
Załącznik 1 

KWESTIONARIUSZ KOMPETENCJI 
SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH 

 

 

WERSJA DLA ONU (wypełnia opiekun lub osoba 

badana) 
 

Imię  
Nazwisko  
Wiek  
Płeć kobieta/mężczyzna 

Data  
 

 

Poniżej znajdują się pytania i zadania dotyczące różnych sfer Twojego życia i Twoich sposobów 

zachowania się. Znajdziesz tu zadania dotyczące Twoich marzeń i pragnień, trudnych sytuacji, w jakich 

czasami się znajdujesz lub różnych przygód, które mogą Cię spotkać. 

Sam lub z pomocą opiekuna spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania. Pamiętaj, że nie ma odpowiedzi 

dobrych ani złych, a jedynie takie, które bardziej lub mniej pasują do Ciebie i Twojego zachowania. Zanim 

zaznaczysz swoją odpowiedź, omówcie z opiekunem, w jaki sposób oboje rozumiecie pytanie. Jeśli 

napotkasz , trudności, nie wahaj się poprosić opiekuna o pomoc. Nie śpiesz się i dobrze się zastanów 

zanim udzielisz odpowiedzi. 

 

Powodzenia. 

 

Za chwilę przeczytasz różne zdania dotyczące zdarzeń i sytuacji, które mogą 

czasem wydarzyć się w życiu każdego człowieka. Pomyśl jak Ty byś się zachował/zachowała w takiej 
sytuacji. Dla każdego pytania zaznacz kółkiem jedną odpowiedź, która najbardziej pasuje do Twojego 
zachowania.  

 

1.Mógłbym/mogłabym zawsze chodzić do WTZ/szkoły. TAK/NIE 

2.Kiedy kolega lub koleżanka nie chce się już ze mną spotykać to pytam jego/ją dlaczego. TAK/NIE 

3.Gdy nie udaje mi się zrobić zadania to pewnie za mało się starałem/starałam. TAK/NIE 

4.Gdy kolega/koleżanka nie oddał/oddała mi pieniędzy, mówię mu/jej o tym. TAK/NIE 

5.Chciałbym/chciałabym dostać pracę i poznać tam nowych kolegów i koleżanki. TAK/NIE 

6.Jeśli koleżanka/kolega mnie chwali, to dlatego, że chce być miły. TAK/NIE  

7.Gdy kolega lub koleżanka źle wykonuje pracę wyjaśniam 
jemu/jej co robi źle. 

TAK/NIE 

8. Zależy mi na tym, żeby pracować i zarabiać pieniądze. TAK/NIE 

9. To, czy terapeuta/nauczyciel mnie pochwali za wykonaną pracę 
zależy tylko od niego. 

TAK/NIE 

10. Gdy ktoś na mnie krzyczy mówię mu, żeby tego nie robił. TAK/NIE 

11 .Chciałbym/chciałabym żeby wszystko w moim życiu zostało 
tak, jak jest. 

TAK/NIE 



12. Gdy uda mi się zdobyć przedmiot o którym marzyłem/marzyłam, 
myślę że na to zasłużyłem/zasłużyłam. 

TAK/NIE  

13. Kiedy robię coś pierwszy raz pytam się innych osób jak to wykonać. TAK/NIE 

14. Mógłbym/mogłabym mieszkać sam/sama bez pomocy rodziców/opiekunów. TAK/NIE 

15. Terapeuta/nauczyciel mnie chwali kiedy dobrze wykonuję 
swoją pracę. 

TAK/NIE 

16. Wychodzę z pomieszczenia kiedy ktoś mnie wyzywa. TAK/NIE 

17.Zależy mi, by mieć partnera/żonę/męża/dziecko. TAK/NIE 

18. Pracę dostają tylko te osoby, które mają szczęście i znajomości.  TAK/NIE  

19. Gdy ktoś mnie obraża zwracam mu uwagę i proszę go 
aby tego więcej nie robił. 

TAK/NIE 

20. Nie mogę podjąć pracy, bo jestem chory/chora.  TAK/NIE 

21. Jeśli terapeuta/nauczyciel na zajęciach zwraca mi uwagę, to dlatego, 
że zrobiłem/zrobiłam coś źle. 

TAK/NIE 

22. Gdy zgubię się w nowym miejscu, to pytam się kogoś o drogę. TAK/NIE 

23.Zależy mi, abym kiedyś to ja mógł/mogła się kimś opiekować. TAK/NIE 

24. Mam pecha i nic mi się nie udaje. TAK/NIE  

25. Gdy kierownik/dyrektor o coś mnie pyta tak się denerwuję, 
że nie rozumiem co do mnie mówi. 

TAK/NIE 

26. Chciałbym/chciałabym kiedyś samodzielnie zarabiać 
na swoje utrzymanie. 

TAK/NIE 

27. Gdy terapeuta/nauczyciel krytykuje moją pracę, myślę, 
że się czepia i ma zły humor. 

TAK/NIE 

28. Gdy pożyczyłem/pożyczyłam coś od kolegi/koleżanki 
i to zgubiłem/zgubiłam, to idę jemu/jej o tym powiedzieć. 

TAK/NIE 

29.Zależy mi na tym, żebym nigdy nie musiał/musiała pracować. TAK/NIE 

30. Kolega/koleżanka lubią mnie, bo pomogłem mu/jej w zadaniu. TAK/NIE  

31 .Gdy u lekarza ktoś wpycha się przede mną w kolejkę, 
to mówię mu/jej, że stałem/stałam tu pierwszy/pierwsza.  

TAK/NIE 

32.Zawsze będę potrzebować pomocy innych ludzi. 33. Gdy nie mogę rozwiązać nowego 
zadania to znaczy, że jest za trudne. 

TAK/NIE 

34. Kiedy rozmawiam z kierownikiem/dyrektorem staram się go 
zrozumieć i odpowiedzieć na zadane pytania. 

TAK/NIE 

35. Chciałbym/chciałabym żeby zawsze ktoś się mną opiekował. TAK/NIE 

36.To nie moja wina, że nie zrobiłem/zrobiłam zadania 
przydzielonego mi przez terapeutę/nauczyciela. 

TAK/NIE 

37. Gdy nie umiem wykonać nowego zadania to złoszczę się 
i wychodzę. 

TAK/NIE  

38. Lubię całe dnie spędzać we własnym pokoju i np. słuchać muzyki, 
oglądać telewizję. 

 
TAK/NIE 

39. Aby dostać pracę trzeba nauczyć się jak tę pracę wykonywać. TAK/NIE 

40. Gdy inni mówią, że źle wykonuję pracę, staram się poprawić błędy 
i uważam, aby w dalszej pracy ich nie robić. 

TAK/NIE  

41. Lubię, kiedy na zajęciach uczymy się czegoś nowego. TAK/NIE 

42. Jeśli będę szukał/szukała pracy to w końcu ją dostanę. TAK/NIE 

 

 


