kolumnie A, B, C lub D właściwą odpowiedź.
Pytanie

A

B

C

D

1.

Czy możesz długo pracować?

zawsze

czasem

wyjątkowo

rzadko

2.

Czy jesteś uparty i wytrwały?

ciągle

na ogół

wyjątkowo

rzadko

3.

Jak bardzo biznes jest dla
Ciebie ważny? (np. ważniejszy od
przyjemności i rodziny)

zdecydowanie
najważniejszy

ważniejszy

tak samo ważny

mniej ważny

tak,
z łatwością

tak, dość łatwo

tak, z trudem

nie

całkowicie

głównie

częściowo

wcale

zawsze

na ogół

wyjątkowo

nigdy

często

czasami

rzadko

nigdy

4.

5.
6.
7.

Jeśli przez 5 lat biznes będzie wymagać
ogromnych wysiłków,
czy wytrzymasz to?
Czy sukces finansowy był głównym celem i
miarą twoich dokonań?
Czy uważany jesteś za osobę, która zawsze
przetrwa?
Jeżeli byłbyś w kłopotach, czy znalazłbyś
oryginalny sposób wyjścia?

8.

Czy działasz dopóki nie dopniesz swego?

zawsze

na ogół

czasami

nigdy

9.

Czy problemy są wyzwaniem dla ciebie?

zawsze

na ogół

czasami

nigdy

10. Czy umiesz żyć w warunkach niepewności
co do pracy i dochodu?

tak,
z łatwością

tak, dość łatwo

tak z trudem

nie

11. Czy jesteś pewny siebie?

tak, zawsze

tak na ogół

czasami brak mi
pewności

nie

12. Jaki masz stosunek do porażki?

okazja do nauki

rozczarowanie

przeciwieństwo

klęska

13. Jak traktujesz krytykę

słucham, zawsze
mogę odrzucić

akceptuje

nie lubię

zawsze odrzucam

14. Czy prosisz o uwagi dotyczące twojej
działalności, aby w przyszłości móc działać
lepiej?

zawsze

na ogół

czasami

rzadko

15. Czy sądzisz, że twój sukces zależeć będzie
od czynników zewnętrznych?

absolutnie nie

nie

czasami

zawsze

16. Czy lubisz być liderem w sytuacjach, kiedy
możesz być oceniany?

bardzo

dosyć

niezbyt

wcale

17. Czy masz umiejętność wynajdywania
właściwych osób lub źródeł pomocy dla
osiągnięcia twoich celów?

bardzo duże

całkiem duże

niezbyt duże

małe

18. Czy wiesz, kiedy potrzebna ci pomoc?

zawsze

na ogół

czasami

rzadko

19. Czy stawiasz sam sobie wysokie
wymagania?

zawsze

na ogół

czasami

nie
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rozsądne
(skalkulowane)

wysokie

niskie

rzadko podejmuję
ryzyko

21. Czy jesteś w stanie określić, jakie decyzje są
ważne, a jakie nie?

tak, zawsze

tak, na ogół

tak, czasem

nie

22. Czy umiesz powierzać zadania innym? (czy
jesteś w stanie)

tak, gdy są na to
warunki

tak, czasami

z trudnością

nie

bardzo dobry

dobry

całkiem dobry

słaby

20. Jaki rodzaj ryzyka wolałeś w przeszłości?

23. Jaki jest stan twojego zdrowia?

Po wypełnieniu sprawdź, ile zakreśliłeś odpowiedzi z kolumny A lub B. Im więcej,
tym większe masz szansę na sukces jako przedsiębiorca.
A

B

C

D
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