
Wybór szkoły i zawodu 

 

Czym kierować się przy wyborze zawodu? 

1. Zainteresowaniami. Zainteresowania to nabywane przez człowieka w czasie 

jego rozwoju, względnie trwałe skłonności do zajmowania się pewnymi 

przedmiotami i sprawami.  

Zastanów się, który przedmiot szkolny lub grupę przedmiotów lubisz i od jak 

dawna? 

Do jakiego koła zainteresowań należałeś lub należysz? 

Jakim czynnościom, sprawom poświęcasz swój wolny czas? 

Jakie zajęcia, obowiązki w domu lub w szkole wykonujesz najchętniej? 

Uzdolnienia to ponadprzeciętny poziom wykonywania jakiegoś rodzaju 

działalności.  

2. Uzdolnieniami. Uzdolnienia to ponadprzeciętny poziom wykonywania jakiegoś 

rodzaju działalności.  

Pomyśl, czy brałeś udział w olimpiadach przedmiotowych, jeśli tak, to w jakich? 

Z jakich przedmiotów uzyskujesz wyniki ponadprzeciętne? 

Czy zauważyłeś u siebie uzdolnienia techniczne, artystyczne, do języków obcych, 

kierowniczo-organizacyjne, muzyczne, sportowe lub inne? 

Jak dużo czasu poświęcasz na odrabianie lekcji i naukę, czy ktoś Ci w tej pracy 

pomaga? 

Czy twoje oceny odpowiadają Twoim możliwościom, czy mógłbyś lepiej się 

uczyć? 

3. Cechami charakteru, czyli całokształt cech osobowości człowieka. 

Zastanów się: 

a) Jaki masz stosunek do innych ludzi: 

Czy łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi, czy jesteś nieśmiały? 

Czy chętnie pomagasz innym? 

Czy łatwo się obrażasz, czy często masz konflikty z rówieśnikami, rodzeństwem, 

starszymi? 

 

b) Jaki masz stosunek do pracy: 

Czy jesteś pilny, systematyczny, dokładny, lubisz się uczyć? 

Czy można polegać na Twoim słowie, czy też zdarza się, że nie dotrzymujesz 

danego słowa? 



 

c) Jaki masz stosunek do samego siebie? 

Jak reagujesz na napotykane trudności, łatwo się zniechęcasz czy uparcie dążysz 

do ich pokonania? 

Czy jesteś z siebie zadowolony, czy chciałbyś jeszcze nad sobą popracować? 

 

4. Temperamentem. Temperament to zespół czynników wrodzonych 

objawiających się w tempie działania, sile i głębi uczuć oraz czasie ich trwania.  

Pomyśl: 

W jakich warunkach uczysz się najwydajniej, gdy jest zupełna cisza, czy wyniki 

pracy są niezależne od tego, w jakich warunkach pracujesz? 

Jak szybko potrafisz pracować w  porównaniu ze swoimi kolegami? 

Jak reagujesz na sytuację trudną, czy łatwo się denerwujesz?  

Czy jesteś odporny na zmęczenie? 

 

5. Stanem zdrowia.  

Pomyśl, czy leczysz się u jakiegoś specjalisty? 

Czy leczyłeś się lub leczysz na drogi oddechowe, zaburzenie widzenia barw, 

chorobę serce, wady postawy, wady wzroku, słuchu, chorobę reumatyczną, 

epilepsję, nieprawność kończyn, choroby nerek, alergie, niedobór wagi i wzrostu, 

bardzo częste przeziębienia i inne? 

Czy przebywałeś w szpitalu (zabiegi operacyjne, choroby zakaźne).  

 


