
 
 

 

HOGYAN SZERETEK DOLGOZNI? 
(Választásos kérdőív) 

 

 
A következőkben néhány lehetőségeket sorolunk föl, amelyből választanod kell majd. 
Olvasd el ezeket. 

 

1.  Szívesebben vagy-e a szabadban - vagy a szobában. 
 

2.   Szívesebben  fogsz  a  kezedbe  kemény  anyagokat,  vagy  inkább  lágy anyagokat. 
 

3.  Ha egy feladatot meg kell oldani, akkor inkább gyorsan és nagyvonalúan oldod meg, vagy 
pontos, aprólékos munkával  igyekszel a feladatnak eleget tenni. 

 

4.  Ha választhatsz a feladatok közül, inkább azt szereted, amelyben kézzel kell dolgoznod, 
vagy inkább azt választod, ahol a fejedet kell használnod. 

 

5.  Ha választhatsz a feladatok közül, akkor inkább sok mozgást igénylő tevékenységet 
választod, vagy azt, ahol egy helyben ülhetsz, vagy alig kell mozognod. 

 

A lehetőségeket rövidített formában megismételjük. 
 

Válaszd  ki  azokat  minden  egyes  ellentétes  lehetőség  közül,  amelyet  te szívesen 
vállalsz. Jelöld a választásokat! 
 

1. szabadban - szobában 
2. kemény anyaggal - lágy anyaggal 
3. nagyvonalú megoldások - aprólékos megoldások 
4. szívesen kézzel - szívesebben fejjel 
5. sok mozgást igényel - kevés mozgást igényel 

 
Az előzőekben felsorolt lehetőségekhez hozzárendeltünk munkaterületeket, válaszd ki azokat, 
amelyek tetszenek neked. Az általad választott jellemzőkhöz, tulajdonságokhoz (jelölt 
lehetőséghez) keress munkaterületeket, és húzd alá azokat. (Jelölt munkaterület többször is 
előfordulhat!) 
  



 
 

 

Szabadban: természeti környezet, építőipari munkák, fával összefüggő tevékenységek, 
közlekedés 
 

Szobában: vendéglátás, öltözködés, iparművészet, képzőművészet, technikai jellegű feladatok, 
szépségápolás, informatika. 
 

Kemény anyaggal: természeti környezet, iparművészet, kézművesség, építőipar, 
szerelőszakmák, gépekkel-fémekkel való foglalkozás. 
 

Lágy anyaggal: élelmiszer, vendéglátás, öltözködés, iparművészet, szépségápolás, nyomda-
könyv-újság-, egészségügy-, nevelés-, gondozás. 
 

Nagyvonalú megoldások: természetes környezet, öltözködés, kézművesség, szépségápolás, 
eladás, előadóművészet, nevelés. 
 

Aprólékos megoldások: élelmiszer, szépségápolás, építőipar, összeszerelő szakmák, vegyipar, 
technikai feladatok, papíripar, közlekedés, informatika. 
 

Szívesebben kézzel: természeti környezet, élelmiszer, vendéglátás, iparművészet, 
szépségápolás, vegyipar, egészségügy, közlekedés, gondozás. 
 

Szívesebben fejjel: nyomda-könyv-újság, öltözködés, elektronika, technikai feladatok, 
informatika, egészségügy, nevelés, közlekedés. 
 

Sok mozgást igényel: természeti környezet, vendéglátás, öltözködés, építőipar,    nyomda-
könyv-újság,    gépekkel,    faipar,    fémipar,    eladás  
közlekedés,előadóművészet. 
 

Kevés mozgást igényel: élelmiszeripar, öltözködés, iparművészet, szépségápolás, szerelő- és 
összeszerelő szakmák, elektronika, technikai feladatok ellátása, üzleti élet, informatika, 
egészségügy, nevelés-gondozás, 
 
 

Ha találtál azonos munkaterületeket, ahhoz keress álláshelyeket vagy tanulási lehetőségek 


