
DORADZTWO ZAWODOWE 

 

Proszę przepisać temat i definicję do zeszytu, przepiszcie tylko to, co jest 

podkreślone 
 

TEMAT: MOTYWACJA 

 

MOTYWACJA, TO STAN GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ 

ZWIĄZANYCH Z ZASPOKOJENIEM POTRZE CZŁOWIEKA. 

 

 

Kochani  uczniowie ,poniżej znajduję się ankieta. Proszę ją wypełnić – nie 

przepisujcie ankiety do zeszytu. Proszę, żebyście w zeszycie zapisali tylko 

numer pytania i wybraną odpowiedź ( a lub b). 

 

Przeczytaj każde z pytań, po czym zaznacz a lub b, w  zależności od tego, 

która z opcji wybierasz. 

 

1. Dostajesz propozycję jednej z dwóch ról w przedstawieniu. Którą 

wybierasz. 

a) efektowną rolę, dzięki której skupisz uwagę wszystkich, 

b) inną, mniej efektowną, ale za to pozwalającą ci bardziej wykazać się 

zdolnościami aktorskimi. 

 

2. Dostajesz dwie propozycje  pracy. Którą wybierasz? 

a) dobrze płatną, 

b) tę którą wykonywanie będzie sprawiało ci wielką przyjemność, nawet 

jeśli będzie mniej płatna. 

 

3. Wybierasz pomiędzy dwoma kursami. Na który się zapiszesz? 

a) łatwiejszy, 

b) ciekawszy, bardziej wymagający. 

 

4. Kiedy Twoim zdaniem więcej się nauczysz? 

a) kiedy uczysz się , by dostać 5 

b) kiedy uczysz się, o przedmiot Cię interesuje. 

 

5. Wybierając pomiędzy sportami, który zdecydujesz się uprawiać? 

a) ten, w którym na koniec sezonu najlepsi dostaną nagrodę, 

b) ten, który sprawia ci więcej radości. 

 

 

 



6. Co sprawia Ci więcej przyjemności? 

a) sprzątnięcie pokoju, by dostać kieszonkowe, 

b) sprzątnięcie pokoju z własnego wyboru. 

 

7. Ogólnie rzecz biorąc, co jest ważniejsze przy podejmowaniu decyzji? 

a) to, co inni sądzą, 

b) to, co ja myślę. 

 

8. Co jest bardziej interesujące? 

a) ilość, 

b) jakość. 

 

ZSUMUJ WSZYSTKIE ODPOWIEDZI A  

I WSZYSTKIE ODPOWIEDZI B 

 

Jeżeli masz co najmniej 6 odpowiedzi a, oznacza, że bardzo zależy Ci na 

tym . co inni o tobie myślą. 

Jeżeli masz co najmniej 6 odpowiedzi b, oznacza, że najbardziej interesuje 

Cię twoja własna ocena swojej osoby ( to co Ty o sobie myślisz) 

 

ZAPAMIĘTAJCIE 

MOŻESZ DBAĆ O TO, CO MYŚLĄ INNI , A JEDNOCZEŚNIE BYĆ 

WIERNYM SAMEMU SOBIE! 

 

 

       POZDRAWIAM GORĄCO 

       ASIA MALEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DORADZTWO ZAWODOWE 

 
TEMAT: JAKI JESTEM – MOCNE I SLABE STRONY. 

 

Tym razem proszę, żebyście zastanowili się, które cechy charakteru pasują do 

Was i wykonali poniższe zadania. 

Cecha charakteru 

odpowiedzialny 

sumienny 

rozrywkowy 

pracowity 

dokładny 

pewny siebie 

miły 

leniwy 

towarzyski 

wrażliwy 

spóźnialski 

małomówny 

impulsywny 

skromny 

cierpliwy 

roztargniony 

punktualny 

słowny 

godny zaufania 

uparty 

przywódczy 

koleżeński 

opanowany 

kulturalny 

Zapisz w zeszycie zadania 

Zadanie 1 Wypisz cechy które zaznaczyłeś. 

 

Zadanie 2. Które cechy są Twoją mocną, a które słabą stroną? 

Mocna strona:………………………………………………… 

 

Słaba strona:…………………………………………………. 

 

Zadanie 3.Nad którymi cechami chciałbyś popracować? 

       

POZDRAWIAM ASIA MALEJ 


