
     Katarzyna Rewers 

   TEST  ZAINTERESOWAŃ  ZAWODOWYCH 

 

 

Imię i nazwisko lub pseudonim ………………………………………………………..  Płeć M / K 

Wiek …………………………. Data badania ………………………………………… 

 

 

Instrukcja 

Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności, które mogą stać 
się podstawą przyszłej działalności zawodowej. Planując swoją karierę, warto wiedzieć, iż na największe 
sukcesy zawodowe i satysfakcję możemy liczyć wówczas, kiedy praca będzie zgodna z naszymi 
zainteresowaniami . Test Zainteresowań Zawodowych pomoże Ci określić, jakiego typu zainteresowania 
Ty posiadasz. Znajdują się w nim zdania opisujące różnego rodzaju zajęcia i sposoby postępowania. 
Przeczytaj uważnie wszystkie podane stwierdzenia, wybierz te,  na które Twoja odpowiedź brzmi 
„TAK” i otocz kółkiem odpowiadające im numery. 
 
Pamiętaj, nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Odpowiedzi zgodne z Twoimi przekonaniami 
pozwolą na dokładniejsze określenie Twoich zainteresowań zawodowych. 
 
 
1. Dobrze znam budowę i rozumiem zasady działania komputera. 

2. Interesują mnie problemy ludzi. 

3. Moim zdaniem praca naukowca może być bardzo satysfakcjonująca. 

4. Lubię robić rozliczenia i dokładnie planować swoje wydatki. 

5. Interesuję się problemami społecznymi naszego kraju. 

6. Lubię prowadzić rejestry, zbiory i katalogi. 

7. Chciałbym swoją praca przyczyniać się do postępu naukowego. 

8. Lubię czytać magazyny i oglądać programy motoryzacyjne. 

9.Lubę zajmować się poszukiwaniem i poznawaniem ciekawostek naukowych. 

10. Chętnie uczestniczę w imprezach kulturalno-artystycznych. 

11. Dobrze wywiązuję się z zadań wymagających systematyczności i uporządkowania. 

12. Zawsze z uwagą słucham innych ludzi. 

13. To ciekawe, jak odkrycia naukowe zmienią nasze życie w ciągu najbliższych 20 lat. 

14. Technika i zajęcia praktyczne należą do moich ulubionych. 

15.Chętnie zajmuję się obsługą różnych urządzeń biurowych. 

16. Uważam, że konstruowanie i tworzenie nowych projektów to bardzo ciekawe zajęcie. 

17. Chętnie zajmuję  się pielęgnowaniem i  doglądaniem innych. 

 



18. Lubię rysować. 

19. Lubię kierować grupą osób. 

20. Lubię zajmować się majsterkowaniem. 

21. Pomaganie innym ludziom sprawia mi przyjemność. 

22. Obrazy i dźwięki nadają wartość mojemu życiu. 

23. Mam wiele pomysłów na zarabianie pieniędzy. 

24. Chętnie sięgam po książki i poradniki psychologiczne. 

25. Chętnie zajmuję się zbieraniem danych i operowaniem nimi. 

26. Wiem, na czym polega przesyłanie sygnałów telekomunikacyjnych. 

27. Interesują mnie różne nowinki techniczne. 

28. Lubię zajmować się porządkowaniem korespondencji i wszelkiej dokumentacji. 

29. Często i chętnie pełnie rolę reprezentanta swojej grupy. 

30. Lubię rozmawiać z ludźmi o ich problemach i kłopotach. 

31. Interesuje mnie, jak kieruje się firmami i organizacjami. 

32. Chętnie zaangażowałbym się w działalność charytatywną. 

33. Ciekawi mnie proces tworzenia dzieła artystycznego. 

34. Interesują mnie różne eksperymenty i projekty badawcze. 

35. Umiem rozpoznać różne urządzenia i narzędzia techniczne. 

36. Zasady funkcjonowania świata budzą moją ciekawość. 

37. Lubię bawić się i eksperymentować z kolorami. 

38. Lubię zajmować się naprawą drobnych urządzeń i sprzętów. 

39. Lubię dekorować i upiększać różne przedmioty i pomieszczenia. 

40. Chętnie podejmuję się nowych zadań i wyzwań. 

41. Chciałbym/chciałabym w przyszłości zajmować się obsługą interesantów w biurze. 

42. Interesuje mnie plastyka i malarstwo. 

43. Dobrze sobie radzę w ryzykownych sytuacjach. 

44. Lubię pisać różne własne teksty. 

45. Interesuję się odkryciami naukowymi i wynalazkami. 

46. Lubię być przywódcą w grupie. 

47. W przyszłości chciałbym/chciałabym kierować dużą firmą. 

48. Interesuje mnie organizacja pracy sekretariatu lub biura. 

 

 

 

 



     ARKUSZ ODPOWIEDZI 

                  do Testu Zainteresowań Zawodowych 

 

 

1. Nanieś swoje odpowiedzi „TAK” na poszczególne numery pytań w poniższej tabelce. 

2. Zsumuj odpowiedzi w kolumnach : T, P, A, S, M, B. 

 

   

    Numery 

 

pytań 

   

 1 3 10 2 19 4 

 8 7 18 5 23 6 

 14 9 22 12 29 11 

 20 13 33 17 31 15 

 26 16 37 21 40 25 

 27 34 39 24 43 28 

 35 36 42 30 46 41 

 38 45 44 32 47 48 

Suma 
odpowiedzi 
TAK 

      

Kategorie 

zainteresowań 

 

T 

 

P 

 

A 

 

S 

 

M 

 

B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KARTA  INDYWIDUALNEGO PROFILU ZAINTERESOWAŃ 

   do Testu Zainteresowań Zawodowych 

 
    ………………………………….. 
     ( imię i nazwisko) 
 

 

 

             Sten 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T P A S M B
 

 

    Kategorie zainteresowań 

 

T -  TECHNICZNE 

P -  POZNAWCZE 

A -  ARTYSTYCZNE 

S -  SPEŁECZNE 

M -  MENEDŻERSKIE 

B -  BIUROWE   

 



 

 

OPIS  KATEGORII ZAINTERESOWAŃ  ZAWODOWYCH 

       do Testu Zainteresowań Zawodowych 

 

 

 
Kategorie zainteresowań zawodowych badane Testem. 
 
 
I.     TECHNICZNE – obejmują zainteresowania związane z posługiwaniem się narzędziami, 
        maszynami i urządzeniami technicznymi, a także ich wytwarzaniem. Często związane  
        są z posiadaniem umiejętności manualnych. Dotyczą uprawiania sportu oraz zajmowania 
        się zwierzętami i roślinami. 
 
II.    POZNAWCZE -  obejmują zainteresowania naukowe, ukierunkowane na analizowanie 
        i zrozumienie zjawisk oraz pozyskiwanie nowej wiedzy. Związane z wyjaśnianiem  
        problemów i zadań oraz poszukiwaniem rozwiązań. 
 
III.   ARTYSTYCZNE – obejmują zainteresowania kulturą i sztuką, związane z twórczym  
        wyrażaniem uczuć, rozwijaniem wyobraźni i odkrywaniem nowych form wyrazu.  
        Przejawiają się w podejmowaniu różnorodnej działalności kulturalnej dotyczącej muzyki, 
        literatury, plastyki, fotografii, tańca i innych. 
 
IV.   SPOŁECZNE – obejmują zainteresowania problematyką społeczną oraz działaniami 
        ukierunkowanymi na zajmowanie się ludźmi : uczenie, opiekowanie się, doradzanie.   
        Związane z umiejętnościami komunikowania się i empatii. 
 
V.    MENEDŻERSKIE -  obejmują zainteresowania przedsiębiorcze/ biznesowe i związane 
        są z zarządzaniem i organizacją zespołami ludzkimi. Cechują osoby posiadające potrzebę  
        osiągania sukcesu oraz gotowość do podejmowania odpowiedzialności i ryzyka. Wymagają  
        umiejętności przekonywania i wpływania na innych oraz samodzielności i determinacji w  
        działaniu. 
 
VI.   BIUROWE  - obejmują zainteresowania urzędnicze, związane z przestrzeganiem ustalonych  
        zasad i norm. Związane są z preferowaniem stałych stylów zachowania i planowaniem  
        działań. Cechują osoby mające łatwość operowania danymi i liczbami. 
 

 


