TEST - CZY JESTEŚ KREATYWNA?
Test określi poziom Twojej kreatywności. 10 pytań. Wybierz z
każdego, jedną odpowiednio opisującą Cię odpowiedź.

1. Znajomi doceniają Cię przede wszystkim za:
a) rzetelność i obowiązkowość
b) pomysłowość i rozwagę
c) błyskotliwość i przebojowość

2. Jeśli masz poważny problem do rozwiązania, starasz się:
a) przypomnieć sobie, w jaki sposób inne osoby radziły sobie w
podobnych sytuacjach
b) przedyskutować strategię działania z przyjaciółmi
c) wymyślić kilka opcji możliwych do przyjęcia i wybrać najlepszą

3. Eksperymentujesz w kuchni lub testujesz różne dania w
restauracji:
a) nie – od lat mam ulubione potrawy
b) czasami
c) bardzo często

4. Twoja znajoma to osoba z inicjatywą, odważnie wygłasza swoje
zdanie, pomysły. Jak ją traktujesz?
a) unikasz jej, bo burzy spokój i porządek
b) podziwiasz ją za błyskotliwość i odwagę
c) szukasz okazji, by z nią podyskutować

5. Widzisz ogłoszenie o koncercie zespołu grającego muzykę
poważną w rytmie reggae, akurat masz wolny wieczór, co robisz?
a) krzywisz się z dezaprobatą i odchodzisz – to nie dla ciebie
b) przez chwilę rozważasz możliwość posłuchania, ale
rezygnujesz
c) już się cieszysz, bo możesz posłuchać czegoś nowego.

szybko

6. Twoje przebranie na balu maskowym zostało skrytykowane przez
wielu znajomych, a ty:
a) martwisz się ich opinią przez parę dni, chciałbyś cofnąć czas
b) przekonujesz się, że nie zrozumieli symboliki stroju, jest ci przykro
c) nie przejmujesz się – strój stworzyłeś sam i jest świetny.

7. Twoje zainteresowania:
a) dotyczą jednej dziedziny i są niezmienne od lat
b) zmieniały się kilkakrotnie
c) są bardzo różnorodne.

8. Gdy przystępujesz do realizacji nowego zadania, najbardziej
motywują cię:
a) pieniądze
b) osobiste ambicje
c) ciekawość

9. W ciągu pięciu minut postaraj się wymyślić jak najwięcej
zastosowań dla grzebienia. Ile znalazłeś?
a) 0–3
b) 4–9
c) 10 i więcej.

10. Poniżej znajduje się dziewięć kropek, spróbuj połączyć je
wszystkie za pomocą trzech linii, prostych, rysowanych bez
odrywania ołówka od papieru. Jak szybko to zrobiłeś?

a) nie znasz rozwiązania
b) po kilkunastu minutach
c) po kilku minutach.

Koniec testu – poniżej wyniki:

WYNIKI
Litera, którą wybierałaś najczęściej, charakteryzuje poziom Twojej
kreatywności. Zsumuj więc oddzielnie każde a) b) c).
Przewaga a)
Jesteś osobą, która zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
lubi trzymać się ustalonych wcześniej procedur i ogólnie przyjętych
zasad. Taka postawa daje ci poczucie bezpieczeństwa. Zbytnia
oryginalność, perspektywa zmian i podjęcia ryzyka nieco cię
przeraża. Najlepiej funkcjonujesz w sytuacjach przewidywalnych i
sprawdzonych, a szef uważa cię zapewne za solidnego i
obowiązkowego pracownika.

Przewaga b)
Masz wiele ciekawych pomysłów, ale często brakuje ci inspiracji i
odwagi, aby je zrealizować. Lubisz przebywać w towarzystwie osób
oryginalnych i przebojowych, podziwiasz ich dokonania, w skrytości
marząc o tym, aby pójść w ich ślady. Zacznij ćwiczyć kreatywność,
bo to umiejętność, którą możesz rozwijać.

Przewaga c)
Kreatywność to umiejętność, która u Ciebie jest świetnie
rozwinięta. Zarówno prywatnie, jak i w pracy potrafisz realizować
zadania i rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Umiesz
dostosować się do różnych sytuacji społecznych, a nieoczekiwane
zdarzenia traktujesz jak okazję do zdobycia nowych doświadczeń.
Masz wiele pasji i nie wiesz, co to nuda, a każdy dzień to dla Ciebie
nowe wyzwanie. Tak trzymaj!

