
Drodzy Ósmoklasiści !!!  

Już za moment będziecie musieli zdecydować o wyborze szkoły 

ponadpodstawowej. Jest to zapewne bardzo trudna decyzja dla wielu z Was. 

Szczególnie, że z uwagi na pandemię i konieczność pozostania w domu macie 

ograniczony kontakt z  doradcą zawodowym zarówno w szkole jak i w poradni. 

Wychodząc naprzeciw tym utrudnieniom chciałam polecić wam kilka stron na 

których będziecie mogli dokonać oceny własnych zainteresowań, predyspozycji oraz 

zapoznać się z innymi istotnymi czynnikami ważnym przy planowaniu  dalszej kariery 

edukacyjno – zawodowej. 

Jeśli nie wiesz kim chcesz być w przyszłości odwiedź poniższe portale 

internetowe, na których będziesz mógł wykonać testy, które pomogą Ci w rozwiać 

Twoje wątpliwości związane z dalszą edukacją. 

 Możesz wypełnić przygotowany dla Ciebie test predyspozycji zawodowych  

(http://www.e-zamek.pl/) i dowiedzieć się w czym jesteś już naprawdę dobry! 

 

 Tu http://www.psychologia.net.pl/testy.php?test=zawod wypełniając 

kwestionariusz od razu będziesz miał podane wyniki opisujące Twoje 

zainteresowania zawodowe  

 

 Istotnym czynnikiem, na który pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę, są 

nasze kompetencje miękkie - zbadaj kompetencje miękkie i odkryj swoje 

mocne strony! - https://leverbasic.pl/test-kompetencji/ 

 

 Interesuje Cię, aby sprawdzić jaki talent wyróżnia Cię spośród innych? 

Umożliwi Ci to „Kompas Talentów” https://prawdziwyskarb.pl/test/kompas-

talentow/-  to narzędzie pozwalające na diagnozę mocnych stron w sferze 

relacji z innymi osobami. Kompas mierzy funkcjonowanie w relacjach  

z innymi ludźmi w dwóch obszarach życia: W sferze pracy  

w naszym zespole, czyli w pracy, szkole, w relacjach jednak bardziej 

formalnych oraz w sferze relacji z najbliższymi, czyli w domu, wśród 

przyjaciół, w wspólnotach i grupach nieformalnych. 
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 Jaki jest twój kolor osobowości? Zaglądając na stronę https://testhartmana.pl/ 
będziesz miał możliwość to sprawdzić. Główną ideą kwestionariusza Hartmana 
to podejście, że wszyscy ludzie mają jeden z czterech “motywów przewodnich”. 
Kolory te pokazują, jakie cechy ma osoba i jak te cechy odpowiadają ogólnej 
osobowości danej osoby. Kolory są uważane za motywy, w których człowiek 
kieruje się motywem, który je definiuje. Narzędzie to jest używane przez wielu 
doradców zawodowych, ale posiada też mnóstwo przeciwników. 
Autorem testu „The Color Code Personality Profile” jest dr Taylor Hartman, 
autor książki „Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach”, który 
podczas swoich badań wyodrębnił cztery podstawowe typy osobowości  
i oznaczył je odpowiednimi kolorami – czerwony, żółty, niebieski i biały. Można je 
podporządkować: 

 Niebieski – analityk, organizator 
 Biały – wizjoner, budowniczy 
 Czerwony – przywódca 
 Żółty – pomysłodawca, kreator nowych idei. 

 Konkretny i dokładny opis dotyczący tego kim jesteś i dlaczego w taki a nie 
inny sposób wykonujesz różne czynności dowiesz się wykonując Test 16 
typów osobowości - https://www.16personalities.com/pl 

 

Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie publikacje do samobadania  
pozwolą Ci odkryć siebie i podjąć właściwą decyzję związaną z dalszą ścieżką 
edukacyjno –zawodową ! 

Powodzenia ! 

 doradca zawodowy - Anna Szczepańska 
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