
1. Вам з колегою доручили одне завдання на двох, за яке платитимуть
однаково. Як Ви будете працювати?

а) хай Ви  стомитеся, але й колега працюватиме з повною віддачею;
б) якщо ми отримаємо однаково, то навіщо працювати більше, ніж колега;
в) колега все зробить сам, а Ви йому підкажете, як це зробити найкраще.

2. Робочий день скінчився. Чим Ви будете займатися?
а) активний відпочинок ñ найкращий відпочинок у світі;
б) якщо є можливість додаткового заробітку, Ви не відмовитеся;
в) підете додому і будете дивитися телевізор.

3. У Вас призначено зустріч на самісінький ранок. Ви:
а) завчасно прийдете на умовлене місце;
б) на зустріч не спізнитеся, проте, можливо, не поснідаєте;
в) устанете з ліжка за 5 хвилин до того, як потрібно вийти з дому. Якщо
спізнитеся, виправдаєтеся ранковими затримками руху транспорту.

4. Ви вже давно не прибирали вдома, тому:
а) прибирете в перші ж дощові вихідні, оскільки гуляти під дощем гірше, ніж
поратися з ганчіркою;
б) дочекаєтеся Нового року. Тоді вже точно доведеться прибирати;
в) у першу ж вільну годину почнете прибирати. 

5. Уявіть собі, що Ви відпочиваєте вдома з рідними і несподівано задзвонив
телефон. Що Ви зробите?

а) зачекаєте, доки не зніме трубку хтось з рідних;
б) зачекаєте 3 ñ 4 дзвінки перш ніж підійти до телефонного апарата;
в) негайно знімете телефонну трубку.

Ключ підрахунку балів

8 ñ 10 балів. Підлеглому не можна доручати термінові справи ñ він занадто довго
буде працювати над завданням.

4 ñ 7 балів. Підлеглий відволікатиметься на каву'паузу, проте завдання виконає
вчасно.

0 ñ 3 бали. Підлеглий є працелюбним, він будь'яку роботу виконає достроково та
не сидітиме склавши руки в очікуванні нових завдань.
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НА ДОПОМОГУ МЕНЕДЖЕРУ

ЧЧИИ  ММООЖЖЕЕТТЕЕ  ВВИИ  ППООККЛЛААССТТИИССЯЯ  ННАА ССВВООЇЇХХ  ППІІДДЛЛЕЕГГЛЛИИХХ??

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕСТ

Для того щоб доручити підлеглому певну роботу, потрібно знати
його потенціал. Цей тест допоможе виявити схильність Ваших
підлеглих до лінощів. Щоб це зíясувати, попросіть їх відповісти на
наведені нижче запитання, вибравши лише один варіант відповіді.

№ пор. 1 2 3 4 5

а 0 1 0 1 2

б 1 0 1 2 1

в 2 2 2 0 0


