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A4. ACTIVITATEA DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ 

 

TEST - Ce meserie mi se potriveşte? 
 

(adaptat după „Activităţi şi teste pentru orientarea  
profesională a tinerilor”, compilaţie realizată de CIDDC, 2010) 

 
 
Ti-ar plăcea să avem o anumită meserie sau funcţie, care să te facă să te simţi împlinit şi important: 
aviator, poliţist sau... şef :) 
 
Însă nu ştii dacă aceste visuri ar putea avea corespondent în realitate. Aici intervine însă o şansă: 
anume aceea de a alege. Inventivitatea, spiritul de ordine şi disciplină sau capacitatea de a transmite 
sarcini pot contura drumul tău spre împlinire. Profilul pe care i1 vei obţine răspunzând cu sinceritate 
la acest test te poate încuraja în studiul pentru cariera potrivita. Nu exista răspunsuri bune sau 
proaste la acest test. Dacă ai mai completat şi alte teste în cadrul orelor de consiliere în cariera, 
corelează rezultatele obţinute la ele cu cele pe care le vei obţine acum, pentru a te cunoaşte cât mai 
profund. 
 
Instrucţiuni: 
Completeză numele şi prenumele, unitatea şcolară, clasa şi localitatea. 
Citeşte fiecare enunţ şi bifează în dreptul fiecăruia, astfel: 
- dacă ţi se potriveşte – în coloana DA. 
- dacă nu ţi se potriveşte – în coloana NU. 
DA = 1 punct 
NU = 0 puncte. 
 
La final, adună răspunsurile de DA (tabelul „Calcularea rezultatelor”), pentru profilurile INVENTIV, 
DIRECTIV ȘI ORGANIZAT.  
 
 
De reţinut! 
Scorul cel mai mare indică şi un posibil mediu de lucru în care să îţi poţi valorifica propriul potenţial. 
În situaţia unor scoruri egale sau apropiate, pot fi făcute corelaţii între profiluri.



 
 
 

 
 

Nume şi prenume: ...................................... 

Unitate şcolară: ......................................... 

Clasa: ........................... 

Localitatea: ............................................. 
 

Nr. Enunţ Da Nu 

1 Chiar şi în timpul liber, mă gândesc la o mulţime de probleme.   

2 Îmi place să-mi organizez fiecare lucru pe care-l încep.   

3 În trecut eram organizatorul unui grup de prieteni, al unui club etc.   

4 Pentru a cerceta lucrurile în profunzime, încerc să nu iau în seamă aparenţele.   

5 Caut să fiu pregătit pentru fiecare cerere.   

6 Mă simt în forma cea mai bună.   

7 În rezolvarea unor probleme, caut să aflu soluţia cea mai bună.   

8 Mi se pare destul de important să mi se spună ce se aşteaptă de la mine.   

9 Caut să-mi rezolv cât mai repede temele.   

10 Mă provoacă ideea de a lua parte la o cercetare ştiinţifică.   

11 Cred ca un loc de muncă ce-mi permite să iau decizii singur/a mi se potriveşte cel mai 
mult. 

  

12 La rezolvarea unor probleme am tendinţa să despic firul în patru, până când găsesc 
soluţia cea mai bună. 

  

13 Decât să mă plimb printr-un parc, prefer să citesc un studiu dedicat gripei aviare.   

14 Mi se pare normal să mă conformez unor reguli la şcoala.   

15 Din câte mă cunosc, cred că aş putea să fiu un şef de succes.   

16 Îmi place să rezolv un lucru care pe alţii îi plictiseşte.   

17 Prin felul meu de a fi, îmi place să am multe responsabilităţi.   

18 Când îmi revine rezolvarea unei probleme, îmi trec prin minte tot felul de idei.   

19 Disciplina la un loc de muncă mi se pare deosebit de importantă.   

20 Mă provoacă ideea să fiu şef.   

21 Dacă cer ceva cuiva, sunt atent să văd ce intenţii are.   

22 Prefer să nu primesc o nouă tema, până nu duc la bun sfârşit ceea ce am început.   

23 Îmi asum eşecul, în cazul în care greşesc.    

24 Într-o activitate colectivă, îmi place să-i spun fiecăruia ce are de făcut.   

 



 
 
 

 
 

Calcularea rezultatelor: 
 

Inventiv, meditativ 
 

Directiv 
 

Organizat, convenţional 
 

Nr. enunţ DA NU Nr. enunţ DA NU Nr. enunţ DA NU 

1   2   3   

4   6   5   

7   9   8   

10   11   14   

12   15   17   

13   20   19   

16   21   22   

18   24   23   

Scor total   Scor total   Scor total   

 
 
 


