
Regulamin uczestnictwa w badaniu ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH 

z wykorzystaniem aplikacji Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych  

(wersja dla dorosłych) 

 

 

Kwestionariusz zawiera twierdzenia, które dotyczą różnych Pana (Pani) cech, zachowań i zainteresowań. Proszę przeczytać 

dokładnie wszystkie twierdzenia i ocenić, w jakim stopniu są one prawdziwe w stosunku do Pana (Pani).  

Odpowiedzi proszę udzielić stosując poniższą skalę ocen: 

Nie należy stosować zbyt często oceny "3", ponieważ dostarcza ona stosunkowo mało informacji. Proszę pamiętać, że nie 

ma "dobrych" czy "złych" odpowiedzi, ponieważ ludzie różnią się od siebie. Naturalnie udzielanie odpowiedzi na załączonej 

skali może być trudne w niektórych przypadkach: zachowanie i poglądy zmieniają się w zależności od sytuacji. Proszę jednak 

dokonać ogólnej oceny mówiącej jaki Pan jest (jaka Pani jest) zazwyczaj. 

WYBÓR ODPOWIEDZI 

Pod każdym twierdzeniem wyświetla się pięć możliwości odpowiedzi. Wyboru właściwej można dokonać naciskając 

odpowiedni przycisk wyboru w kolumnie Wybrana odpowiedź – przycisk zostanie zaznaczony. 

ZATWIERDZANIE ODPOWIEDZI 

Po wybraniu właściwej odpowiedzi należy ją zatwierdzić naciskając przycisk Następne. 

POMIJANIE ODPOWIEDZI 

Można także tymczasowo pominąć twierdzenie, naciskając przycisk Pomiń. Pominięte twierdzenia będą pod koniec testu 

wyświetlane tak długo, aż udzielona zostanie odpowiedź na wszystkie z nich. Dostępna będzie możliwość bezpośredniego 

przejścia do wybranego, pominiętego twierdzenia. 

ZMIANA ODPOWIEDZI 

Odpowiedzi udzielone wcześniej można zmienić, naciskając przycisk Poprzednie tak długo, aż wyświetlone zostanie 

właściwe twierdzenie (wymagające zmiany). Można również wprowadzić numer twierdzenia w polu Idź 

do pytania, a następnie nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie tego pola – zostanie wtedy wyświetlone 

twierdzenie o wprowadzonym wcześniej numerze. 

ZAKOŃCZENIE LUB WSTRZYMANIE TESTU 

Test zostanie zakończony po naciśnięciu przycisku Zakończ. Jeżeli pewne twierdzenia zostały pominięte, to zostanie 

wyświetlona lista tych twierdzeń. Naciśnięcie treści pytania lub zaznaczenie go na liście i naciśnięcie przycisku Idź do 

pytania spowoduje przejście do wybranego twierdzenia. Naciśnięcie przycisku Zamknij spowoduje natomiast wstrzymanie 

testu z możliwością późniejszego wznowienia go, z zachowaniem odpowiedzi udzielonych do momentu wstrzymania. 

POMOC 

Przycisk Pokaż instrukcję umożliwia wyświetlenie tej instrukcji już w trakcie trwania testu. 


