Czy jesteś osobą przedsiębiorczą?
1. Jesteś osobą, która:
a) potrafi przekonać innych
b) ulega presji innych osób
c) stawia na swoim tylko gdy wie, że inni nie są zbyt kompetentni w danej kwestii
2. Co zrobiłbyś z gotówką, gdybyś wygrał w totka 1 mln złotych:
a) zainwestował pieniądze na giełdzie
b) kupił obligacje
c) powierzył pieniądze funduszowi inwestycyjnemu
3. Kiedy musisz z kimś rywalizować:
a) szybko się wycofujesz
b) zwykle walczysz do końca, nie zawsze zachowując jednak czyste zasady gry
c) bronisz swojej pozycji, ale nie za wszelką cenę
4. W gronie znajomych:
a) zwykle zajmujesz pozycję lidera
b) jesteś tzw. "szarą myszką"
c) twoja postawa zależy od sytuacji i grupy, w której się znajdujesz
5. Jadąc pociągiem zwykle:
a) czytasz gazetę lub książkę
b) podziwiasz widoki za szybą
c) nawiązujesz rozmowę z osobami z przedziału
6. Obserwując sytuację na rynku pracy uważasz, że należy:
a) ciągle szukać nowych, ciekawych ofert, które dają szansę nabycia umiejętności
b) poszukać stabilnej posady nawet kosztem mniejszych zarobków
c) nieustannie podnosić swoje kwalifikacje, aby być coraz lepszym w swojej dziedzinie
7. W twoim życiu liczy się przede wszystkim:
a) uparte i konsekwentne dążenie do celu
b) spokój i bezpieczeństwo
c) względna stabilizacja z nutką adrenaliny
8. Który z zawodów chciałbyś wykonywać:
a) bezpieczną rolę stażysty
b) aktora, ponieważ może zaangażować swoją osobowość w odgrywane role
c) reżysera, ponieważ ma możliwość realizacji swojej wizji
9. Która z trzech postaci filmowych odpowiada twojej osobowości:
a) J-23, czyli nieśmiertelny Klos - opanowany nawet w beznadziejnych sytuacjach
b) Eddie Murhphy z filmu "Gliniarz z Beverly Hills" - postać, która rozwiązując jedne problemy wciąż
popada w kolejne kłopoty
c) James Bond - bo zawsze wychodzi cało z wszystkich kłopotów

10. Kiedy szef w krótkim czasie każe ci wykonać kilka zadań:
a) wpadasz w złość i nie możesz sobie ze wszystkim poradzić
b) spokojnie realizujesz powierzone ci zadania
c) część obowiązków odkładasz na kolejny dzień
11. Kiedy masz wyznaczony cel:
a) dążysz do niego bez względu na trudności
b) starasz się osiągnąć cel, lecz czasem brakuje ci sił, by wytrwać do końca
c) gdy pojawiają się trudności szybko się zniechęcasz i poddajesz
12. Jesteś osobą, która:
a) chętnie podejmuje ryzyko, gdyż to dodaje energii
b) lubi spokojny i ustabilizowany tryb życia
c) podejmie ryzyko, ale umiarkowane
13. Kiedy musisz załatwić w urzędzie jakąś sprawę:
a) prosisz o pomoc znajomą, która w nim pracuje
b) osobiście zajmujesz się tą sprawą
c) układasz sobie w głowie plan załatwienia całej sprawy
PUNKTACJA
Pytanie 1
a) 3
b) 1
c) 2
Pytanie 2
a) 1
b) 3
c) 2
Pytanie 3
a) 1
b) 2
c) 3
Pytanie 4
a) 3
b) 1
c) 2

Pytanie 5
a) 2
b) 1
c) 3
Pytanie 6
a) 3
b) 1
c) 2
Pytanie 7
a) 3
b) 1
c) 2
Pytanie 8
a) 1
b) 2
c) 3

Pytanie 9
a) 2
b) 1
c) 3
Pytanie 10
a) 1
b) 3
c) 2
Pytanie 11
a) 3
b) 2
c) 1
Pytanie 12
a) 3
b) 1
c) 2
Pytanie 13
a) 1
b) 3
c) 2

INTERPRETACJA WYNIKU
Jeżeli uzyskałeś od 14 do 20 pkt.
Własny interes to nie jest chyba to, w czym mógłbyś się zrealizować. Po prostu twoja osobowość nie pasuje
do trybu życia, jaki jest związany z prowadzeniem własnej firmy. Jesteś osobą, która nie lubi zmian, ceni
spokój, raczej unika stresu. Zapewne możesz być świetnym pracownikiem w wielu firmach, ale na
stanowiskach, które wymagają spokoju, opanowania i nie niosą ze sobą zbyt wielu zmian i stresów. Byłbyś
idealnym człowiekiem do pracy, w której ktoś inny podejmowałby za ciebie decyzje, a ty wykonywałbyś tylko
jego polecenia.
Jeżeli uzyskałeś od 21 do 32 pkt.
Przy małej zmianie swojego stylu bycia masz duże szanse na to, by twój plan założenia własnej firmy się
powiódł. Nie będzie to w twoim przypadku takie łatwe, ale wszystko jest do przeskoczenia. Musisz mocniej
uwierzyć w siebie i walczyć o swoje plany. Czasem trzeba iść pod prąd, nie od razu da się zrobić wielkie
pieniądze, ale jeśli się mocno wierzy i systematycznie do tego dąży, na pewno wszystko się uda. Spróbuj być
bardziej otwarty na otaczającą cię rzeczywistość, nie rezygnuj łatwo ze swoich planów i marzeń. Jeżeli
uważasz, że w danej sytuacji racja jest po twojej stronie, walcz o to, by przekonać innych, że to ty masz rację.
Być może rozwiązaniem byłoby dla ciebie otwarcie biznesu z kimś, kto mógłby pomóc.
Jeżeli uzyskałeś od 33 do 39 pkt.
Jesteś osobą stworzoną do tego, by prowadzić własny biznes. Nie w głowie ci monotonna praca przy biurku i
przerzucanie wciąż tych samych dokumentów. Rozpiera cię energia, potrafisz walczyć o swoje racje i
wpływać na innych. Kiedy na twojej drodze pojawiają się trudności, nie poddajesz się zbyt łatwo i wytrwale
dążysz do celu. Z powodzeniem możesz poprowadzić swoją własną firmę. Nawet jeśli początkowo coś nie
wyjdzie, zapewne wyciągniesz z tego wnioski i nie załamiesz się - sprawisz, by wszystko wróciło do normy. Już
szukaj pomysłów!

