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BADANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Uwaga: ANKIETA - To nie jest test! To ankieta do Twojej wiadomości 

Poniżej wymieniono szereg stwierdzeń dotyczących Twojego doświadczenia, cech behawioralnych i 

wzorców stylu życia. Najważniejszym rezultatem tego ćwiczenia jest uczciwa i dokładna samoocena tego, 

jak odnosisz się do każdego z tych stwierdzeń. 

 

Zdecydowanie się zgadzam  ~    Raczej się zgadzam        ~         Zdecydowanie się nie zgadzam 

5                 4                3            2                 1 

 

1.    Uważam się za samouka, zawsze szukam nowych pomysłów. 

2. Lubię pracować i kontaktować się z innymi oraz pozytywnie odnoszę się do tych, którzy mają inne 

pomysły od moich. 

3. Jestem liderem. 

4.  Ponoszę odpowiedzialność. 

5.   Planuję, prowadzę listy oraz ustalam priorytety. 

6.    W razie potrzeby jestem gotów zaakceptować ryzyko finansowe i zawodowe. 

7.    Jestem pracowity, pracuję przez długie godziny. Nie odpuszczam, dopóki nie skończę  pracy. 

8.    Jestem dobry w podejmowaniu decyzji, uważam się za osobę decyzyjną. 

9.    Chciałbym wziąć pełną odpowiedzialność za sukcesy i porażki mojej firmy. 

10.   Jestem osobą na której można polegać i ludzie mi ufają. 

11. Lubię kontrolować własne zadania i podejmować wszelkie decyzje, które mają wpływ na moją pracę. 

12.   Bardzo pragnę osiągnąć pozytywne wyniki, nawet jeśli wymaga to dodatkowego wysiłku. 

13.   Jestem w dobrej formie, jestem w stanie pracować przez wiele godzin, nie tracąc czasu ani nie biorąc 

urlopu. 

14.   Mam wysoki poziom energii, który można utrzymać przez długi czas 

15.  Jestem gotów zrobić coś, nawet gdy inni będą się ze mnie śmiać lub umniejszać mnie za to 

16.  Zawsze staram się ukończyć każdy rozpoczęty projekt, niezależnie od przeszkód i trudności. 

17.   Jestem w stanie przystosować się do zmieniających się warunków. 

18.  Przeszłe błędy traktuję jako proces uczenia się 

19.   Kiedy rozpoczynam zadanie, stawiam sobie jasne cele. 

20.   Robię wszystko na czas. 
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Ocena punktowa 

80 – 100 Masz wyjątkową zdolność do bycia przedsiębiorcą. 

60 – 79 Masz satysfakcjonującą  zdolność do bycia przedsiębiorcą. 

40 – 59 Samozatrudnienie może nie być dla Ciebie odpowiednią ścieżką kariery. 

0 – 39 Prawdopodobnie powinieneś unikać przedsiębiorczości. 

 

 

Zajmij się każdym obszarem, w którym uzyskałeś mniej niż pięć punktów. Czy jest coś, co możesz zrobić, 

aby poprawić się w tym obszarze? 

 


