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Zacznijmy od małej pigułki teorii: 

MBTI to wskaźnik typu osobowości opracowany przez Katharine Cook Briggs i Isabel 
Briggs Myers na podstawie teorii Carla Junga. MBTI dzieli osobowość na cztery 
wymiary, z których każdy wyróżnia dwa typy oznaczone odpowiednio literkami: I-E, N-
S, F-T, P-J. Jak nietrudno policzyć, otrzymujemy w efekcie 16 typów osobowości, z 
których każdy ma przypisany 4-literowy ‘kod’. 

Ten model został wykorzystany przez wiele teorii i podejść. My zajmiemy się testem, 
który możesz za darmo wypełnić na stronie: http://16personalities.com/pl 

Test obejmuje w sumie 5 aspektów osobowości (ten test uzupełnia model o 
dodatkowy aspekt): 

 interakcje z otoczeniem, 
 postrzeganie świata i przetwarzanie informacji, 
 podejmowanie decyzji i radzenie sobie z emocjami, 
 podejście do pracy, planowania i podejmowania decyzji, 
 pewność swoich zdolności i decyzji. 

Na kolejnej stronie znajdziesz krótkie podsumowanie poszczególnych aspektów oraz 
poszczególnych typów. Co ważne – nie jest to system zero-jedynkowy. To znaczy, że 
świat nie dzieli się np. na stuprocentowych introwertyków i totalnych ekstrawertyków. 
Najprawdopodobniej w każdym z aspektów wynik (procentowo) wskaże punkt na 
spektrum pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. 

 

http://16personalities.com/pl
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Umysł (Mind) 
Jak wyglądają 
Twoje interakcje z 
otoczeniem? 

Introwersja (Introverted) 
 woli działać samodzielnie 
 spotkania z ludźmi zabierają mu energię 
 wrażliwy na zewnętrzne bodźce 

Ekstrawersja (Extraverted) 
 woli działać w grupie 
 spotkania z ludźmi dodają mu energii 
 łatwiej odczuwa entuzjazm i ekscytację 

Energia (Energy) 
Jak widzisz świat i 
przetwarzasz 
informacje? 

Obserwacja (Observant) 
 pragmatyczny 
 ma silne nawyki 
 skupia się na tym, co się wydarza lub 

wydarzyło 

Intuicja (Intuitive) 
 obdarzony wyobraźnią 
 woli nowości niż stabilność 
 skupia się na ukrytych znaczeniach i 

przyszłych możliwościach 
Natura (Nature) 
Jak podejmujesz 
decyzje i radzisz 
sobie z emocjami? 

Myślenie (Thinking) 
 obiektywny, racjonalny 
 ceni wyżej logikę niż emocje 
 ceni wyżej efektywność niż współpracę 

Odczuwanie (Feeling) 
 wrażliwy, wyrażający emocje 
 empatyczny, nie lubi rywalizacji 
 ceni harmonię i współpracę między ludźmi 

Taktyka (Tactics) 
Jak planujesz i 
podejmujesz 
decyzje? 

Osądzanie (Judging) 
 zdecydowany, dobrze zorganizowany 
 lubi jasność, przewidywalność 
 woli strukturę i planowanie niż 

spontaniczność 

Poszukiwanie możliwości (Prospecting) 
 dobry w improwizacji, wyszukiwaniu 

możliwości 
 elastyczny, nonkonformista 
 nie lubi zamykać sobie opcji 

Tożsamość 
(Identity) 
Jak pewny jesteś 
swoich zdolności i 
decyzji? 

Asertywność (Assertive) 
 zrównoważony, odporny na stres 
 nie martwi się nadmiernie 
 nie nakłada na siebie zbyt dużo 

Burzliwość (Turbulent) 
 wrażliwy na stres 
 doświadcza szerokiego spektrum emocji 
 perfekcjonista, nastawiony na sukces 
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Test wykonany? To teraz czas na konkret. 

Uwaga – większość opisów jest dostępna tylko po angielsku! 

Materiały na temat poszczególnych typów osobowości znajdziesz na stronie: 
https://www.16personalities.com/pl/typy-osobowosci 

Znajdziesz tu opisy danego typu w różnych obszarach: 

 ogólny opis, 
 mocne i słabe strony, 
 związki, 
 przyjaźń, 
 rodzicielstwo, 
 ścieżki kariery, 
 zachowania w miejscu pracy, 
 wnioski. 

Jeśli chcesz poszerzyć materiały, zajrzyj też na stronę 
https://www.16personalities.com/articles/our-theory. Tutaj są opisy poszczególnych 
aspektów. Dodatkowo wyróżnione są: 

 role (Analysts, Diplomats, Sentinels, Explorers); 
 strategie (Confident Individualism, People Mastery, Constant Improvement, 

Social Engagement). 

Wybierz tę rolę i strategię, która odpowiada Twojemu typowi. 

Wydrukuj te opisy albo przekopiuj je do edytora tekstu. To będzie nasz punkt 
wyjściowy. 

https://www.16personalities.com/pl/typy-osobowosci
https://www.16personalities.com/articles/our-theory
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Przeczytaj powyższe opisy i podkreśl te zdania, które dobrze Cię opisują. Test 
osobowości możesz potraktować jako lustro, które pozwala spojrzeć na siebie z 
zewnątrz. Może pomóc dostrzec to, czego nie widzisz. 

Ale uwaga, bo teraz będzie bardzo ważny punkt. Tak ważny, że pozwolę sobie 
pogrubić całe zdanie: 

Podejdź krytycznie do wyników testu! 

Pamiętaj, że żaden test, a tym bardziej zautomatyzowany test internetowy NIE JEST w 
stanie opisać Cię w 100%! W przeciwnym razie oznaczałoby to, że na świecie mamy 
tylko 16 rodzajów identycznych klonów. Nie jest tak, prawda? 

To nie jest wróżbita, który otworzy Ci głowę i poda gotowy przepis na życie. Tylko Ty 
jesteś w stanie ocenić, na ile wyniki odpowiadają temu, kim jesteś. 

Dlatego nie próbuj dopasować siebie do wyników. Podkreśl tylko te zdania, które 
rzeczywiście z Tobą rezonują. 

 

Dobrze, to co zrobić z podkreśleniami? Weź do ręki kartę pracy nr 1 i wypisz 
podkreślone frazy w podziale na 5 kategorii: 

 cechy – to, co w Tobie niezmienne, np. wrażliwy, lubię pracę w grupie, idealista. 
 wartości – to, co dla Ciebie ważne i co przyświeca Twoim działaniom, np. 

harmonia, niezależność, rozwój, uczciwość, 
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 potrzeby – to, co jest Ci niezbędne, abyś czuł spokój i satysfakcję w danej 
dziedzinie, np. praca mająca znaczenie, silne i głębokie relacje, 

 zdolności – to, co potrafisz robić i co przychodzi Ci łatwo, np. kreatywność, 
wyciąganie wniosków, przekładanie pomysłów na plany, 

 styl działania – to, w jaki sposób działasz najlepiej, np. wolę działać 
samodzielnie, nie oglądam się wstecz, lubię mieć jasny plan działania, nie lubię 
rywalizacji. 

 

Jeśli poszczególne obszary masz już przepracowane, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
uzupełnić mapę myśli. Mogą to być zarówno wyniki innych testów, jak i po prostu to, 
co o sobie wiesz na podstawie obserwacji siebie, swoich doświadczeń itp. 

Z całą pewnością nie ma jednego testu, który wyczerpie cały temat. Połączenie 
różnych testów da Ci pełniejszy obraz, z którego będziesz mógł wyciągnąć lepsze 
wnioski. 

 

Twoje cechy czy potrzeby to coś, co w Tobie tkwi. Możesz starać się działać im na 
przekór, ale to może wywołać w Tobie rosnące poczucie dysonansu i zmęczenia. 
Zaakceptuj to, na co nie masz wpływu i potraktuj to jako punkt wyjścia do pracy nad 
swoim życiem. 

Jeśli jesteś introwertykiem, nie zmuszaj się do wychodzenia na codzienne imprezy. 
Jeśli jesteś wrażliwy, to nie wyrzucaj sobie nadmiernej emocjonalności. 
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Jeśli potrzebujesz przestrzeni dla wyobraźni i kreatywności – daj ją sobie. Jeśli 
potrzebujesz spotkań z ludźmi, żeby naładować się energią, nie zamykaj się w 
czterech ścianach. 

Pamiętaj, w teście osobowości nie ma ‘złych’ i ‘dobrych’ wyników. Nie ma lepszych i 
gorszych typów osobowości. Nie daj sobie wmówić, że powinieneś być taki a taki, że 
powinnaś być bardziej jakaś, a mniej jakaś. 

Uwaga! To ważne, abyś odróżniał niezmienne cechy od umiejętności, które możesz 
rozwijać. Jeśli na przykład reagujesz emocjonalnie, nie biczuj się za swoje odczucia. 
One po prostu są. Ale możesz pracować nad swoim zachowaniem, możesz ćwiczyć 
radzenie sobie ze stresem itp. Jeśli lubisz spontaniczność, to nie znaczy, że możesz 
wywracać do góry nogami pracę całego zespołu. 

 

Mapa myśli gotowa? To teraz czas na kartę pracy nr 2. 

Wybierz obszar życia, nad którym chcesz pracować, np. praca, czas wolny, relacje. 
Wypisz ten obszar na górze karty pracy. Teraz dla poszczególnych kategorii wypisz 
odpowiedzi na poniższe pytania. 

Dla ułatwienia podam przykłady dla obszaru ‘praca’. 

 

 Z którymi wartościami ten obszar jest zgodny? Z którymi wartościami w tym 
obszarze jest mi nie po drodze? Np. 

Moja praca pozwala mi na rozwój osobisty – mam dużo możliwości poszerzania 
moich umiejętności. 
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Moja praca promuje niezdrową rywalizację – nie ma w niej miejsca na harmonię i 
współpracę. 

 

 Które moje potrzeby są spełnione? Które pozostają niespełnione? Np. 

Moja praca polega na pomaganiu innym – spełnia moją potrzebę robienia czegoś, 
co ma znaczenie. 

Moja praca wymaga ode mnie nieszczerości wobec innych, co przeczy mojej 
potrzebie autentyczności. 

Moja praca jest zupełnie powtarzalna i nie spełnia mojej potrzeby osiągnięć. 

 

 Które zdolności wykorzystuję w danym obszarze? Które pozostają 
niewykorzystane? Np. 

W mojej pracy wykorzystuję umiejętność tworzenia strategii. 

Moja praca nie daje mi przestrzeni dla mojej kreatywności i wyobraźni. 

 

 Czy działam zgodnie ze swoim stylem działania? W jaki sposób? Np. 

W mojej pracy głównie wykonuję zadania indywidualnie – wolę to niż działania w 
grupie. 

W mojej pracy panuje chaos – brakuje mi działania w sposób zorganizowany. 
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Przeanalizuj odpowiedzi w poszczególnych kategoriach. Poniżej podaję przykładowe 
pytania dla wybranych kategorii. Oczywiście, potraktuj to jako wskazówki, punkt 
wyjścia dla przemyśleń. 

 

Wartości 

1. Czy moja praca jest zgodna z moimi wartościami? 

2. Czy moja praca stoi w ewidentnej sprzeczności z którąś z moich wartości? Czy 
mogę to zmienić? 

Np. System nagradzania pracowników powoduje niezdrową rywalizację i wzajemne 
‘podkładanie świni’. Może mogę zaproponować inny system, który będzie promować 
współpracę między członkami zespołu. 

3. Jak ta sprzeczność wpływa na moje odczucia, jakość życia? Czy powinienem 
zastanowić się nad zmianą pracy? 

Np. Praca zmusza mnie do sprzedawania produktów, do których nie jestem 
przekonany, przez co mam poczucie nieuczciwości. Wywołuje to u mnie frustrację i 
niechęć do pracy. 

Muszę pracować po godzinach, przez co nie mam czasu dla rodziny. 

Potrzeby 

1. Czy praca spełnia moje potrzeby? 

2. Które potrzeby pozostają niespełnione? Czy mogę to zmienić? 
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Np. Moja płaca jest zbyt niska, przez co moja rodzina ma trudności z utrzymaniem. 
Zakłóca to moją potrzebę stabilności i bezpieczeństwa. 

3. Jeśli nie, to czy mogę spełniać je w innych obszarach? Czy to mi wystarcza? 

Np. Moja praca wymaga postępowania zgodnie ze ściśle ustalonymi procedurami, 
nie ma w niej miejsca na kreatywność. Jednak to mi nie przeszkadza - spełniam tę 
potrzebę dzięki kreatywnemu hobby. 

Zdolności 

1. Czy mam szansę wykorzystać moje zdolności? 
2. Czy są zdolności, których nie wykorzystuję? Czy mogę je wykorzystać, aby lepiej 

wykonywać moją pracę? 

Np. Mogę zaproponować szefowi nowe działanie, wykorzystując moją umiejętność 
tworzenia strategii. 

3. Czy inna praca (jaka?) pozwoliłaby mi na pełniejsze wykorzystanie moich 
zdolności? 

Styl działania 

1. Czy w pracy mogę działać w sposób najbardziej efektywny? 
2. Czy mogę zapewnić sobie warunki, które pozwolą mi działać lepiej? 

Np. Mogę porozmawiać z szefem, żeby dał mi więcej swobody działania. 

 

Jeśli zastanawiasz się nad zmianą zawodu czy nad otwarciem firmy, powyższą 
analizę możesz przeprowadzić także dla potencjalnej nowej pracy. 
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Przy analizie relacji z ludźmi warto zadać sobie pytania: 

1. Czy buduję relacje na wartościach, które są mi bliskie? 

2. Czy moje potrzeby w tej relacji są spełnione? Jeśli nie, co mogę zrobić, aby to 
zmienić? 

3. Jak moje zdolności mogą mi pomóc wzmocnić, ubogacić tę relację? 

4. Jak mój styl działania przyczynia się do wzmacniania relacji? Czy są 
zachowania, które powodują nieporozumienia? Jak mogę je wyjaśnić? 

Oczywiście, w przypadku budowania relacji uwzględnij te elementy dla obu stron. 

A teraz kluczowy moment – wyciągnij wnioski z opracowania i zdecyduj, co z nimi 
zrobisz. 

Rzecz jasna – możesz zdecydować, żeby nie robić nic! Być może ta analiza 
utwierdziła Cię w przekonaniu, że Twoje życie w zupełności Ci odpowiada. 

Ale jeśli dostrzegasz jakieś braki – zastanów się, co z nimi zrobić. Zaplanuj konkretne 
działania. W przeciwnym razie test MBTI – ani inne testy! – w żaden sposób nie 
wpłynie na poprawę Twojego życia. 

Do tego służy karta pracy nr 3 – zapisanie działań to pierwszy krok do ich realizacji! 

Iza z LifeFinalEdited.pl 


