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Opracowanie: 
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1.Osobisty potencjał (samoocena) 

1.1.Często mówi, że się do niczego nie nadaje.  nie 

1.2.Wykorzystuje zachowania agresywne do rozwiązywania swoich problemów.  nie 

1.3.Do ostatniej chwili odwleka wykonywanie obowiązków.  nie 

1.4.Koncentruje się na swoich porażkach i trudnościach, obawia się podejmowania nowych  

      zadań. 

 nie 

1.5.Stara się być zawsze w centrum uwagi i robić na innych wrażenie. 

 

 nie 

1.6.Rzadko cieszy się ze swoich osiągnięć. 

 

 nie 

1.7.Potrafi cierpliwie czekać na nagrodę. 

 

tak  

1.8.Często naśladuje innych (ich opinie ,zachowania etc.). 

 

 nie 

2.Umiejętność współżycia z innymi 

2.1.Zachowuje się impulsywnie lub nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji tego co robi. 

 

 nie 

2.2.Nigdy nie bierze pod uwagę, czy jego zachowanie komuś nie przeszkadza.  nie 

2.3.Nie lubi uczestniczyć w grach i zabawach zespołowych. 

 

 nie 

2.4.Wpada w złość, oskarża innych lub/i wszczyna bójki, gdy coś idzie nie po jego myśli.  nie 

2.5.Ma trudności z zadawaniem pytań i odpowiadaniem na pytania podczas lekcji  

   (z uczestniczeniem w toku lekcji). 

 nie 

2.6.Zachowuje się niegrzecznie lub niebezpiecznie ,aby zwrócić na siebie uwagę.  nie 

2.7.Woli bawić się z dziećmi  zdecydowanie młodszymi lub starszymi.  nie 

2.8.Uważa, że jest najważniejszy w grupie i /lub w rodzinie (domaga się szczególnego  

       traktowania). 

 nie 

2.9.Zazwyczaj rywalizuje z innymi i stara się przewodzić.  nie 

3.Samoświadomość  

3.1.Jest kapryśne i/lub łatwo wpada w złość.  nie 

3.2.Trudno mu powiedzieć :jak się czuje, co myśli, dlaczego coś zrobiło.  nie 

3.3.Często reaguje nadmiernie silnymi wybuchami gniewu lub entuzjazmu, ma napady złego 

humoru ,obraża się, jest agresywne. 

 nie 

3.4.Stale powtarza te same nieodpowiednie zachowania ,mimo upomnień, wyjaśnień i/lub kar.  nie 

                                                        4. Poczucie szczęścia i radości 

4.1.Wydaje się wiecznie smutne i niezadowolone. 

 

 nie 

4.2.  Cieszy się z drobnych ,codziennych przyjemności. 

 

tak  

4.3 .Często śmieje się głośno i szczerze. tak  

4.4.  Długo przezywa porażki, brak czegoś i straty i nie potrafi wyzwolić się ze smutku.  nie 

4.5. Ma poczucie humoru i potrafi się wygłupiać. tak  

4.6. Zauważa raczej sprawy negatywne, trudne i złe.  nie 

4.7. Potrafi cieszyć się radością i sukcesami innych. tak  

4.8. Nie potrafi cieszyć się grą, jeśli w niej nie wygrywa.  nie 

4.9.Potrafi śmiać się z siebie. tak  

5. Wrażliwość społeczna 

5.1.Zachowuje się właściwie tylko, gdy obawia się kary.  nie 

5.2.Aby osiągnąć ,to co chce kłamie i intryguje.  nie 

5.3. Jest samodzielne  w swoich sądach i opiniach ,potrafi wyrazić własne zdanie. tak  

5.4.Często wpada w kłopoty i wydaje się, że nie wyciąga wniosków z poprzednich 

doświadczeń. 

 nie 



5.5.Odróżnia dobro od zła. Rozumie zasady etycznego postępowania. tak  

5.6.Manipuluje ludźmi i argumentami ,tak aby wypaść pozytywnie.  nie 

5.7.Tyranizuje otoczenie swoimi humorami (napadami złości, wybuchami płaczu, obrażaniem 

się) 

 nie 

 

6.Twórcze myślenie, umiejętność podejmowania decyzji 

6.1.Mimo składanych obietnic powtarza niewłaściwe zachowania.  nie 

6.2.Potrafi określić  na czym polega niewłaściwe zachowanie i zaplanować lepsze rozwiązanie 

na przyszłość. 

tak  

6.3. Potrafi bawić się samodzielnie. tak  

6.4. Szybko porzuca zadanie, które mu nie wychodzi.  nie 

6.5. Jest spontaniczne i otwarte w stosunku do nowopoznanych osób dorosłych tak  

6.6. Łatwo ulega opinii i presji grupy.  nie 

6.7. Ma wiele sekretów i tajemnic.  nie 

6.8. Łatwo rezygnuje ze swoich planów, gdy coś staje na przeszkodzie ich realizacji.  nie 

6.9. Sprawia wrażenie bezradnego w trudnych/nowych sytuacjach.  nie 

6.10. Łatwo ulega namowom i sugestiom 

 

 nie 

7. Empatia 

7.1. Zachowuje się samolubnie.  nie 

7.2.Potrafi dzielić się zabawkami, kredkami etc. tak  

7.3.Przejawia zachowania agresywne i/lub okrutne w stosunku do innych ludzi i/lub zwierząt.  nie 

7.4.Potrafi troszczyć się o posiadane zwierzęta.  

tak 

 

7.5.Zauważa ,gdy inni ludzie mają kłopot i przejmuje się tym. tak  

7.6.Przejawia szacunek dla starszych. tak  

7.7.Wyśmiewa się z innych ludzi z powodu ich wad  nie 

7.8.Potrafi przejąć się losami ludzi pokrzywdzonych, chorych etc. tak 
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