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Képességek, készségek – pályakezdő, hosszú változat 

A pályadöntéseknél, legyen szó egy szakmai képzés kiválasztásáról, vagy továbbtanulásról, 

de akár a számunkra megfelelő célállás meghatározásáról, fontos szempont, hogy 

rendelkezzünk azokkal a képességekkel, készségekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 

szakmai tevékenységben eredményesek lehessünk. Az alábbi kérdőív segít jobban 

megismerni a képességeit, és azt, hogy a képességeinek melyik szakmák feleltethetőek meg a 

legjobban. 
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1. 
Ügyesen tudok papírból alakzatokat 

hajtogatni.    

2. 
Nehezen értem a matematikai tételek 

bizonyításait.    

3. 
Képzeletemben jól meg tudok jeleníteni 

tárgyakat.    

4. 
Olvasáskor rendszerint észreveszem az 

elírásokat.    

5. 
Ritkán gondolkodom el a dolgok mélyebb 

értelmén.    

6. 
Új, addig nem próbált megoldásokat eszelek 

ki.    

7. 
Nyugodt, izgalmaktól mentes életet 

igyekszem élni.    

8. Jól viselem a változásokat.    

9. 
Nem szoktam elnagyolni a 

tevékenységemet.    
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10. Zavar, ha sok elintézendő feladatom van.    

11. A saját módszerem szerint tanulok.    

12. Bizalommal fordulok társaimhoz.    

13. Akaratlanul is megbántok néha másokat.    

14. Tisztában vagyok a kötelességeimmel.    

15. 
Nem zavar, ha idegen emberek előtt kell 

beszélni.    

16. 
Nehezen kapom el a felém hajított 

tárgyakat, (például labdát).    

17. 
Nem okoz nehézséget a visszajáró pénz 

kiszámolása.    

18. Idegen városban nehezen igazodok el.    

19. 
Képes vagyok egyszerre több dologra 

figyelni.    

20. Gyorsan rájövök a problémák megoldására.    

21. Nehezen változtatok a bevált dolgokon.    

22. Nehezen jövök ki a sodromból.    

23. 
Nehezen változtatom meg azt, amit a 

fejembe veszek.    

24. Precíz vagyok.    

25. 
Könnyen teremtek kapcsolatot idegenekkel, 

ha a feladatom úgy kívánja.    
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26. Saját magam megoldom a problémáimat.    

27. Nem szeretem a közös feladatvégzést.    

28. 
Ügyelek rá, hogy ne bántsam meg a 

társaimat.    

29. Szabálykövető vagyok.    

30. Gyakran félreértik, amit mondok.    

31. Nehezen fogom meg a parányi tárgyakat.    

32. 
Ritkán hibázok, ha fejben számolok ki 

valamit.    

33. Rajzolásnál könnyen elvétem az arányokat.    

34. 
Nehezemre esik, ha tartósan kell egy 

feladatra koncentrálnom.    

35. 
Meg tudom oldani a gondolkodtató 

feladatokat.    

36. 
Olyan kérdéseim szoktak lenni, amelyek 

másoknak eszébe sem jutnak.    

37. 
Feleléskor annyira izgulok, hogy nem jut 

eszembe, amit megtanultam.    

38. 
Az utazás, a változó környezet 

stresszhelyzetet jelent számomra.    

39. A feladatok minden részletét kidolgozom.    

40. Megtalálom a legoptimálisabb megoldást.    

41. 
Bizonytalankodom, ha önállóan kell 

döntenem.    
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42. 
Nyitottan, elfogadással viszonyulok 

másokhoz.    

43. Együtt érzek a gyengébbekkel.    

44. Nyomaszt a nagy felelősség.    

45. Választékosan fejezem ki magam.    

46. Apró tárgyakat könnyen kiejtek a kezemből.    

47. 
Fel tudom írni a szöveges feladatok 

megoldásához az egyenletet.    

48. 
Nehezen tudok tárgyakat a képzeletemben 

elforgatni.    

49. 
Ügyes vagyok a koncentrációt/figyelmet 

igénylő játékokban.    

50. A csoporttársaim szerint jó eszű vagyok.    

51. Ritkán vannak hasznos ötleteim.    

52. Nyugodt természetem van.    

53. 
A váratlan helyzetekben nehezen találom fel 

magam.    

54. Nem szeretek apró dolgokkal bíbelődni.    

55. 
Egy tevékenység megtervezésénél több 

szempontot is figyelembe veszek.    

56. 
Vagyok annyira önálló, hogy tudjam, mit 

kell tennem.    

57. 
A közösségekben nehezen találom meg a 

helyem.    



 
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL 

 

 
 1085 Budapest, Baross u. 52. Telefon: 06 1 477 5600 

 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Telefon: 06 1 303 9300 5/8 

 www.nive.hu 

 

 

58. 
Pontosan át tudom élni, hogy a másik ember 

mit érez.    

59. 
Nem érzek lelkifurdalást, ha 

felkészületlenül megyek az órára.    

60. 
Nehéz pontosan megfogalmaznom a 

gondolataimat.    

61. Jó a kézügyességem.    

62. A számolásban lassú vagyok.    

63. 
A mértani vagy geometriai feladatok 

megoldása nem okoz gondot    

64. 
Előfordul, hogy feladat megoldás közben 

teljesen máshol járnak a gondolataim.     

65. A problémák kihívást jelentenek számomra.    

66. Szeretek új dolgokat alkotni.    

67. Sokat aggodalmaskodok.     

68. 
Könnyen alkalmazkodom a tanárok 

elvárásaihoz.    

69. 
Nem nekem való az apró dolgokkal való, 

precizitást igénylő tevékenység.    

70. Részt veszek programok szervezésében.    

71. 
Nehezen viselem, ha teljesen magamra 

vagyok utalva.    

72. Szívesen veszek részt csapatjátékokban.    

73. 
Nehezen ismerem fel a másik ember 

hangulatát.    
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74. 
Gondot fordítok arra, hogy ne okozzak 

másoknak problémát.    

75. Bármiről el tudok beszélgetni másokkal.    

76. 
Pontosan és gyorsan kezelem a számítógép 

billentyűzetét.    

77. Könnyen megértem a számtani feladatokat.    

78. 
Az oldalnézeti - vetületi - rajz alapján nehéz 

számomra a tárgyak felismerése.    

79. Minden egyes részletre oda tudok figyelni.    

80. A logikai fejtörőkkel nehezen boldogulok.    

81. Ötleteimmel segíteni tudok másoknak.    

82. Stressz mentes környezetben szeretek élni.    

83. Bármilyen helyzetben feltalálom magam.    

84. 
Ügyelek rá, hogy amit csinálok, az precízen 

kidolgozott legyen.    

85. 
Közös programok esetén inkább a társaimra 

bízom a szervezést.    

86. Magam osztom be az időmet.    

87. 
Könnyen kerülök konfliktushelyzetbe a 

csoporttársaimmal.    

88. Figyelembe veszem a másik ember érzéseit.    

89. 
Helyrehozom a hibázásaim 

következményeit.    
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90. Jól fogalmazok.    

91. 
Ügyetlen vagyok, ha a kezeim, ujjaim 

használatával kell feladatot végeznem.    

92. 
Könnyű megtanulnom a matematikai 

tételeket.    

93. Fel tudom becsülni a távolságokat.    

94. Figyelmetlenségem miatt gyakran hibázok.    

95. Jól átlátom a bonyolult problémákat.    

96. Nem tudok semmi eredetit kitalálni.    

97. Jól viselem a mindennapi feszültségeket    

98. 
Nehezen viselem, ha alkalmazkodnom kell 

másokhoz.    

99. 
Elmélyedek az aprólékos, nagy pontosságot 

igénylő tevékenységekben.    

100. Nehezen boldogulok az ügyintézésekkel.    

101. 
Nem kérek segítséget a feladatok 

megoldásához.    

102. Segítőkészség jellemez.    

103. Nehéz átéreznem a másik ember bánatát.    

104. Felelősséggel viszonyulok társaimhoz.    

105. 
A hosszú körmondatokat nehezen értem 

meg első olvasásra.    
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106. Csipesszel is biztosan fogok meg tárgyakat.    

107. 
Inkább a számológépemet használom, 

mintsem fejben próbálkozzak.    

108. Jó a szemmértékem.    

109. 
Előfordul, hogy fontos dolgok elkerülik a 

figyelmemet.    

110. 
Nehezemre esik elmélyülni a gondolkodtató 

feladatokban.    

111. Értékes, új gondolataim vannak.    

112. 
Fel tudom dolgozni a feszültséget keltő 

helyzeteket.    

113. Gyorsan felismerem, mit várnak el tőlem.    

114. 
Nem zavar, ha a feladataim kidolgozásába 

kisebb hibák csúsznak.    

115. Gyakorlatias vagyok.    

116. 
A döntéseim előtt kikérem mások 

véleményét.    

117. Együttműködöm a csoporttársaimmal.    

118. Jól tudok mások érzéseire reagálni.    

119. A határidők betartása gondot okoz.    

120. Jó az előadó-képességem.    

 

Forrás: Nemzeti Pályaorientációs Portál – www.eletpalya.munka.hu 


