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II. Instrukcja
Odpowiednia wersja testu (kobieca b d  m ska) jest przedstawiona osobie 

testowanej, która otrzymuje nast puj c  instrukcj :

S  to obrazki ludzi, którzy wykonuj  ró nego rodzaju prace. Powinie-
ne  je u o y  wed ug: „tak” – „nie” – „oboj tne” lub „niezdecydowane”

W tym samym czasie k adziemy kartoniki +, – i 0.

Je eli jaka  czynno  podoba Ci si  cho  troch , k adziesz obrazek 
na „+” (tak); je eli ona Ci si  w ogóle nie podoba, k adziesz go na „–” 
(nie); je eli si  wahasz lub gdy to zaj cie jest Ci oboj tne, k adziesz 
obrazek na „ rodku” („0”). Wybieraj niezale nie od swoich zdolno-
ci, kieruj c si  jedynie swoimi sk onno ci i zainteresowaniami. K a-

dziesz równie  na „+” obrazki z czynno ciami, które Ci  interesuj , 
nawet je li my lisz, e nie móg by  wykonywa  tego zawodu, lecz je-
li co  Ci si  w nich podoba. 

Wybierasz wi c jedynie wed ug Twoich odczu

B dn  instrukcj  by oby powiedzie : „Wyszukaj wszystkie zawody, które 
Ci si  podobaj ”. W ten sposób osoba szukaj ca porady by aby skonfrontowa-
na bezpo rednio z pytaniem o zawód.

Zasi gaj cymi porady mog  by  m odzi lub doro li, którzy chcieliby g biej 
zapozna  si  ze swoimi sk onno ciami i mo liwo ciami. Doro li s  cz sto nie-
pewni gdy czuj  si  zmuszeni do podj cia nowego zaj cia. Dotyczy to kobiet, 
których sytuacja yciowa zmusza do podj cia pracy zarobkowej, lub które nie 
odczuwaj  zadowolenia z dotychczasowego zawodu. M czy ni przychodz  na 
konsultacj  ukierunkowania zawodowego, poniewa  stracili zatrudnienie lub 
nie mog  wi cej wykonywa  swojego poprzedniego zawodu w wyniku wypad-
ku lub choroby. Mog  równie  czu , e maj  jakie  inne talenty od tych, które 
wykorzystuj  w zawodzie, a które mogliby rozwin  i wykorzysta .

Fotogra  e nie zosta y wybrane wed ug poszczególnych grup zawodowych 
(jak np. zawody rolnicze, przemys u mechanicznego, budownictwa, itp.), lecz 
wed ug zasady psychologicznej nawi zuj cej do koncepcji Leopolda Szondie-
go. Jako zasad  klasy  kacji przyj em 8 czynników Szondiego i wykorzysta em 
je jako sk onno ci ród owe z punktu widzenia psychologii pracy. Te czynniki, 
lub podstawowe sk onno ci, odpowiadaj  uniwersalnym potrzebom ludzkim.
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