
DORADZTWO ZAWODOWE – KLASA VII 

Lekcja 2 

Temat: Co lubię? Jakie mam umiejętności? 

Witam na kolejnej lekcji z doradztwa zawodowego. Dziś zastanowimy się czym są 

umiejętności, jakie Wy posiadacie umiejętności oraz co tak naprawdę lubicie. Jesteście 

ciekawi? Zaczynajmy.  

Zastanów się, jak rozumiesz słowo  „umiejętność”? 

Umiejętność to "wrodzona lub nabyta zdolność sprawnego radzenia sobie z czymś " a także: 

"przyswojone w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej." (Źródło: 

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016 poz. 

64.) 

Wypełnijcie podany niżej kwestionariusz (zał. 1). Wasze odpowiedzi nie będą oceniane i nie 

trzeba się nimi dzielić, służą autorefleksji i zastanowieniu się nad swoimi umiejętnościami, 

ulubionymi zajęciami i wymarzoną pracą.  

Teoria inteligencji wielorakich, opracowana przez Howarda Gardnera, mówi o tym, że każdy 

z nas posiada potencjał w innym obszarze. Aby go odkryć wypełnijcie test, który pokaże 

Wam, w jakich kierunkach wykazujecie szczególne uzdolnienia. Wyniki testu nie są 

oceniane. Pokazują obszary, w których prawdopodobnie czujemy się mocniejsi i lepiej sobie z 

nimi radzimy. http://brieftip.pl/test-inteligencji-wielorakiej-rodzaje-inteligencji/ 

Przeczytaj wyniki testu on-line i zastanów się czy zgadzają się one z Twoimi wyobrażeniami?  

Zastanów się, co z dzisiejszych zajęć wykorzystasz, planując swoją przyszłość edukacyjno-

zawodową? 

Dla chętnych: Przeczytaj artykuł: https://www.focus.pl/artykul/jak-rozwijac-poszczegolne-

inteligencje?page=1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbrieftip.pl%2Ftest-inteligencji-wielorakiej-rodzaje-inteligencji%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMq7Pn8qXeNnFUD884EfxaHy5o5A
https://www.focus.pl/artykul/jak-rozwijac-poszczegolne-inteligencje?page=1
https://www.focus.pl/artykul/jak-rozwijac-poszczegolne-inteligencje?page=1


 

 

 

 

Załącznik 1 

Przeczytaj pytania i zapisz swoje odpowiedzi i refleksje. 

1. Zastanów się, jakie masz umiejętności. Pomyśl o swoich zainteresowaniach, o tym w jakich 

tematach posiadasz wiedzę. Zapisz wszystkie swoje umiejętności, które przyjdą Ci do głowy 

(nawet drobne). Listę przykładowych umiejętności znajdziesz na dole tej strony. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakie są Twoje ulubione przedmioty szkolne? Co Ci się w nich podoba? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Jakie przedmioty szkolne lubisz najmniej? Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

4. Za co zwykle chwalą Cię inni? Z czego Ty sam(a) jesteś dumny/dumna? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Gdybyś nie musiał(a) się martwić o finanse, jak wyglądałaby Twoja wymarzona praca? 

Jak wyobrażasz sobie typowy dzień w takiej pracy? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



6. Czego zupełnie nie lubisz robić? Jakiej pracy na pewno nie mógłbyś/mogłabyś wykonywać w 

przyszłości? Dlaczego? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………........ 

 

7. Czego chciał(a)byś się nauczyć w ciągu najbliższych 5 lat? Umiejętności/wiedzę z jakiego 

obszaru pogłębić? (nie tylko w szkole, również na własną rękę) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Przykładowa lista umiejętności: szybkie podejmowanie decyzji, dotrzymywanie terminów, 

umiejętność improwizacji, szybkie adaptowanie się do nowych warunków, słuchanie 

innych, organizowanie wydarzeń, szybkie uczenie się, przekazywanie wiedzy innym, 

inicjowanie działań, logiczne myślenie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, przemawianie 

publiczne, wytrwałe dążenie do celu, szybkie liczenie, uważne obserwowanie, wyciąganie 

wniosków, jednoczenie ludzi, dobra pamięć, łączenie faktów 


