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Да ли сте чувар Домаћег огњишта или 
савремени руковоДилац?

Која је област вашег деловања? Покушаћемо да то утврдимо. Због тога изаберите 
у свакој тврдњи варијанту која је најприхватљивија за вас: 

тврдње

1. Према непознатим људима односим се:

а) са симпатијом;
б) равнодушно;
в) са антипатијом.

2. У случају ако имам заказан послован сусрет, а разболело ми се дете:

а) узећу боловање и одложићу сусрет;
б) пронаћићу дадиљу за време одржавања састанка;
в) оставићу дете само на кратко време.

3. Најбоље је уложити већу суму новца у:

а) куповину лепих ствари;
б) банковску штедњу,
в) куповину акција.

4. Ако је потребно да бирам, ја:

а) ризукујем;
б) тражим савет од пријатеља, родбине;
в) препустићу да коначну одлуку донесу пријатељи, родбина.

5. Мени се свиђа посао који:

а) не захтева превише размишљања;
б) има минималну могућност неочекиваног исхода;
в) је стваралачки и захтева промишљене кораке (одлуке).
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6. Када неко виче на мене, ја:

а) одговарам истом мером;
б) покушавам да се суздржим;
в) остајем учтива;

7. Када бих имала услове, ја:

а) не бих радила, бавила би се кућом и породицом;
б) би се бавила друштвеним активностима.
в) би потражила активни посао организатора.

8. Ако треба изабрати између интересантног и корисног ја:

а) изабраћу интересантан посао;
б) изабраћу користан посао;
в) узећу у обзир зараду.

9. Када не знам на који начин треба да поступим ја:

а) тражим помоћ у одговарајућој литератури;
б) тражим савет од пријатеља, родбине;
в) делујем у зависности од расположења.

10. У односу на нерешиве ситуације:

а) сматрам да оне не постоје;
б) да их се не треба плашити;
в)  има их превише само на први поглед, али ако размислимо можемо пронаћи излаз 

практично из сваке ситуације.  
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обрада резултата

Саберите резултате у складу са кључем у којем је наведено колико поена доноси 
одређена варијанта сваке тврдње.

                                                

кључ

Варијанте тврдњи          Број поена за варијанте тврдњи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 3 1 2 2 1 0 2 2 5 0

б 5 5 4 5 2 5 0 0 1 1

в 0 3 0 0 4 3 5 4 2 5

                                   

Дијагноза и консултација психолога

Број поена од 3 до 18. Ако сте одлучили да се посветите породици и васпитању деце –  
нисте погрешили. Ви сте власница ретког, у ово време, талента чувара домаћег огњишта. То 
је област живота где ћете се осећати најкомфорније. 

од 19 до 34 поена. Никако не можете да пронађете себе, као и врсту посла која вам 
одговара. Опробајте се у предузетништву! Судећи према особинама вашег карактера може се 
претпоставити да ћете успети у послу који је везан за организацију, уређивање производње.

од 35 до 47 поена. Предузетништо, организација производње, вођење преговора, 
тражење партнера у послу је – ваша област. Овде ћете бити максимално задовољни 
резултатима уложених напора.                                            


