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OBJECT-RELATED AND COMMUNICATIVE ASPECTS OF TEMPERAMENT:
POLISH ADAPTATION OF RUSALOV'S
“STRUCTURE OF TEMPERAMENT QUESTIONNAIRE”

Summary. The paper presents the theoretical background and psychometric properties of the Polish version of Rusalov's 
Structure of Temperament Questionnaire (STQ). STQ has been developed as a psychometric tool designed to test assumptions 
based on Rusalov's structural theory of temperament. According to this concept, the structure of temperament is described by 
a cross-classification based on two main clusters. The first cluster refers to the structure of “neuronal functional systems” and 
consists of four traits: ergonicity, plasticity, tempo and emotionality. The second one is connected with the structure of human 
action and reflects two aspects of behaviour: social (communicative) and object-related (things). As a result structure of 
temperament consists of eight traits (and equivalent eight STQ scales): social ergonicity, object-related ergonicity, social 
plasticity, object-related plasticity, social tempo, object-related tempo, social emotionality and object-related emotionality. 
Psychometric properties of the Polish version of the STQ have been assessed, taking into account the empirical verification of 
the social-object differentiation of temperamental traits, postulated by Rusalov. The results (including exploratory and 
confirmatory factor analysis) have shown that the empirical structure of traits is different from that postulated by the theory.

Pawłowowska koncepcja typów układu nerwowego cieszy się od wielu lat nie słabnącym powodzeniem wśród 
psychologów różnic indywidualnych (zob. Strelau, 1998). Przyczyną tego stanu rzeczy jest jej niezwykła 
heurystyczność, czego wyrazem są liczne analizy empiryczne i równie liczne jej teoretyczne modyfikacje. 
Przykładem nowatorskich ujęć teoretycznych, pozostających w nurcie pawłowowskim, jest koncepcja cech 
układu nerwowego Tiepłowa (1985) i Niebylicyna (1976), zwana teorią neopawłowowską, oraz regulacyjna teoria 
temperamentu Strelaua (1985; 1993), będąca syntezą dorobku kontynuatorów Pawłowa oraz osiągnięć 
psychologii amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. W ostatnim dziesięcioleciu została opublikowana kolejna 
interesująca interpretacja teorii neopawłowowskiej, będąca jednocześnie oryginalną syntezą dorobku psychologii 
radzieckiej, a mianowicie strukturalna koncepcja Rusałowa (1989). Zarówno ta teoria, jak i opracowane 
oryginalne narzędzie diagnostyczne umożliwiające weryfikację jej twierdzeń, spotkały się z dużym (nie tylko 
życzliwym, ale i krytycznym) zainteresowaniem wśród psychologów różnic indywidualnych (Bishop, Jacks, 
Tandy, 1993; Brebner, Stough, 1993; Stough, Brebner, Cooper, 1991; Strelau, 1998; Zuckerman, 1991). 
Podstawowe twierdzenia koncepcji Rusałowa wydają się bowiem na tyle istotne dla badań nad temperamentem 
(i konceptualizacją tego pojęcia), że ważna jest ich empiryczna weryfikacja. Jedna z prób takiej analizy została 
podjęta przez Strelaua (1990). W niniejszym artykule prezentowane są zatem wyniki psychometrycznej 
weryfikacji strukturalnych twierdzeń tej teorii. Badania zainspirowane koncepcją Rusałowa wymagały jednak 
w pierwszej kolejności adaptacji do warunków polskich Kwestionariusza Struktury Temperamentu. 
Jednocześnie więc w pracy tej przedstawiana jest charakterystyka psychometryczna polskiej wersji KST.
Prezentację tych danych rozpoczniemy od przedstawienia strukturalnej koncepcji temperamentu Rusałowa oraz 
oryginalnego narzędzia badawczego.

STRUKTURALNA KONCEPCJA TEMPERAMENTU RUSA OWAŁ
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Badania prezentowane w niniejszym artykule były finansowane przez Komitet Badań Naukowych z grantu 
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Strukturalna teoria temperamentu Rusałowa (1989) powstała na bazie dwóch podstawowych koncepcji 
teoretycznych: Anochina (1968) i Leontiewa (1979), z wykorzystaniem dorobku neopawłowistów (Niebylicyn, 
1976). Przez pojęcie temperamentu autor rozumie nie tyle bezpośrednią manifestację w zachowaniu 
biologicznych właściwości, ale przede wszystkim efekt „generalizacji biologicznych układów funkcjonalnych” na 
różne formy zachowania. Zgodnie z tą tezą, genetycznie zdeterminowany system indywidualnych właściwości 
biologicznych człowieka – po włączeniu w różne rodzaje aktywności – jest restrukturyzowany i reorganizowany, 
tworząc nowy, ugólniony i stabilny czasowo system cech zachowania (Rusałow, 1989, s. 818). Cechy te – 
odzwierciedlające formalne aspekty zachowania niezależne od jego treści – są traktowane jako tempera-
mentalne.
Istotą takiego ujęcia jest zatem teza, że temperament jest zjawiskiem nie tyle biologicznym, ile raczej 
psychobiologicznym (osobowość determinująca treść zachowania jest zjawiskiem socjopsychologicznym). Cechy 
temperamentu powstają jako wynik funkcjonalnej interakcji biologicznych właściwości układu nerwowego 
z różnymi rodzajami działalności człowieka, tj. różnymi rodzajami środowiska, w których działalność ta jest 
podejmowana.
Idea „układów funkcjonalnych” sterujących zachowaniem została zaczerpnięta z prac Anochina (1968). Zgodnie 
z propozycją tego autora, każdy akt zachowania może być traktowany jako zorganizowany, hierarchiczny proces, 
obejmujący cztery składowe: aferentną syntezę, programowanie, wykonanie i informację zwrotną o efektach 
zachowania. U podstaw każdego z czterech składników układu funkcjonalnego znajdują się odrębne, choć 
współdziałające, mechanizmy neuronalne. Anochin interpretuje je w kategoriach powstawania i irradiacji 
procesu pobudzenia w obrębie kory mózgowej, jak i przenoszenia się procesu pobudzenia z komórek kory do 
struktur podkorowych i obwodowego układu nerwowego. Interpretując składniki układu funkcjonalnego 
w kategoriach różnic indywidualnych, Rusałow (1989) przyjął istnienie czterech podstawowych formalnych cech 
zachowania, tworzących pierwotną strukturę temperamentu.
Pierwsza cecha jest związana z „szerokością” aferentnej syntezy i niejako odzwierciedla potrzebę interakcji 
organizmu ze środowiskiem; określono ją mianem ergiczności. Druga cecha, związana z fazą programowania 
zachowania i określająca stopień łatwości przechodzenia organizmu od jednego programu zachowania do 
drugiego, została nazwana plastycznością. Kolejna cecha, powiązana z fazą wykonania, odzwierciedla szybkość 
realizacji danego programu zachowania. Określono ją jako tempo zachowania. Cecha czwarta wiąże się 
natomiast z wrażliwością na rozbieżność pomiędzy oczekiwanymi efektami programu zachowania a faktycznymi 
wynikami działania. Przyjmując za Anochinem (1968), że rozbieżność jest źródłem negatywnych emocji, czwartą 
cechę rozpoznano jako emocjonalność.
Rusałow (1989) uważa, że propozycja takiej struktury temperamentu jest uszczegółowieniem poglądów 
Niebylicyna (1976), który traktował temperament jako strukturę dwóch podstawowych cech: aktywności 
i emocjonalności. W ujęciu Rusałowa (1989) ergiczność, plastyczność i tempo są składnikami aktywności 
wynikającymi z przebiegu procesu pobudzenia przez poszczególne fazy sterujące działaniem. Koncepcja ta 
w pewnym zakresie wchłania zatem dorobek neopawłowistów.
Ta pierwotna struktura temperamentu – odpowiadająca „neuronalnym strukturom funkcjonalnym” sterującym 
zachowaniem, będąc w toku interakcji ze środowiskiem – jest modyfikowana odpowiednio do podstawowych 
rodzajów ludzkiej działalności. U podłoża tych modyfikacji znajdują się zmiany (restrukturyzacje 
i reorganizacje) samych „struktur funkcjonalnych”. Podstawowym wymiarem różnicującym działalność 
człowieka jest rodzaj środowiska, z którym organizm wchodzi w interakcję: społeczne i fizyczne. Teza ta 
zaczerpnięta została z prac Leontiewa (1979).
Interakcja ze światem społecznym wiąże się z kontaktami z innymi ludźmi, w głównej mierze z procesem 
komunikacji: wymianą idei, poglądów, pomysłów, doświadczeń, zainteresowań czy współpracą albo rywalizacją. 
Z tego względu określono ją mianem interakcji społecznej lub komunikacyjnej. Interakcja ze światem fizycznym 
wiąże się z oddziaływaniem człowieka na świat materialny, przedmiotowy. Z tego powodu nazwano ją interakcją 
przedmiotową.
Przyjmując za Leontiewem (1979), że interakcja organizmu ze środowiskiem przebiega odmiennie, zależnie od 
rodzaju środowiska, w rezultacie czego modyfikowane są „neuronalne układy funkcjonalne” zachowania, 
Rusałow (1989) postuluje rozbicie pierwotnej struktury temperamentu na dwa wymiary: społeczny 
i przedmiotowy. W wyniku tego każda z pierwotnych cech temperamentu uzyskuje niejako dwoistą 
reprezentację, odpowiadającą interakcji człowieka z otoczeniem społecznym i fizycznym (przedmiotowym). 
Biologiczne „układy funkcjonalne” nie przejawiają się zatem bezpośrednio w zachowaniu, lecz raczej 
w zmodyfikowanej (zreorganizowanej) formie, zależnie od rodzaju otoczenia. W efekcie struktura temperamentu 
(będaca tylko pierwotnie zjawiskiem biologicznym, a faktycznie – psychobiologicznym) składa się z ośmiu cech: 
ergiczności-społecznej i ergiczności-przedmiotowej, plastyczności-społecznej i plastyczności-przedmiotowej, 
tempa-społecznego i tempa-przedmiotowego oraz emocjonalności-społecznej i emocjonalności-przedmiotowej. 
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Zgodnie z sugestiami Rusałowa (1989), cechy te powinny wykazywać odrębność strukturalną w ramach modelu 
temperamentu.
Teoria Rusałowa (1989) wydaje się stanowić jedną z bardziej interesujących i heurystycznych konceptualizacji 
temperamentu ostatnich lat. Jak podkreśla autor, jest ona szczególnie nowatorska w warstwie fizjologicznej 
i w większym stopniu niż model neopawłowowski czy eysenckowski wchłania nowe dane dotyczące 
mechanizmów kształtowania się temperamentu. Umożliwia też sformułowanie wielu ważnych hipotez 
badawczych odnoszących się do struktury temperamentu, zmian tej struktury w ontogenezie czy funkcjonalnego 
znaczenia cech w procesie adaptacji człowieka do wymagań środowiska. Na przykład można sądzić, że pierwotna 
struktura temperamentu jest wrodzona (i uwarunkowana genetycznie), stąd powinna być obecna już we 
wczesnym dzieciństwie. Różnicowanie się temperamentu pod wpływem interakcji ze środowiskiem wydaje się 
stopniowo następować w ontogenezie – stąd powinno być rozwojowo póżniejsze. Hipoteza ta może być 
przedmiotem interesujących badań podłużnych czy analiz różnych kohort pokoleniowych. Sam Rusałow (1989) 
ograniczył jednak – jak dotąd – swoje rozważania do twierdzeń strukturalnych. Należy przy tym zwrócić uwagę, 
że baza faktograficzna umożliwiająca sformułowanie tych twierdzeń wydaje się stosunkowo słaba. Dotyczy to 
zarówno tezy o możliwości wyodrębnienia na poziomie zachowania (związanych ze sobą) czterech cech, 
a zwłaszcza zasadniczej – dla tej koncepcji – tezy o różnicowaniu się temperamentu na cechy zorientowane 
przedmiotowo i społecznie.
Weryfikacja tej hipotezy została podjęta w niniejszym artykule. Zgodnie z twierdzeniami strukturalnej koncepcji 
temperamentu, za potwierdzenie tej hipotezy można uznać uzyskanie dwóch ogólnych skupień, obejmujących 
cechy zorientowane przedmiotowo i cechy zorientowane społecznie. Za jej falsyfikację zaś – dane wskazujące na 
istnienie czterech skupień odpowiadających poszczególnym składnikom działania i czterem cechom 
podstawowym oraz jakiejkolwiek innej od oczekiwanej.
Postawiona hipoteza i podjęte badania weryfikacyjne nie były w pełni oryginalne – zmierzały do replikacji na 
polskich danych wyników uzyskanych w analizach rosyjskich. Z uwagi na duży stopień zbieżności rezultatów 
otrzymanych w obu krajach hipoteza ta zostanie oceniona łącznie na podstawie całościowego materiału 
faktograficznego.
Weryfikacja sformułowanej hipotezy badawczej wymagała w pierwszej kolejności adaptacji do warunków 
polskich oryginalnego narzędzia diagnostycznego, Kwestionariusza Struktury Temperamentu. Zanim jednak 
zostaną przedstawione prace adaptacyjne, krótko scharakteryzujemy oryginalną wersję KST.

Kwestionariusz Struktury Temperamentu
Strategia konstrukcji KST była typową strategią teoretyczną (Burisch, 1986). Rusałow (1989) krytycznie ocenił 
możliwość wykorzystania analizy czynnikowej jako metody wyodrębniania cech i konstrukcji skal z uwagi na jej 
eksploracyjny charakter. Zastosowano zatem analizę struktur latentnych P. F. Lazarsfelda (program LSANN).
Pozycje do kwestionariusza były generowane zgodnie z operacyjnymi definicjami ośmiu cech temperamentu 
(zob. Rusałow, 1989) i treściowo dotyczyły różnych aspektów działalności człowieka. Poniżej dla każdej z cech 
podano po jednej pozycji o najlepszych wskaźnikach psychometrycznych.
E r g i c z n o ś ć - p r z e d m i o t o w a  (ERG) – stopień zaangażowania w pracę fizyczną i umysłową oraz 
potrzeba zaangażowania w pracę (pozycja 58: Czy zazwyczaj rozsadza Cię energia i masz ochotę podjąć jakąś 
trudną pracę?).
E r g i c z n o ś ć  s p o ł e c z n a  (ERS) – potrzeba kontaktów społecznych oraz zaangażowanie w aktywność 
społeczną (pozycja 67: Czy zachowujesz się swobodnie w dużym towarzystwie?).
P l a s t y c z n o ś ć - p r z e d m i o t o w a  (PLA) – łatwość przechodzenia od jednej formy działalności do 
drugiej (w zakresie kontaktów ze światem materialnym) oraz potrzeba angażowania się w różnorodne formy 
aktywności (pozycja 71: Czy bez trudu przechodzisz od jednej pracy do innej?).
P l a s t y c z n o ś ć - s p o ł e c z n a  (PLS) – łatwość nawiązywania kontaktów społecznych, łatwość zmiany 
form komunikowania się oraz impulsywność ujawniana w interakcjach społecznych (pozycja 68: Czy często bez 
namysłu wypowiadasz swoje pierwsze wrażenia?).
T e m p o - p r z e d m i o t o w e  (TEM) – tempo przebiegu różnych operacji umysłowych oraz szybkość 
motoryczna w interakcjach ze światem materialnym (pozycja 94: Czy lubisz pracować powoli?).
T e m p o - s p o ł e c z n e  (TES) – tempo mowy oraz preferencje dotyczące tempa nadawania i odbierania 
informacji w interakcjach społecznych (pozycja 16: Czy bez trudu możesz mówić bardzo szybko?).
E m o c j o n a l n o ś ć - p r z e d m i o t o w a  (EMO) – wrażliwość emocjonalna na sygnały rozbieżności 
pomiędzy planowanymi a osiąganymi rezultatami działania, głównie pracy (pozycja 97: Czy zazwyczaj 
denerwujesz się z powodu popełnionych przez Ciebie błędów w pracy?).
E m o c j o n a l n o ś ć - s p o ł e c z n a  (EMS) – wrażliwość emocjonalna na sygnały społeczne, wrażliwość na 
niepowodzenia w komunikacji społecznej oraz na ocenę innych osób (pozycja 36: Czy zdarza Ci się wyolbrzymiać 
przejawy negatywnego stosunku bliskich ludzi do siebie?).



BOGDAN ZAWADZKI, JAN STRELAU
Ogółem wygenerowano 160 pozycji – po 20 dla każdej z ośmiu cech (9 pozycji z rosyjskiej wersji EPI Eysencka 
włączono do skali aprobaty społecznej). Ta wersja inwentarza, po badaniach wstępnych na próbie 190 osób, 
została poddana daleko idącym przekształceniom (ponad 60% pozycji zostało przeformułowanych). Po kolejnych 
badaniach (na próbie 127 osób) z puli tej wyselekcjonowano dla każdej z cech po 12 pozycji o najlepszej 
charakterystyce psychometrycznej, tworząc w ten sposób osiem skal pomiarowych. Ogółem więc finalna wersja 
inwentarza zawierała 105 pozycji (po 12 dla ośmiu skal treściowych i 9 dla skali kontrolnej), 
z dwukategorialnym („tak” – „nie”) formatem odpowiedzi.
Wersja ta poddana była dalszym analizom psychometrycznym na trzeciej próbie (N = 118), na której obliczono 
podstawowe statystyki skal, oszacowano rzetelność pomiaru oraz dokonano analizy struktury temperamentu, 
prawdopodobnie wykorzystując do tego celu sekwencyjnie zastosowaną eksploracyjną analizę czynnikową 
(metodę głównych składowych oraz rotację varimax – informacja ta nie została explicite podana przez 
Rusałowa). Wyniki te zostaną dla celów porównawczych skrótowo przedstawione przy analizie polskiej 
adaptacji, bowiem wersję tę przyjęto za podstawę do prac adaptacyjnych.

Adaptacja Kwestionariusza Struktury Temperamentu do warunków polskich. Zgodnie z założeniami 
teorii Rusałowa (1989), zaproponowane konstrukty teoretyczne powinna charakteryzować uniwersalność 
kulturowa. Uniwersalność ta wydaje się dotyczyć także wyselekcjonowanych w analizie teoretycznej i psycho-
metrycznej zachowań stanowiących opis poszczególnych cech. Wynika to przede wszystkim z dużej ogólności 
oryginalnych sformułowań, a także ze stosunkowo dużej bliskości kulturowej (i językowej w zakresie natu-
ralnych pojęć psychologicznych). Z tego względu przyjęto translację jako formę adaptacji KST (por. Drwal, 1995). 
Założenie to wspierały także dane z badań amerykańskich i australijskich, w których udało się uzyskać 
stosunkowo zbieżną z oryginałem translację, pomimo ewidentnych różnic kulturowych i językowych (Bishop, 
Jacks, Tandy, 1993; Stough, Brebner, Cooper, 1991). Prace adaptacyjne rozpoczęto od tłumaczenia rosyjskiej 
wersji KST.

Tłumaczenie wersji oryginalnej KST na język polski. Tłumaczenia pozycji KST dokonało niezależnie 
dwóch zawodowych tłumaczy. Na podstawie tego materiału, wersji oryginalnej oraz wersji angielskiej Strelau 
(1990) zaproponował ostateczną formę pozycji. W stosunku do oryginału, ze względów językowych, dokonano 
inwersji pozycji 16 (ze skali TES). Tę wersję inwentarza uznano za równoważną językowo w stosunku do 
rosyjskiego oryginału i zrealizowano na niej analizę psychometryczną danych.

Analiza psychometryczna polskiej wersji KST. Analiza psychometryczna danych objęła w pierwszej 
kolejności ocenę własności psychometrycznych poszczególnych pozycji. Z uwagi na niedostępność zastosowanego 
w badaniach oryginalnych programu statystycznego LSANN posłużono się analizą pozycji (podobnie jak 
w przypadku badań amerykańskich; por. Bishop, Jacks, Tandy, 1993). Wyniki te można traktować jako pewnego 
rodzaju weryfikację hipotezy o możliwości dokonania pomiaru poszczególnych cech temperamentu w próbie 
polskiej, a także równoważności wersji polskiej KST. Badaniom poddano grupę 174 osób (72 kobiety, 102 
mężczyzn), w wieku 15-70 lat (M = 28,70; SD = 10,58), o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i różnych 
zawodach (22 grupy zawodowe). Uzyskane dane zamieszczono w tabeli 1, która zawiera współczynniki korelacji 
poszczególnych pozycji z odpowiadającymi im skalami.

Tabela 1.
Wspó czynniki korelacji pozycja-skala polskiej wersji KSTł

ERG SKPS ERS SKPS PLA SKPS

4
8
15
22
-27
42
50
58
64
-83
98
-103

0,17
0,23
0,41
0,44
0,53
0,55
0,38
0,30
0,49
0,56
0,39
0,28

-3
11
30
-34
57
62
67
-74
78
86
-90
-105

0,59
0,51
0,57
0,47
0,49
0,61
0,63
0,51
0,50
0,55
0,62
0,52

20
25
35
38
47
-54
-59
66
71
76
101
104

0,38
0,57
0,44
0,37
0,33
0,50
0,45
0,53
0,58
0,52
0,40
0,51

PLS SKPS TEM SKPS TES SKPS



SPOŁECZNO-PRZEDMIOTOWE ZRÓŻNICOWANIE TEMPERAMENTU
2
9
18
26
-31
45
68
-81
85
-87
-93
99

0,21
0,51
0,30
0,27
0,48
0,22
0,50
0,37
0,25
0,57
0,29
-0,09

1
13
19
-29
33
-43
46
49
55
-70
77
-94

0,39
0,46
0,48
0,19
0,47
0,55
0,51
0,29
0,59
0,38
0,59
0,57

-5
-10
16
24
37
39
51
-56
72
92
-96
-102

0,35
0,32
0,56
0,24
0,43
0,30
0,23
0,36
0,34
0,54
0,44
0,32

EMO SKPS EMS SKPS OCS SKPS

14
17
28
40
60
61
69
79
88
91
95
97

0,60
0,48
0,62
0,50
0,41
0,65
0,55
0,61
0,63
0,60
0,65
0,77

6
7
21
36
41
48
53
63
75
80
84
100

0,51
0,42
0,29
0,47
0,35
0,36
0,34
0,44
0,38
0,21
0,47
0,33

-12
-23
32
-44
52
-65
-73
-82
89

0,16
0,29
-0,07
0,02
0,27
0,17
0,17
0,14
0,11

Oznaczenia skal KST: ERG – ergiczność-przedmiotowa, ERS – ergiczność-społeczna, PLA – plastyczność-przedmiotowa, PLS – 
plastyczność-społeczna, TEM – tempo-przedmiotowe, TES – tempo społeczne, EMO – emocjonalność-przedmiotowa, EMS – 
emocjonalność-społeczna, OCS – skala aprobaty społecznej.
Inne oznaczenia: SKPS – skorygowany współczynnik korelacji pozycja-skala. Znak „–” oznacza, że pozycja jest diagnostyczna 
na „nie”.

Wyniki analizy wskazują, że charakterystyka psychometryczna polskiej wersji KST jest stosunkowo dobra i – co 
ważniejsze – wydaje się w dużym stopniu równoważna z wersją rosyjską. Dla pięciu skal: ERS, PLA, TES, EMO 
i EMS wszystkie współczynniki korelacji pozycja-skala były wysokie i przekraczały wartość 0,20 (uznawaną za 
krytyczną dla inwentarzy osobowości; zob. Nunnally, 1978). W pozostałych skalach tylko trzy pozycje 
wykazywały gorszą charakterystykę: pozycja 4 w skali ERG (0,17), 29 w skali TEM (0,19) i 99 w skali PLS (-
0,09). Pozycje te (a zwłaszcza pozycja 99) w dalszych pracach adaptacyjnych powinny zostać przeformułowane. 
Dla celów badawczych wyniki te uznano za wystarczające, a charakterystykę psychometryczną polskiej wersji za 
satysfakcjonującą (nie dokonano zatem modyfikacji pozycji). Jedynie pozycje ze skali Aprobaty społecznej 
wykazały słabą charakterystyskę – tylko dla dwóch z dziewięciu pozycji uzyskano korelację z własną skalą 
powyżej wartości 0,20. Dla skali tej uzyskano także bardzo niski współczynnik rzetelności pomiaru (alfa 
Cronbacha = 0,37). W dalszych analizach psychometrycznych postanowiono zatem ją pominąć, a w pracach 
adaptacyjnych rozważyć możliwość całkowitego wyłączenia jej z kwestionariusza. Należy zaznaczyć, że pozycje 
tworzące tę skalę nie są oryginalne – zostały zaczerpnięte z EPI, a zatem w wersji polskiej znalazły się w 
wyniku dwukrotnej translacji (z angielskiego oryginału na język rosyjski i kolejno na język polski).
Ogólnie uzyskane wyniki dla skal treściowych KST pozytywnie weryfikują hipotezę o możliwości pomiaru 
poszczególnych cech temperamentu i są zbieżne z wnioskami z badań oryginalnych.
Kolejnym krokiem było dokonanie oceny podstawowych parametrów psychometrycznych i statystycznych skal 
KST: oszacowania rzetelności pomiaru, obliczenia średnich, odchyleń standardowych i parametrów rozkładu 
wyników skal (kurtoza i skośność). Dane te uzupełniono o analizę porównawczą z dostępnymi wynikami badań 
oryginalnych (tabela 2).
Uzyskane wyniki ponownie wskazują na stosunkowo korzystną charakterystykę psychometryczną 
KST. Współczynniki rzetelności pomiaru są względnie wysokie i wszystkie przekraczają wartość 0,70 (uznawaną 
za graniczną dla inwentarzy osobowości; Angleitner, Riemann, 1991). Dla pięciu skal: ERS, PLA, TEM, EMO 
i EMS współczynniki alfa Cronbacha były nawet wyższe niż dla wersji oryginalnej (co jest stosunkowo rzadkim 
wynikiem dla translacji; zob. Drwal, 1995). Dla skal pozostałych współczynniki te były tylko nieco niższe niż 
wskaźniki oryginalne (największą rozbieżność zarejestrowano dla skali ERG: 0,76, oryginał – 0,83). Dane te 
wydają się wskazywać na dużą równoważność psychometryczną pod względem rzetelności pomiaru polskiej 
wersji KST w stosunku do rosyjskiego oryginału.
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Tabela 2.
Podstawowa charakterystyka psychometryczna skal KST

Skala Liczba
pozycji

M SD Trudność 
skali

Kurtoza Skośność Alfa Cronbacha

ERG
ERS
PLA
PLS
TEM
TES
EMO
EMS

12
12
12
12
12
12
12
12

5,86
7,35
6,41
6,04
7,35
6,79
5,67
7,25

2,96
3,67
3,29
2,73
3,25
2,89
3,90
2,91

0,49
0,61
0,53
0,50
0,71
0,57
0,47
0,60

-0,78
-0,96
-0,97
-0,86
-0,74
-0,81
-1,34
-0,57

0,16
-0,44
-0,10
0,05
-0,41
-0,12
0,06
-0,47

0,76 (0,83)
0,87 (0,76)
0,81 (0,77)
0,68 (0,72)
0,81 (0,80)
0,73 (0,73)
0,89 (0,84)
0,74 (0,71)

Oznaczenia skal KST jak w tabeli 1. Inne oznaczenia: M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe wyników 
w skali; w nawiasie, obok współczynników alfa Cronbacha dla wersji polskiej, podano dane dla rosyjskiej wersji 
kwestionariusza.

W odniesieniu do charakterystyki rozkładu wyników skal KST stwierdzono, że nie odbiega ona znacznie pod 
względem skośności od charakterystyki rozkładu normalnego (trudność skal oscyluje wokół idealnej wartości 
0,50). Dla wszystkich skal stwierdzono jednak stosunkowo wysokie ujemne wskaźniki kurtozy, wskazujące na 
spłaszczenie rozkładu wyników, zwłaszcza duże dla skali EMO. Wynik ten wydaje się jednak typowy dla skal 
z dwukategorialnym formatem odpowiedzi, wykazujących wysoką rzetelność pomiaru (por. Zawadzki, 
Brzozowski, 1998). Z uwagi na brak danych oryginalnych niemożliwa jest analiza porównawcza pod tym 
względem. Porównywalne wydają się natomiast średnie we wszystkich skalach, pomimo różnic 
w charakterystyce formalnej badanej próby (próba polska była znacznie bardziej zróżnicowana demograficznie).
Opisane powyżej dane po raz kolejny wskazały na dużą równoważność psychometryczną polskiej wersji KST 
w stosunku do wersji oryginalnej. Na tej podstawie uznano też charakterystykę psychometryczną adaptacji KST 
za wystarczającą do podjęcia próby weryfikacji postawionej hipotezy strukturalnej.

SPO ECZNO-PRZEDMIOTOWE ZRÓ NICOWANIE TEMPERAMENTUŁ Ż
WYNIKI BADAŃ

Zgodnie z podstawową dla tej pracy hipotezą, oczekiwano strukturalnego zróżnicowania się cech temperamentu 
na przedmiotowe i społeczne. Analizę zrealizowano na wynikach uzyskanych w opisanej już wcześniej grupie 
174 respondentów. Analiza zebranych danych bazowała na interkorelacjach cech, przy czym do weryfikacji 
postawionej hipotezy wykorzystano konfirmacyjną analizę czynnikową. Analizę tę można traktować 
jednocześnie jako formę weryfikacji trafności pomiaru skal polskiej adaptacji KST, a także równoważności 
kulturowej tej wersji inwentarza.
W celu wstępnej weryfikacji tej hipotezy obliczono współczynniki korelacji wszytkich skal KST oraz uśrednione 
współczynniki interkorelacji skal przedmiotowych i społecznych (oczekiwano, że średnie interkorelacje w obrębie 
skal przedmiotowych i w obrębie skal społecznych będą wyższe niż średnia korelacji pomiędzy oboma 
skupieniami). Macierz interkorelacji skal KST (uzupełnioną o dostępne dane rosyjskie) zamieszczono w tabeli 3.

Tabela 3.
Interkorelacje skal KST dla wersji polskiej oraz rosyjskiej

Skale KST ERG ERS PLA PLS TEM TES EMO EMS

ERG --- ,13 ,52* -,02 ,41* ,11 -,01 -,11

ERS --- ,32* ,24* ,42* ,46* -,19* -,22*

PLA (,44) --- ,22* ,49* ,32* -,21* -,19*

PLS (,39) --- ,19* ,42* ,27* ,36*

TEM (,25) (,25) (,31) (,24) --- ,41* -,14* -,18*

TES (,35) (,30) (,33) (,38) --- ,00 -,05

EMO (-,22) (-,24) --- ,70*
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EMS (-,22) (-,23) (-,26) (-,20) (,57) ---

Oznaczenia skal jak w tabeli 1 („0” zostało opuszczone); współczynniki korelacji istotne na p<0,05 (test dwustronny) oznaczono 
gwiazdką. W nawiasach poniżej przekątnej podano dane dla wersji rosyjskiej (cyt. za: Rusałow, 1989; w niniejszym artykule 
zostały zamieszczone tylko istotne statystycznie korelacje).

Analiza macierzy korelacji otrzymanych dla próby polskiej i rosyjskiej wskazuje na ich stosunkowo dużą 
zbieżność, co sugeruje równoważność psychometryczną obu wersji KST. Sformalizowana analiza porównawcza 
obu macierzy korelacji nie była jednak możliwa z uwagi na brak pełnych danych rosyjskich (Rusałow 
przedstawił bowiem współczynniki korelacji tylko dla niektórych cech). Z tego względu poprzestano jedynie na 
ocenie nieformalnej podobieństwa struktury interkorelacji i w dalszych analizach – dla uproszczenia – przyjęto 
tezę o zbieżności wzoru korelacji obu wersji KST.
Analiza wzoru interkorelacji poszczególnych cech wydaje się wstępnie potwierdzać sformułowaną hipotezę. 
Zarówno na próbie rosyjskiej, jak i polskiej niektóre skale wykazują wyższe korelacje w obrębie sugerowanych 
skupień niż pomiędzy skupieniami (por. Rusałow, 1989). Na przykład ergiczność-przedmiotowa koreluje wysoko 
z plastycznością-przedmiotową (0,52; dane oryginalne: 0,44) i tempem-przedmiotowym (0,41; dane oryginalne: 
0,25), a nisko – z ergicznością-społeczną (w obu próbach korelacje nieistotne). Ogólnie średnia interkorelacja 
skal społecznych w próbie polskiej wynosi 0,30, skal przedmiotowych – 0,31, a pomiędzy skupieniami – 0,25 
(przy obliczaniu średnich wykorzystano transformację współczynników korelacji na jednostki „z”; por. Blalock, 
1977). Wynik ten, podobnie jak analiza poszczególnych korelacji, wydaje się potwierdzać sformułowaną hipotezę.
Niektóre dane przeczą jednak tej hipotezie; dotyczy to zwłaszcza skal emocjonalności. W obu próbach skale te 
były bardzo wysoko skorelowane (0,70; dane oryginalne: 0,57; dla porównania dane australijskie: 0,75; Stough, 
Brebner, Cooper, 1991). Interkorelacja ta była jednocześnie znacznie wyższa niż korelacje obu skal 
emocjonalności z pozostałymi skalami KST. Wynik ten przeczy tezie o istnieniu zróżnicowania społeczno-
przedmiotowego w obrębie emocjonalności (por. Rusałow, 1989), sugerując jednocześnie, że hipoteza ta może być 
prawdziwa wyłącznie w odniesieniu do cech związanych z aktywnością (tj. ergiczności, plastyczności i tempa).
Formalna weryfikacja sformułowanej hipotezy została uzyskana dopiero na drodze konfirmacyjnej analizy 
czynnikowej. Uwzględniono w niej wszystkie modele czynnikowe odpowiadające twierdzeniom strukturalnej 
teorii temperamentu (jako podstawę analizy wykorzystano macierz korelacji, a nie kowariancji; we wszystkich 
modelach wieloczynnikowych, poza modelem zerowym, przyjęto założenie o skorelowaniu zmiennych latentnych, 
nie badano więc modeli ortogonalnych):
M o d e l  d w u c z y n n i k o w y  (M2) – pierwsza zmienna latentna odpowiada cechom zorientowanym 
społecznie (ERS, PLS, TES, EMS), druga – cechom zorientowanym przedmiotowo (ERG, PLA, TEM, EMO); 
model ten odpowiada podstawowej hipotezie badawczej (hipotezie zerowej).
M o d e l  c z t e r o c z y n n i k o w y  (M4) – zakłada podział na skupienia odpowiadające cechom podstawowym, 
tj. pierwsza zmienna latentna odpowiada ergiczności (ERG, ERS), druga – plastyczności (PLA, PLS), trzecia 
obejmuje tempo (TEM, TES), czwarta – emocjonalność (EMO, EMS); model ten odpowiada podstawowej 
hipotezie alternatywnej.
M o d e l  o ś m i o c z y n n i k o w y  (M0) – zakłada istnienie ośmiu ortogonalnych zmiennych latentnych, 
odpowiadających poszczególnym skalom KST; dane wskazujące na najlepsze dopasowanie tego modelu do 
danych również przeczą postawionej hipotezie, ale wskazują na dużą trafność dyskryminacyjną skal KST (model 
ten jest jednocześnie modelem zerowym).
Wprowadzono także kilka modeli wynikających z modyfikacji hipotezy zerowej i hipotez alternatywnych:
M o d e l  j e d n o c z y n n i k o w y  (M1) – zakłada istnienie jednej zmiennej latentnej, mierzonej przez 
wszystkie skale; model ten jest opozycyjny do modelu ośmioczynnikowego.
M o d e l  d w u c z y n n i k o w y  (M2AE) – odpowiadający hipotezie Niebylicyna (1976) o dwuczynnikowej 
strukturze temperamentu, w której pierwsza zmienna latentna odpowiada aktywności (ERG, ERS, PLA, PLS, 
TEM, TES), druga – emocjonalności (EMO, EMS).
M o d e l  t r z y c z y n n i k o w y  (M3) – pierwsza zmienna latentna odpowiada cechom emocjonalności (EMO, 
EMS), druga – cechom aktywności zorientowanym społecznie (ERS, PLS, TES), zaś trzecia – cechom aktywności 
zorientowanym przedmiotowo (ERG, PLA, TEM); model ten jest modyfikacją modeli dwuczynnikowych.
M o d e l e  o k r o j o n e  (zrealizowane wyłącznie na cechach aktywności z pominięciem emocjonalności) – MO1 
(jednoczynnnikowy, odpowiadający M1), MO0 (sześcioczynnikowy, zerowy, odpowiadający M0), MO2 
(dwuczynnikowy, odpowiadający M3), MO3 (trzyczynnikowy, odpowiadający M4).
Konfirmacyjna analiza czynnikowa została zrealizowana za pomocą programu LISREL 8 (Joreskog, Sorbom, 
1993a). Ocena stopnia dopasowania analizowanych modeli do danych opierała się na następujących 
wskaźnikach: wielkości statystyki χ2 (jej istotności statystycznej), wskaźniku dobroci dopasowania (GFI) oraz 
poprawionym wskaźniku dobroci dopasowania (AGFI), średnim kwadracie pozostałości (RSMR) oraz wskaźniku 
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relatywnym (NFI) obrazującym wzrost poprawności dopasowania danego modelu w stosunku do modelu zero-
wego. Wskaźniki te są rekomendowane przez autorów programu (Joreskog, Sorbom, 1993b; por. Bentler, Bonett, 
1980; Zakrzewska, 1995). Wyniki analizy zostały zamieszczone w tabeli 4.

Tabela 4.
Wska niki dobroci dopasowania dla poszczególnych modeli czynniź kowych
(skupie ) skal KSTń

Model Opis modelu χ2 df p GFI AGFI RSMR NFI

M0
M1
M2
M2AE
M3
M4

bez czynników ogólnych
jeden czynnik
dwa czynniki
dwa czynniki
trzy czynniki
cztery czynniki

417,36
225,42
201,46
119,58
86,18
104,69

36
20
19
19
17
14

,00
,00
,00
,00
,00
,00

,597
,758
,784
,856
,897
,880

,597
,564
,590
,727
,783
,690

,274
,164
,163
,123
,109
,118

-
,46
,52
,71
,79
,75

Modele po wyłączeniu skal emocjonalności

MO0
MO1
MO2
MO3

bez czynników ogólnych
jeden czynnik
dwa czynniki
trzy czynniki

240,47
60,32
30,14
51,01

21
9
8
6

,00
,00
,00
,00

,627
,882
,947
,904

,627
,725
,861
,663

,291
,099
,075
,096

-
,75
,88
,79

Oznaczenia i opisy modeli podano w tekście. Oznaczenia wskaźników: χ2 – wartość testu χ2; df – liczba stopni swobody; p – 
poziom istotności testu χ2; GFI – wskaźnik dobroci dopasowania; AGFI – poprawiony wskaźnik dobroci dopasowania; RSMR – 
resztowe odchylenie standardowe; NFI – wskaźnik relatywnego wzrostu precyzji dopasowania (normed fit index), obliczany 
w stosunku do modelu zerowego.

We wszystkich przypadkach uzyskane wartości χ2 były wysokie (istotne statystycznie) i wskazywały na słabe 
dopasowanie modelu do danych. Wynik ten prowadzi do wniosku, że struktura temperamentu – mierzona przez 
KST – w małym stopniu odpowiada strukturze postulowanej teoretycznie przez Rusałowa (1989). Nie odpowiada 
także hipotezie Niebylicyna ani strukturze czterech podstawowych cech temperamentu. Z analizowanych modeli 
najlepsze wskaźniki dopasowania uzyskał model trzyczynnikowy, wyodrębniający cechy aktywności społecznej 
(ERS, PLS, TES), aktywności przedmiotowej (ERG, PLA, TEM) i emocjonalności (EMO, EMS). Podobne wyniki 
uzyskano dla struktury cech aktywności, po wyłączeniu emocjonalności (model MO2). Najbliższy rzeczywistej 
strukturze danych jest zatem model ograniczający do aktywności podział temperamentu na cechy społeczne 
i podmiotowe, a emocjonalność ujmujący jako jeden wymiar. Wynik ten wydaje się odpowiadać danym 
oryginalnym, uzyskanym za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej (Bodunow, 1993; Rusałow, 1989). 
Zrealizowana wyłącznie dla celów porównawczych eksploracyjna analiza czynnikowa na danych polskich 
(główne składowe, varimax, scree-test) rzeczywiście wykazała istnienie trzech czynników odpowiadających opisa-
nej powyżej strukturze. Rezultat ten wskazuje na równoważność psychometryczną wersji polskiej KST z 
rosyjskim oryginałem, zatem może być on interpretowany jako wynik nie potwierdzający podstawowej tezy 
modelu Rusałowa również na danych rosyjskich.

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

Koncepcja zaprezentowana przez Rusałowa (1989) postuluje istnienie dwóch krzyżujących się podziałów 
struktury temperamentu: pierwotnego (odpowiadającego neuronalnym strukturom funkcjonalnym) i wtórnego 
(odpowiadającego poszczególnym rodzajom środowiska). Uzyskane wyniki badań nie potwierdzają zasadności 
wprowadzenia obu podziałów.
Główne wątpliwości wiążą się z wymiarem społeczno-przedmiotowego zróżnicowania temperamentu. Żaden 
wynik uzyskany w badaniach nie potwierdził, że jest to centralny wymiar struktury temperamentu. Uzyskano 
natomiast dane wskazujące, że jest to wymiar dość specyficzny, bowiem różnicuje on wyłącznie cechy 
aktywności. Emocjonalność ma natomiast charakter mieszany: społeczno-przedmiotowy.
Wyniki te nakazują zatem dużą ostrożność w traktowaniu tez Rusałowa o społeczno-przedmiotowym 
zróżnicowaniu temperamentu (por. Strelau, 1998; Zuckerman, 1991). W świetle wyników badań 
interakcjonistów (Magnusson, Endler, 1977), sugerujących istnienie społeczno-fizycznego zróżnicowania cech 
osobowości, np. lęku, powstaje jednak pytanie o przyczyny takiego niepowodzenia badawczego.
Pomijając kwestie teoretyczne dotyczące wad samego modelu temperamentu, tj. jego mechanistycznego 
charakteru, zgodnie z którym zakłada się sztywne zasady podziału cech i mechaniczne mnożenie ich liczby, 
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w kontekście niedoskonałości empirycznej kryteriów podziału, skoncentrujemy się na kwestiach metodologicz-
nych. Przyjmujemy tu założenie, że wyniki badań faktycznie nie potwierdziły tez Rusałowa, co nie oznacza 
jednak ich definitywnego obalenia. W efekcie zatem przyczyna niepowodzenia badawczego wydaje się wynikać 
z wad narzędzia diagnostycznego, tj. sposobu operacjonalizacji konstruktów teoretycznych.
Analiza zawartości treściowej KST wskazuje na ich niesymetryczność formalną – skale społeczne 
i przedmiotowe obejmują różne zakresy treści psychologicznej. Skale powstałe w wyniku podziału pierwotnego 
struktury temperamentu wydają się mieć przede wszystkim różną ogólność. W większości skale przedmiotowe 
zawierają bardziej zróżnicowane formy zachowania – różnorodne zachowania związane z pracą, zdolność 
koncentracji uwagi, reakcje motoryczne (poza cechą emocjonalności, w zakresie której jest akurat odwrotnie). 
Skale społeczne, odnoszące się do charakterystyki kontaktów społecznych, dotyczą głównie formalnego sposobu 
kodowania przekazywanej werbalnie informacji i wchodzenia w interakcje społeczne (inicjowanie kontaktów, ich 
częstość oraz przebieg interakcji). W tym znaczeniu tempo mowy wydaje się stanowić tylko jeden z elementów 
tempa zachowania, rozumianego jako cecha ogólna (por. Zawadzki, 1992). Reakcje emocjonalne na problemy 
związane z pracą wydają się natomiast stanowić składnik emocjonalności ogólniejszej, którą obejmuje skala 
emocjonalności-społecznej. Dodatkowo skale społeczne i przedmiotowe nie wydają się pod względem formalnym 
w pełni symetryczne. Skala plastyczności-społecznej obejmuje głównie impulsywność, skala plastyczności-
przedmiotowej zaś nie zawiera pozycji opisujących zachowania impulsywne, a jedynie szybkość reakcji i zdolność 
do równowczesnego wykonywania kilku czynności. Jak się wydaje, powoduje to bardzo zróżnicowane 
skorelowanie cech w całym modelu. Interkorelacje te wahają się od wysokich, gdy autorowi nie udało się 
zróżnicować form zachowania specyficznych dla cech społecznych i przedmiotowych, a zatem między skalami 
występuje relacja podrzędności-nadrzędności (w przypadku tempa i emocjonalności), aż do blisko zerowych, gdy 
skale obejmują zupełnie odrębne zakresowo (i niesymetryczne formalnie) treści psychologiczne (w przypadku 
plastyczności i ergiczności). Zróżnicowanie to z kolei rzutuje na możliwości weryfikacyjne tez Rusałowa. 
Niesystematyczne relacje cech nie pozwalają na dopasowanie żadnego z modeli teoretycznych do danych, a więc 
na wyodrębnienie stabilnej struktury cech. Mówiąc wprost, KST powinien zostać poddany rewizji treściowej 
i formalnej, ponieważ w obecnej formie prowadzi do falsyfikacji twierdzeń strukturalnej teorii temperamentu. 
Weryfikacja ta powinna nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem dalszych badań weryfikacyjnych (por. Rusałow, 
1989), tak aby twierdzenia te mogły być sprawdzone w pierwszej kolejności na poziomie psychometrycznym.
Podobnie uważamy, że kontynuowanie prac adaptacyjnych KST, tj. rewizja tłumaczenia i zmiany formalne 
pozycji, usunięcie skali kontrolnej albo jej poprawa, dalsza weryfikacja rzetelności i trafności pomiaru, nie ma 
uzasadnienia. Polska wersja kwestionariusza wydaje się w wysokim stopniu – zarówno psychologicznie, jak 
i psychometrycznie (na tyle, na ile to mogło być przedmiotem oceny w kontekście niepełnych danych 
oryginalnych) – równoważna z wersją rosyjską. W tym znaczeniu wyniki uzyskane za pomocą wersji polskiej są 
reprezentatywne także dla wersji oryginalnej. Rozsądniejszą opcją pozostaje zatem uznanie, że adaptacja 
powinna być zakończona już na tym etapie. Jest ona co prawda niedoskonała, ale jej charakterystyka 
psychometryczna jest na tyle korzystna, że z powodzeniem może być stosowana do celów badawczych na próbach 
polskich. Główny wysiłek adaptacji powinien być natomiast skierowany na przystosowanie do warunków 
polskich zrewidowanej wersji KST, o ile wersja taka powstanie. Bardziej celowe wydaje się bowiem skierowanie 
sił i środków na staranną adaptację już w pełni dopracowanego teoretycznie oraz psychometrycznie narzędzia 
niż uporczywe cyzelowanie wersji i tak dalekiej od metodologicznej doskonałości.
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ANEKS

KWESTIONARIUSZ STRUKTURY TEMPERAMENTU
V. S. Rusalowa

Proszę odpowiedzieć na 105 niżej zawartych pytań. Pytania te dotyczą Pana(i) zwykłego (najczęściej występującego) sposobu 
zachowania. Odpowiadając, proszę postarać się o przedstawienie sobie typowych sytuacji i dać pierwszą (ta jest z reguły 
najbardziej szczera) odpowiedź, która przychodzi Panu(i) na myśl. Proszę odpowiadać szybko i dokładnie. Nie ma „dobrych” 
lub „złych” odpowiedzi.
Jeżeli wybrał(a) Pan(i) odpowiedź „tak”, proszę otoczyć kółkiem słowo „Tak”. Jeżeli wybrał (a) Pan (i) odpowiedź „nie”, proszę 
otoczyć kółkiem słowo „Nie”.

Dziękujemy za współpracę.
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001.Czy jesteś człowiekiem ruchliwym?
002.Czy zawsze możesz od razu włączyć się do rozmowy?
003.Czy wolisz samotność niż duże towarzystwo?
004.Czy odczuwasz stałą potrzebę działania?
005.Czy zazwyczaj mówisz powoli, bez pośpiechu?
006.Czy łatwo jest zranić Twoje uczucia?
007.Czy często masz kłopoty ze snem z powodu sprzeczki z przyjaciółmi?
008.Czy mając wolny czas zawsze masz ochotę czymkolwiek się zająć?
009.Czy w rozmowie zdarza Ci się coś powiedzieć, zanim pomyślisz?
010.Czy denerwuje Cię szybko mówiący rozmówca?
011.Czy czułbyś się nieszczęśliwy, gdyby na dłuższy czas pozbawiono Cię możliwości kontaktu z innymi ludźmi?
012.Czy spóźniłeś(aś) się kiedyś na spotkanie lub do pracy?
013.Czy lubisz szybko biegać?
014.Czy silnie przeżywasz trudności w pracy?
015.Czy bez trudu wykonujesz pracę wymagającą długotrwałej uwagi i dużego skupienia?
016.Czy bez trudu możesz mówić bardzo szybko?
017.Czy często martwisz się, że już skończoną pracę można było wykonać lepiej?
018.Czy w trakcie rozmowy często robisz skoki myślowe?
019.Czy lubisz gry wymagające szybkości i zręczności?
020.Czy bez trudu potrafisz znaleźć inne sposoby rozwiązania znanego zadania?
021.Czy martwi Cię, że Twoja wypowiedź w rozmowie mogła być niewłaściwie zrozumiana?
022.Czy chętnie wykonujesz trudną i odpowiedzialną pracę?
023.Czy mówisz czasem o rzeczach, na których się zupełnie nie znasz?
024.Czy bez trudu rozumiesz kogoś, kto mówi bardzo szybko?
025.Czy bez trudu wykonujesz równocześnie wiele zadań?
026.Czy często popadasz w konflikty z przyjaciółmi, bo powiedziałeś coś nieprzemyślanego wcześniej?
027.Czy zwykle wolisz wykonywać proste zadania, nie wymagające dużego wysiłku?
028.Czy łatwo się denerwujesz, kiedy wykrywasz drobne błędy w swojej pracy?
029.Czy lubisz „siedzącą” pracę?
030.Czy łatwo porozumiewasz się z różnymi ludźmi?
031.Czy zazwyczaj wolisz coś przemyśleć, zanim się wypowiesz?
032.Czy wszystkie Twoje nawyki są dobre i pożądane?
033.Czy ruchy Twoich rąk są szybkie?
034.Czy zwykle milczysz i nie nawiązujesz kontaktów, jeśli znajdujesz się w towarzystwie mało znanych Ci ludzi?
035.Czy łatwo jest Ci przestawić się z jednego sposobu rozwiązywania zadania na drugi?
036.Czy czasami jesteś skłonny wyolbrzymiać przejawy negatywnego stosunku bliskich ludzi do Ciebie?
037.Czy jesteś człowiekiem rozmownym?
038.Czy bez trudu wykonujesz pracę wymagającą błyskawicznych reakcji?
039.Czy zazwyczaj mówisz swobodnie i płynnie?
040.Czy zdarza Ci się martwić, że nie sprostasz pracy?
041.Czy łatwo obrażasz się, gdy ktoś z Twoich bliskich wytyka Ci wady?
042.Czy pociąga Cię trudna i odpowiedzialna praca?
o43.Czy uważasz, że Twoje ruchy są powolne i nieśpieszne?
044.Czy miewasz czasem takie myśli, że nie chciałbyś, aby inni o nich wiedzieli?
045.Czy możesz bez długiego namysłu zadać rozmówcy kłopotliwe pytanie?
046.Czy odczuwasz zadowolenie, wykonując szybkie ruchy?
047.Czy bez trudu generujesz nowe pomysły dotyczące pracy?
048.Czy odczuwasz „ściskanie w dołku” przed ważną rozmową?
049.Czy można powiedzieć, że jesteś człowiekiem, który szybko wykonuje powierzone mu zadania?
050.Czy lubisz samodzielnie podejmować poważne zadania?
051.Czy masz bogatą mimikę podczas rozmowy?
052.Czy zawsze dotrzymujesz obietnicy, niezależnie od tego, jak bardzo może Ci to być nie na rękę?
053.Czy masz poczucie krzywdy, jeśli otoczenie traktuje Cię gorzej niż na to zasługujesz?
054.Czy wolisz wykonywać naraz tylko jedną czynność?
055.Czy lubisz gry w dużym tempie?
056.Czy w trakcie mówienia robisz wiele długich przerw?
057.Czy potrafisz bez trudu rozruszać towarzystwo?
058.Czy zazwyczaj masz tyle energii, że chce Ci się zająć jakimś trudnym zadaniem?
059.Czy sprawia Ci trudność przeniesienie uwagi z jednego zadania na drugie?
060.Czy zniweczenie Twoich planów potrafi na długo popsuć Ci nastrój?
061.Czy często masz kłopoty ze snem z powodu problemów w pracy?
062.Czy lubisz bywać w dużym towarzystwie?
063.Czy denerwujesz się, wyjaśniając nieporozumienia z przyjaciółmi?
064.Czy pociąga Cię praca wymagająca pełnego zaangażowania sił?
065.Czy zdarza Ci się tracić panowanie nad sobą i złościć się?
066.Czy lubisz rozwiązywać wiele zadań jednocześnie?
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067.Czy czujesz się swobodnie w dużym towarzystwie?
068.Czy często wypowiadasz swoje pierwsze wrażenia bez wcześniejszego przemyślenia?
069.Czy odczuwasz niepokój i niepewność w czasie wykonywania pracy?
070.Czy Twoje ruchy są powolne, kiedy coś majsterkujesz?
071.Czy bez trudu przechodzisz od jednej pracy do innej?
072.Czy szybko czytasz na głos?
073.Czy zdarza Ci się plotkować?
074.Czy w gronie przyjaciół jesteś małomówny(na)?
075.Czy potrzebujesz ludzi, którzy mogą Cię pocieszyć i wesprzeć?
076.Czy chętnie wykonujesz jednocześnie mnóstwo różnych poleceń?
077.Czy chętnie wykonujesz pracę wymagającą dużego tempa?
078.Czy czas wolny zazwyczaj chętnie spędzasz z innymi ludźmi?
079.Czy niepowodzenia w pracy często powodują u Ciebie bezsenność?
080.Czy czasami w trakcie kłótni trzęsą Ci się ręce?
081.Czy długo w myślach przygotowujesz się, zanim wypowiesz swoje zdanie?
082.Czy wśród wszystkich ludzi, jakich znasz są tacy, których zdecydowanie nie lubisz?
083.Czy zazwyczaj pociąga Cię łatwa praca?
084.Czy w rozmowie łatwo Cię urazić byle drobiazgiem?
085.Czy zazwyczaj pierwszy rozpoczynasz rozmowę w towarzystwie?
086.Czy lubisz towarzystwo innych ludzi?
087.Czy raczej wolisz najpierw pomyśleć, a dopiero potem mówić?
088.Czy często martwisz się z powodu Twojej pracy?
089.Czy zawsze kasujesz bilety za bagaż, nawet gdy nie spodziewasz się kontroli?
090.Czy będąc w towarzystwie lub na przyjęciu zwykle trzymasz się na uboczu?
091.Czy masz tendencję do wyolbrzymiania niepowodzeń związanych z pracą?
092.Czy lubisz mówić szybko?
093.Czy łatwo powstrzymujesz się od wypowiedzenia pomysłu, który Ci nagle przyszedł do głowy?
094.Czy wolisz pracować powoli?
095.Czy przeżywasz nawet najmniejsze niedociągnięcia w pracy?
096.Czy lubisz spokojną, wolno toczącą się rozmowę?
097.Czy zazwyczaj denerwujesz się z powodu popełnionych przez Ciebie błędów w pracy?
098.Czy potrafisz dobrze wykonywać pracę wymagającą dużego i długotrwałego wysiłku?
099.Czy potrafisz bez zastanawiania się poprosić kogoś o pomoc?
100.Czy odczuwasz niepewność w kontaktach z innymi ludźmi?
101.Czy łatwo podejmujesz się wykonania nowych zadań?
102.Czy odczuwasz zmęczenie, jeżeli musisz długo mówić?
103.Czy wolisz pracować w spokoju i bez pośpiechu?
104.Czy lubisz zmienną pracę, wymagającą przełączania uwagi?
105.Czy lubisz dłuższe okresy samotności?


