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Poniżej przedstawiamy Twoje wyniki. Nasze algorytmy oszacowały, że Twoje cechy
osobowości charakteryzują się poniższym nasileniem.

EKSTRAWERSJA

poziom niski

Dla osoby o introwertywnym usposobieniu od ilości relacji z innymi ważniejsza jest
potrzeba prywatności i intymności. W stosunku do innych jest powściągliwa, chłodniejsza i
zdystansowana. Dominuje u niej poważny nastrój i mała częstotliwość przeżywania
ekstremalnych uczuć. Osoba taka rzadko odczuwa potrzebę zmian, jest niechętna wobec
poszukiwania nowych wrażeń. Z łatwością koncentruje swoją uwagę, nie ma kłopotów z
czynnościami wymagającymi skupienia i dokładności. Niechętnie bierze udział w zadaniach
związanych z koniecznością pracy w grupie. Zarówno w życiu zawodowym jak i
społecznym preferuje samotnictwo i samodzielność. Aktywność podobnie jak
ekspresyjność pozostają na umiarkowanym poziomie i są kontrolowane. Niewielka jest też
tendencja do ujawnia i okazywania uczuć za to przeważa zainteresowanie światem
wewnętrznym.

NEUROTYCZNOSC

poziom niski

Obniżone wyniki neurotyczności opisują osobę, której emocje naturalnie współgrają z
okolicznościami w jakich się znajduje, a jej zachowania i reakcje są współmierne do
wymogów sytuacji. Umiejętnie korzysta z własnych zasobów kontrolując naturę własnych
pragnień i potrzeb. Wewnętrzna predyspozycja do odczuwania pozytywnych emocji
przekłada się na pogodne interpretowanie swoich doświadczeń oraz zdolność czerpania
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satysfakcji i przyjemności z życia. Niska skłonność do doświadczania lęku i smutku
sprawia, że bardzo dobrze radzi sobie zarówno w nowych jak i trudnych okolicznościach.
Charakteryzuje ją adaptacyjność zachowań i dobre funkcjonowanie w sytuacjach
związanych ze stresem. Ma wysoką samoocenę i duże poczucie sprawczości dzięki
czemu jest odporna i zaradna.

OTWARTOŚĆ NA DOŚWIADCZENIA

poziom wysoki

Podwyższone nasilenie tej cechy obrazuje człowieka, którzy daje sobie prawo do
nieuznawania z góry narzuconych zasad i norm. Poddaje analizie otaczające ją wartości
wykazując samodzielność i autonomiczność myśli. Nie ma dla niej idei których nie można
podważyć oraz autorytetu z którym nie można się pokłócić. Intelektualna gotowość,
poznawcza ciekawość sprawia, że chętnie podejmują aktywności nastawione na
eksplorowanie świata zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Aktywnie poszukują
stymulacji i bodźców potrafiąc też nadawać pozytywną wartość życiowym doświadczeniom.
Cechuje ich duża tolerancja nowości, a także gotowość przyjmowania emocjonalnych
stanów innych osób. Otwartość sprzyja kształtowaniu autonomicznych sądów na temat
świata i odkrywaniu nowych idei. Chętnie tworzą własne reguły związane z etyką
postępowania w obrębie polityki, religii czy życia społecznego. Mają dużą estetyczną
wrażliwość, interesują się sztuką, filozofią i każdą nową wiedzą. To przekłada się na
bogactwo ich myśli i fantazyjność wyobraźni.

SUMIENNOŚĆ

poziom niski

Osobie z niską sumiennością towarzyszy spontaniczność i impulsywność choć z drugiej
strony, w specjalnych okolicznościach także zdolność szybkiego podejmowania decyzji.
Brak jej ściśle określonych celów i ambicji. Sprzyja to łatwemu porzucaniu trudnych zadań,
byciu mniej dokładnym w życiu codziennym i zawodnym. Słabe zaangażowanie, brak silnej
woli czy skrupulatności często współistnieje z rozleniwieniem i niską wewnętrzną
motywacją. Z drugiej jednak strony niska sumienność sprzyja podejmowaniu szybkich
decyzji oraz spontanicznym działaniom pod ich wpływem. Brak wysoce zorganizowanej

2/4



pracy, metodyczności postępowania w życiu codziennym, małe przywiązanie do celu
podejmowanych aktywności. Człowiek o niskiej sumienności żyje spontanicznością i
podejmowaniem się wielu prostych zadań.

UGODOWOŚĆ

poziom niski

Nisko ugodowa osoba to osoba, której poczucie wyższości względem innych ma silny
wyraz. Sposób myślenia sprzyja rywalizacyjnym tendencjom w zachowaniu i dominacji w
kontaktach z innymi. Ważna jest dla niej nieustępliwość, zbędna potulność.
Antagonistyczna postawa jest wyrazem negatywnego nastawienia do innych, przekonania
o tym , że ludzie potrafią być nieuczciwi i niebezpieczni. Osoba jest mało wrażliwa na
problemy innych ludzi, w kontaktach, z którymi dominuje rzeczowość i racjonalność bez
tendencji do rozczuleń. Jest sceptycznie nastawiona, uparta i cyniczna. Na konflikty
interpersonalne reaguje złością, preferuje takie ich rozwiązania, które polegają na
uzyskaniu przewagi jednej ze stron.

UMIEJSCOWIENIE POCZUCIA KONTROLI

poziom niski

Osoba z wewnętrznym poczuciem umiejscowienia kontroli czuje duże poczucie kontroli
zdarzeń i wpływu na ich bieg. Wie, że to z jej zachowaniem są związane konsekwencje
własnych działań, a więc źródłem ich w znaczącej części jest ona sama. Osoba ma
świadomość własnych możliwości, a w podejmowaniu decyzji są samodzielne i ufają
sobie. Wysoko oceniają prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na skutek
podejmowanych przez siebie działań. Świadomość i poczucie wpływu na bieg zdarzeń w
skrajnej formie mogą powodować nadmierne oskarżanie się i obwinianie za każde
niepowodzenie.

MATERIALIZM
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poziom niski

Osoba z obniżonym materializmem nie utożsamia się z rzeczami jakie nabywa.
Zasadnicza jest ich użyteczność, a nie fakt posiadania. Zakupy i konsumpcja nie należą do
jej głównych zainteresowań, a posiadanie luksusowych rzeczy nie jest dążeniem do
wyróżniania się dzięki nim na tle innych ludzi. Rzeczy nie są dla niej miernikiem wartości
drugiego człowieka. Osoba nie ma potrzeby manifestowania, ani demonstrowania swojej
zamożności i posiadanych dóbr. Dobra materialne to nie wyznacznik ani warunek
odniesionego sukcesu. Nie decydują też o czerpanej z życia przyjemności i nie
odzwierciedlają satysfakcji. Istnieją one obok centralnych wartości jakie wyznaje jednostka.

POSZUKIWANIE DOZNAŃ

poziom umiarkowany

Umiarkowane nasilenie poszukiwania doznań reprezentuje osoba, która dobrze radzi sobie
z deficytem stymulacji pochodzącej od ludzi, przeżyć i przygód jak również jest skłonna do
podejmowania delikatnego ryzyka by sobie tego typu doznań dostarczyć. Osoba taka bez
cierpień znosi nudę, samotność i izolację od ludzi, ale również potrzebuje czuć czasem
pobudzenie oraz poszukuje nagłych i delikatnie szalonych doświadczeń związanych ze
sportami, podróżami i nieprzewidywalnymi sytuacjami.
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