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Nasze spotkania rozpocznijmy od małej powtórki. Ponieważ nie udało się nam podsumować  
kwestionariusza temperamentu, to jeszcze raz umożliwiam  Wam wykonanie tego zadania.  
Rozpoznanie własnych typów temperamentu  pomoże Wam w poznaniu siebie i  w wyborze 
zawodu.
Temperament  - to cechy naszej osobowości

Kwestionariusz temperamentu  (według Florence Littauer)

 W każdym z wierszy (poziomo) wybierz i zaznacz znakiem „X” słowo, które najbardziej dotyczy
Ciebie, do Ciebie pasuje. Należy wybrać tylko jedno słowo i koniecznie jedno.

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4
Żwawy Przedsiębiorczy Analityczny Elastyczny 
Wesoły Przekonywujący Wytrwały Spokojny
Lgnie do ludzi O silnej woli Skłonny do poświęceń Ugodowy
Urzekający Rywalizujący Delikatny Opanowany
Pokrzepiający Zaradny Pełen szacunku Powściągliwy
Pełen zapału Samodzielny Wrażliwy Niewymagający
Promotor Nastawiony na sukces Planujący Cierpliwy
Spontaniczny Pewny Zorganizowany Nieśmiały
Optymista Szczery Uporządkowany Uprzejmy
Dowcipny Autorytatywny Wierny Życzliwy
Czarujący Odważny Drobiazgowy Dyplomatyczny
Pogodny Pewny siebie Kulturalny Stały
Inspirator Niezależny Idealista Nieszkodliwy
Wylewny Stanowczy Głęboki Cięty
Towarzyski Działacz Meloman Rozjemca
Rozmowny Nieustępliwy Grzeczny Tolerancyjny
Energiczny Przywódca Lojalny Słuchacz
Ujmujący Szef Organizator Zadowolony
Popularny Pracowity Perfekcjonista Sympatyczny 
Żywotny Śmiały Taktowny  Zrównoważony 
Buńczuczny Apodyktyczny Wstydliwy Chłodny 
Niezdyscyplinowany Beznamiętny Pamiętliwy Apatyczny 
Powtarzający się Oporny Obraźliwy Małomówny 
Zapominalski Zuchwały Kapryśny Lękliwy 
Wtrącający się Niecierpliwy Niepewny Niezdecydowany 
Niestały Skryty Niepopularny Odludek 
Chaotyczny Twardogłowy Wybredny Ociągający się 
Na wszystko pozwala Megaloman Pesymista Bezbarwny 
Złośnik Dyskutant Wyobcowany Niemający celu 
Naiwny Denerwujący Nastawiony negatywnie Nonszalancki 
Lizus Pracoholik Izolujący się Zatroskany 
Gadatliwy Nietaktowny Przewrażliwiony Bojaźliwy 
Niezorganizowany Dominujący Przygnębiony Sceptyk 
Niestały Nietolerancyjny Zamknięty w sobie Obojętny 
Bałaganiarz Manipulant Nastrojowy Mamrot 



Próżny Uparty Nieufny Powolny 
Donośny Pyszałek Samotnik Leniwy 
Roztargniony Zapalczywy Podejrzliwy Niemrawy 
Niespokojny Pochopny Mściwy Dystansujący się 
Zmienny Przebiegły Krytykant Ugodowiec 

Arkusz zbiorczy odpowiedzi

Policz, ile masz wyrazów,  które zaznaczyłaś/łeś  „X” w każdej z kolumn z powyższego 
Kwestionariusza temperamentu i zapisz ją w poszczególnej kolumnie (tabela poniżej). 
Największa liczba wyrazów w danej kolumnie oznacza, że taki jest twój typ 
temperamentu. 

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4
SUMA: SUMA: SUMA: SUMA:

SANGWINIK CHOLERYK MELANCHOLIK FLEGMATYK

KLUCZ DO INTERPRETACJI 
WYNIKÓW ROZPOZNANIA TEMPERAMENTÓW

Po dokonaniu obliczeń możecie otrzymać różne sumy. Ta kolumna, w której  uzyskaliście 
największy wynik  odpowiada  Waszemu typowi temperamentu. Często się zdarza, że 
uzyskujemy dwa podobne liczbowo wyniki. Oznacza to, że posiadacie cechy zarówno 
jednego jak i drugiego typu  temperamentu. Poniżej można zapoznać się z charakterystyką 
poszczególnych typów temperamentu.

KOLUMNA 1  - SANGWINIK

Dużo mówi, przyciąga do siebie ludzi, dusza towarzystwa, dowcipny, uwielbia ludzi dookoła 
siebie, spontaniczny, żyje chwilą obecną, urodzony aktor, polityk, dziennikarz, mówi często 
komplementy, twórczy, pomysłowy, elastyczny w odniesieniu do zmieniających się warunków, 
ma zdolność do przekonywania innych ludzi.  Gaduła, nie potrafi skończyć zadania, nie potrafi 
planować, często „ubarwia” swoje opowieści tym, co się nie wydarzyło, przerywa, zapomina co 



miał/a zrobić, nie pamięta imion, nazwisk, dat, miejsc, zapomina o przyjaciołach, niekiedy 
zarozumiały, niezorganizowany, ucieka od problemów. Ma zmienne nastroje, nie umie 
koncentrować się na szczegółach, niepunktualny, możliwe problemy z liczeniem, woli 
nienormowany czas pracy, nie potrafi pracować długo  nad jednym zadaniem - woli kilka na raz. 
 Sangwinik dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie:
 – może mieć kontakt z innymi ludźmi; 
– nie ma konieczności wykonywania rutynowych czynności; 
– może przejąć inicjatywę oraz wykorzystać swoja kreatywność; 
– nie musi wykonywać czynności bardzo dokładnie i precyzyjnie; 

– nie musi działać wg planu i sztywnych ram postępowania.

Praca dla sangwinika:
- sprzedawca,
-  nauczyciel,
-  przedstawiciel handlowy,
-  doradca personalny,
-  coach,
-  animator kultury.

KOLUMNA 2  - CHOLERYK

 Ukierunkowany/a na osiągnięcie celu, dynamiczny/a, aktywny/a, potrzebuje zmian, samodzielny, 
wzbudza zaufanie, pracuje dla potrzeb grupy, sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach, lider, 
organizator, najczęściej ma rację, poświęca się dla rodziny, odważny, sprzeciw pobudza go do 
działania, uparty, pracowity. Despotyczny, pracoholik, musi mieć wszystko pod kontrolą, nie 
pozwala innym decydować, uważa, że zawsze ma rację, ceni swoją siłę woli i oczekuje jej od 
innych, nie rozumie słabości u innych, mistrz manipulacji, ma przymus poprawiania błędów, 
bardziej skoncentrowany na zadaniach niż na emocjach, mnie potrafi przyznać się do błędów, nie 
używa słowa „przepraszam”, musi wygrywać, musi widzieć rezultat swojej pracy. Choleryk 
dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie:
 – sam może podejmować szybkie decyzje i organizować swoją pracę; 
– nie ma konieczności wykonywania rutynowych czynności; 
– ma możliwość awansu i uznania; 
– widoczny jest rezultat; 
– podejmuje się wyzwania.

Praca dla choleryka:
-  kierownik,
-  prawnik,
-  menadżer,
-  dyrektor przedsiębiorstwa lub placówki,
-  policjant.

KOLUMNA 3  - MELANCHOLIK 

Poważny, zdeterminowany, twórczy, utalentowany, lojalny, wrażliwy na potrzeby innych, 
filozoficzny, wrażliwy na sztukę lub poezję, ostrożnie dobiera przyjaciół, pomocny, sumienny, 
żyje wzniosłymi ideałami, łatwo podporządkowuje się regulaminom, wytrwały, we wszystkim co 
robi dąży do uzyskania perfekcyjnego wyniku.  Miewa skrajne nastroje, wciąż myśli, że to co 



wykonał jest nie tak doskonałe jak powinno być, łatwo się obraża, szuka minusów w każdej 
sytuacji, często narzeka, w każdej wypowiedzi szuka ukrytej krytyki, wszystko odbiera zbyt 
osobiście, ma zaniżoną samoocenę, bardzo dużo czasu spędza na planowaniu, ma nierealne 
oczekiwania w stosunku do innych, nieufny, źle znosi napiętą atmosferą, ma trudności z 
współpracą z innymi ludźmi, nie zawsze dzielą się pomysłami i planami, nie potrafi delegować 
zadań.  Melancholik dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie: 
– nie ma presji czasu; 
– nie ma konieczności częstych kontaktów międzyludzkich;
 – jasno określone są oczekiwania; 
– może wykonywać zadania w ciszy i spokoju, bardzo dokładnie i skrupulatnie.
Praca dla melancholika:
- urzędnik państwowy,
- bibliotekarz,
- osoba sprzątająca,
- fakturzysta/księgowy,
- farmaceuta.

KOLUMNA 4  - FLEGMATYK  

Lojalny, doskonały słuchacz, mediator, obserwator, życzliwy, niewymagający, zrównoważony, 
współczujący, cierpliwy, życzliwy, spokojny, zwraca uwagę na emocje innych, dowcipny, 
kompetentny. Unika codziennych obowiązków, uparty, nie potrafi odmawiać, raczej pesymista, 
trudno określić jego nastrój, każdą pracę odkłada na później, sprawia wrażenie leniwego, nie 
okazuje entuzjazmu, nie ma potrzeby rozrywki, nie lubi zmian, nie potrafi się ekscytować, ma 
trudności z podejmowaniem decyzji. Flegmatyk dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie: 
– panują dobre relacje międzyludzkie; 
– nie musi wykazywać się inicjatywą; 
– wykonuje się rutynowe czynności; 
– przebywa pod kontrolą innych;
 – ma jasno określone obowiązki.
Praca dla flegmatyka:
-  mediator,
- psycholog,
-  pisarz,
-  krytyk literacki,
-  pracownik naukowy,
-  socjolog.

Biografia:

- „Droga do sukcesu. Scenariusze zajęć”  - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
   i Kształcenia Praktycznego Ośrodek Doradztwa Zawodowego – Łódź 2017;

- https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1640/typy-osobowosci-jaki-maja-wplyw-na-
predyspozycje-zawodowe

https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1640/typy-osobowosci-jaki-maja-wplyw-na-predyspozycje-zawodowe
https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/1640/typy-osobowosci-jaki-maja-wplyw-na-predyspozycje-zawodowe

