TEST

DETERMINAREA TIPULUI DE PERSONALITATE PROFESIONALĂ
(J. Holland)

PRO BACALAUREAT
Instrucţiunea: pe foaia din faţa Dvoastră sunt reprezentate în perechi diferite profesii.
Încercaţi să găsiţi în fiecare pereche de profesii cea pe care o preferaţi. Rezultatele le înscrieţi în
foaia de răspuns. De exemplu, dacă din două profesii – poet ori psiholog, preferaţi profesia de
psiholog, atunci în foaia de răspuns în dreptul numărului 41b trebuie să puneţi semnul “+”.
1. a) inginer-tehnic,

b) inguner-controlor

2. a) muncitor la fabrica de tricotaje,
3. a) bucătar,

b) culegător

4. a) fotograf,

b) şef de magazin

5. a) desenator,
6. a) filosif,

b) medic sanitar

b) dizainer

b) psihiatru

7. a)chimist-cercetător,

b) contabil

8. a) redactor la o revistă ştiinţifică,

b) avocat

9. a) lingvist,

b) traducător de texte artistice

10. a) pediatru,

b) statistic

11. a) organizatorul activităţilor educative,
12. a) medic sportiv,
13. a) notar,

b) preşedintele sindicatelor

b) autor de foiletoane

b) agent de aprovizionare

14. a) perforator,

b) caricaturist

15. a) activist politic,
16. a) grădinar,

b) scriitor

b) meteorolog

17. a) şofer de troleibus,
18. a) inginer-electric,

b) soră medicală
b) secretar-maşinist

19. a) zugrav,

b) pictor pe metale

20. a) biolog,

b) medic şef

21. a) teleoperator,
22. a) hidrolog,

b) regizor

b) revizor
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23. a) zoolog,

b) zootehnician

24. a) matematic,

b) arhitector

25. a) lucrător social,

b) funcţionar la contabilitate

26. a) învăţător,

b) şef de echipă

27. a) educator,

b) pictor pe ceramică

28. a) economist,
29. a) corector,

b) şef de secţie
b) critic

30. a) şef pe activitatea de gospodărie,
31. a) inginer-radio,

b) director

b) specialist pe fizică nucleară

32. a) ajustor, reglor,

b) mecanic

33. a) agronom, b) preşedinte de gospodărie ţărănească
34. a) croitor-modelier,
35. a) arheolog,

b) decorator

b) expert

36. a) lucrător la muzeu, b) consultant
37. a) om de ştiinţă,

b) actor

38. a) logoped, b) stenografist
39. a) medic,

b) diplomat

40. a) contabil-şef,
41. a) poet,

b) director

b) psiholog

42. a) lucrător la arhivă,

b) sculptor.
Gheia
(foaia de răspuns)

Tip
realist
1a

Tip
Tip social
intelectual
1b
2b

Tip
convenţional
3b

Tip
Tip
întreprinzător artistic
4b
5b

2b

6a

6b

7b

8b

9b

3a

7a

10a

10b

11b

12b

4a

8a

11a

13a

13b

14b

5a

9a

12a

14a

15a

15b

16a

16b

17b

18b

23b

19b

17a

20a

20b

22b

26b

21b

18a

22a

25a

25b

28b

24b

19a

23a

26a

28a

30a

27b

21a

24a

27a

29a

33b

29b

31a

31b

36b

32b

35b

30b
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32a

35a

38a

38b

37b

37a

33a

36a

39a

40a

39b

41a

34a

37a

41b

42a

40b

42b

Suma=

Suma=

Suma=

Suma=

Suma=

Suma=

Caracteristica tipurilor de personalitate:
1. Tipul realist – nesociabil, orientat spre prezent, stabil emoţional, se ocupă cu obiecte
concrete (lucruri, instrumente, maşini), preferă ocupaţii care cer iscusinţă motoră, activitate
concretă. Are dezvoltate aptitudinile matematice, neverbale.
Profesii recomandate: mecanic, electric, inginer, agronom etc.
2. Tipul intelectual – analitic, raţional, original, nesociabil, independent. Predomină
valori teoretice, preferă să soluţioneze sarcini care cer gândire abstractă. Aptitudinile verbale şi
cele neverbale sunt dezvoltate armonios.
Profesii preferate: cele ştiinţifice (botanist, astronom, matematician, fizician etc).
3. Tipul social – dispune de abilităţi sociale, are nevoie de contacte. Trăsături de caracter:
tendinţa de a educa şi învăţa, orientare spre oameni, umanism, feminitate. Încearcă să se abţină
de la problemele intelectuale. Este activ, dar deseori dependent de părerea grupului. În
soluţionarea problemelor se bazează pe emoţii, sentimente, abilităţi de comunicare. Posedă
aptitudini verbale înalte.
Ocupaţii recomandate: instruire, învățare, reabilitare (învăţător, medic, psiholog, psihiatru
etc).
4. Tipul convenţional – preferă activităţi bine structurate, caracter stereotipic, concret,
practic. Nu manifestă critică, originalitate. Este conservator, dependent, rigid. Aptitudinile
organizaţionale sunt slab dezvoltate. Predomină aptitudinile matematice.
Sunt recomandate profesii legate de cancelarie şi calcul.
5. Tipul întreprinzător – selectează scopuri care îi permit să manifeste energie, entuziasm,
impulsivitate. Preferă riscul. Este dominant, îi place să conducă. Nu preferă munca practică şi
activităţi care cer efoturi intelectuale. Bine soluţionează sarcini legate de conducere, statut şi
putere. Este agresiv, întreprinzător, cu aptitudini verbale înalte.
Profesii recomandate: artist, jurnalist, operator TV, director, director-adjunct, diplomat
etc.
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6. Tipul artistic – se bazează pe emoţii, imaginaţie, intuiţie. Independent în decizii,
original. Aptitudini verbale şi motore înalte. Ideal de viaţă înalt cu confirmarea propriului “Eu”.
Nesociabil în sensul, că nu se conduce de normele sociale.
Preferă ocupaţii creative: muzică, pictură, arta literară etc.
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