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TEST MOTYWACJI  

 
Instrukcja 

Przeczytaj uważnie wszystkie stwierdzenia i zakreśl wybraną z pośród czterech możliwości odpowiedź. 

Pamiętaj, nie ma dobrych ani złych odpowiedzi. Pracuj sprawnie, nie zastanawiając się zbytnio nad 

odpowiedzią. Najbardziej trafny wynik otrzymasz, jeśli odpowiesz na wszystkie pytania zgodnie z 

prawdą. 

 

1. Rozważam różne pomysły związane z moimi celami zawodowymi 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

2. Zwracam uwagę na wszelkie informacje, które mogę wykorzystać w realizacji moich celów 

zawodowych. 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

3. Dla mnie realizowanie własnego Projektu Kariery to działanie 

a) bardzo ważne b) ważne c) mało ważne d) nieważne 

 

4. Zdobycie planowanej pozycji zawodowej będzie dla mnie sukcesem 

a) bardzo dużym b) dużym  c) przeciętnym d) niewielkim 

 

5. Chętnie poświęcam czas na osiągnięcie swojego celu zawodowego 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

6. Myślę, że moje starania o przyszłość zawodową mogą być wzorem dla innych osób 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

7. Z zaangażowaniem myślę o karierze i planach zawodowych 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

8. Tworzenie i realizacja planu zawodowego to moim zdaniem dbanie o dobrą perspektywę na 

przyszłość 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

9. Wykorzystuję każdą okazję do zdobycia doświadczenia zawodowego, które może mi się przydać w 

przyszłości 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

10. Osiągnięcie mojego celu zawodowego to dla mnie zadanie: 

a) bardzo ważne b) ważne c) mało ważne d) nieważne 

 

11. Dążę do pozyskania wielu kontaktów i informacji, przydatnych do realizacji mojej kariery 

zawodowej 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

12. Moje cele zawodowe traktuję bardzo poważnie 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

13. Uważam, że dążenie do realizacji planu kariery zawodowej zwiększa szanse na dobrą pracę 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 
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14. Z myślą o przyszłej pracy staram się aktualizować swoją wiedzę i informacje dotyczące 

wykonywania wybranego zawodu 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

15. Dokładnie planuję kolejne kroki do kariery 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

16. Uważam, że sukces zawodowy zależy od mojego zaangażowania 

a) w bardzo 

dużym stopniu 

b) w dużym 

stopniu 

c) w niewielkim 

stopniu 

d) nie zależy 

 

17. Rozwiązanie zadania dotyczącego mojej przyszłości zawodowej zależy ode mnie  

a) w bardzo 

dużym stopniu 

b) w dużym 

stopniu 

c) w niewielkim 

stopniu 

d) nie zależy 

 

18. Moje zaangażowanie w realizację planów zawodowych jest 

a) bardzo 

wysokie 

b) wysokie c) średnie d) żadne 

 

19. Podejmuję różne działania i kroki, aby osiągnąć cele zawodowe 

a) bardzo często b) często c) rzadko d) nigdy 

 

 

…………………………………………… 

Podpis Kandydata/-tki 
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