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Jak czas obchodzi się z Tobą
1
 

 
Zaznacz w odpowiedniej rubryce odpowiedź, z którą najbardziej się identyfikujesz, na koniec 

podsumuj wyniki.  
 

Aspekt dotyczący czasu prawie 

zawsze 

często czasem prawie 

nigdy 
Telefon stale mi przeszkadza, a rozmowy przeważnie 

są zbyt długie. 

    

Przez ciągłe przyjmowanie ludzi z zewnątrz lub  

z firmy często nie mogę się zająć właściwą pracą. 

    

Rozmowy trwają na ogół o wiele za długo i często ich 

wynik mnie nie satysfakcjonuje. 

    

Poważne, tj. czasochłonne i w związku z tym często 

nieprzyjemne zadania odkładam przeważnie na 

później albo mam kłopoty z doprowadzeniem ich do 

końca, bo nie mam do tego głowy (chroniczne 

odkładanie). 

    

Często brak mi jasnych priorytetów i próbuję załatwić 

naraz zbyt wiele spraw. Za bardzo się rozdrabniam  

i za mało koncentruję na sprawach najważniejszych 

    

Harmonogramów i terminów dotrzymuję jedynie pod 

presją czasu, dlatego że stale wypada mi coś 

nieprzewidzianego albo za dużo sobie biorę na głowę 

    

Mam za dużo papierów na biurku, w teczce, nawet  

w samochodzie, za dużo plików w komputerze, za 

dużo czasu poświęcam na korespondencję i czytanie. 

Nie mogę powiedzieć, żeby panował u mnie wzorowy 

porządek. 

    

Komunikacja z innymi często pozostawia dużo do 

życzenia. Spóźniona wymiana informacji, 

nieporozumienia, a nawet tarcia, są w miejscu mojej 

pracy na porządku dziennym. 

    

Zlecenie spraw do załatwienia rzadko mi się naprawdę 

udaje i często muszę załatwiać sprawy, które mógł 

załatwić ktoś inny 

    

Z trudem przychodzi mi odmawianie, kiedy inni 

czegoś chcą ode mnie, a ja przecież mam 

wystarczająco dużo własnej pracy! 

    

W mojej koncepcji życia brak właściwie jasno 

ustalonych celów zarówno osobistych. jak  

i zawodowych, tj. często nie potrafię dopatrzyć się 

sensu w tym, co robię przez cały dzień. 

    

Czasem brak mi koniecznej samodyscypliny do 

zrealizowania zaplanowanych przedsięwzięć albo 

tego, co sobie obiecałem… 

    

Podsumuj przyznane punkty w rubrykach  

i podlicz wszystkie mnożąc poszczególne kolumny 

wg podanych parametrów 

X 0 X 1 X 2 X 3 

SUMA = 0 = = = 
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Interpretacja wyników: 

 

0 - 17 punktów  
W ogóle nie umiesz zaplanować swego czasu (albo nie chcesz go planować) i pozwalasz, żeby 

inni decydowali za Ciebie i zarządzali Twoim czasem! Często też cierpisz z powodu konfliktu 

między pracą a czasem wolnym. Gospodarując czasem rozpoczniesz nowe życie pełne 

sukcesów. Spróbuj już od zaraz! 

 

 

18 - 24 punkty  
Próbujesz zapanować nad czasem, ale brak Ci często koniecznej konsekwencji, by robić to 

efektywnie i odnieść sukces. Masz poczucie, że znajdujesz się pod presją czasu, co  

w konsekwencji może rodzić stresy i napięcia. Panuj nad czasem, zamiast dopuszczać, by on 

zapanował nad Tobą.  

 

25 - 30 punktów  
Dobrze gospodarujesz czasem, ale możesz czynić to jeszcze lepiej. Ogranicz wykonywanie 

zadań do priorytetów, rozważ możliwości zlecania i delegowania (nawet nieformalnego) prac 

innym.  

 

31 - 36 punktów  
Gratulacje! (jeżeli odpowiedziałaś/eś uczciwie wobec samej siebie!) Jesteś przykładem dla 

każdego, kto chce się nauczyć obchodzenia z czasem. Nie poddajesz się presji czasu, 

konsekwentnie planujesz swój czas i ustalasz bliższe i dalsze cele.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


