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Przejrzyj załączoną listę umiejętności i cech. Zaznacz w kółko każdą cechę, którą uważasz za swoją 

mocną stronę. Nie ma tutaj ograniczeń ilościowych, więc możesz zaznaczyć tyle, ile uznasz za 

prawdziwe dla Ciebie. Możesz też dodać dodatkowe mocne strony, którymi się cechujesz, a które 

nie pojawiły się na tej stronie. Ważne na tym etapie, aby to była Twoja długa lista mocnych stron. 

Jeśli masz wątpliwości, czy to na pewno jest Twoja mocna strona, również ją na tym etapie zaznacz – 

ale może innych kolorem niż Twoje zdecydowanie mocne strony. 

Pamiętaj, aby tutaj dodać również techniczne umiejętności, jakie masz, np. projektowanie stron 

www, tworzenie grafik, obsługa Excela. 

Im więcej wymyślisz w tym ćwiczeniu, tym lepiej! 

 

Kreatywność, 

pomysłowość 
Samodzielność 

Elastyczność, 

otwartość na 

zmiany 

Rzetelność Dążenie do celu 

Zdolność 

radzenia sobie ze 

stresem 

Poczucie 

odpowiedzialności 
Pewność siebie 

Manualna 

zręczność 

Talent artystyczny 

(np. rysunek, 

grafika, dekoracje 

itp.) 

Talent muzyczny 
Sprawność 

fizyczna 

Zdolności 

interpersonalne 

Umiejętność 

komunikowania 

Umiejętność 

pracy w grupie 

Zdolność do 

przekonywania 

Prezentacje i 

przemówienia 

przed grupą 

Rozwiązywanie 

konfliktów 

Nawiązywanie 

nowych relacji 
Asertywność 

Zarządzanie 

innymi 
Empatia Entuzjazm 

Umiejętność 

pracy w stresie, 

pod presją 

Ambicja 

Wykazywanie się 

inicjatywą 

Zorientowanie na 

sukces 

Umiejętność 

motywowania 

innych 

Zdolności 

organizacyjne 

Dokładność, 

precyzja 

https://elakrokosz.pl/


ElaKrokosz.pl        Materiał do podcastu #16  Jak odkryć swój Talent?        Ela Krokosz 

Nowy odcinek podcastu dostępny co tydzień na elakrokosz.pl!  

 

Poczucie humoru Odwaga 

Ciekawość 

różnych rzeczy i 

otwartość na 

nowe 

Myślenie 

strategiczne 

Umiejętność 

analitycznego 

myślenia 

Zdolność do 

języków obcych 

Myślący 

przedsiębiorczo 
Doradzanie 

Budżetowanie, 

praca na liczbach 

Doskonalenie 

(procesów, firmy) 

Zarządzanie 

realizacją 

projektu 

Podejmowanie się 

wyzwań 
Sumienność Wytrzymałość 

Myślenie 

krytyczne 

Umiejętność 

planowania 

Rozwiązywanie 

problemów 

Inspirowanie 

innych 
Spostrzegawczość 

Wyobraźnia 

przestrzenna 

Autoprezentacja 
Komunikacja 

pisemna 

Orientacja na 

klienta 

Umiejętności 

techniczne 

Umiejętność 

uczenia się 

Podejmowanie 

ryzyka 
Administracja 

Sprzedawanie i 

promowanie 
Uczenie innych Kontrolowanie 
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