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" I n p u t  O u t p u t  P r o c e s s i n g  T e m p l a t e "

1. Završavam ono što sam
započeo/la

2. Brzo reagujem

A. 1. Volim da rizikujem
2. Volim da poštujem pravila
3. Pronalazim i rešavam

I. 1. Koristim se stvarima koje su mi
pri ruci za rešavanje problema

2. Tražim više od jednog načina za
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3. Planiram
4. Zamišljam stvari

1. Planiram pre nego što delam
2. Radim stvari koje su drugačije
3. Lako se menjam

B.

probleme
4. Potpuno se unesem u

materiju

1. Najviše mi se sviđaju moje
ideje

2. Lako mi je da radim na

J.

rešavanje problema
3. Kada stvari  budu postale teške,

ja ću promeniti mišljenje
4. Volim da uradim stvari onako

kako bi trebalo da budu urađene
4. Volim jasna uputstva

1. Brzo reagujem
2. Volim da drugi završe ono što
       ja započnem.

C.

zadatku
3. Veoma sam oprezan/na
4. Ponekad radim stvari pre nego

1. RizikujemK.

1. Volim da započinjem posao
2. Govorim drugima šta mislim
3. Završavam posao
4. Ne znam uvek kako će nešto

na kraju ispasti

R.
3. Radim stvari koje su nove i
drugačije.

4. Završavam posao

1. Gledam u budućnost
2. Volim jasne i direktne stvari
3. Ja sam organizator

D.

2. Lako se prilagođavam
3. Ne volim promene
4. Ja činim da se stvari dogode

1. Volim da analiziram
2. Volim da odlučujem

L.

1. Lako donosim odluke
2. Ja pokrećem akciju
3. Strabilan/na sam kao stena
4. Nisam usklađen/a sa drugima

S.

1. Uviđajan/na sam i odmeren/aT.

4. Često menjam ideje

1. Imam komplikovane ideje
2. Smišljam nove načine da

uradim stvari

E.

3. Lako mi nešto odvrati pažnju
4. Volim da vidim ideje kako se

razvijaju

1. Stvarno ne volim pravilaM.

2. Volim da razmišljam o mnogo
stvari

3. Ne volim kada me prekidaju
4. Volim da tražim različite načine

za obavljanje posla

1. Pažljiv/a samU.
3. Prilično lako rešavam
probleme

4. Volim kada su stvari lake za
razumevanje

1. Sledim uputstva
2. Predviđam ono što će se desiti
3. Brzo reagujem

F.

2. Volim da stvari budu ‘’baš kako bi
trebalo da budu’’

3. Voilm da završim posao
4. Ponekad zaboravim detalje

1. Lako zaboravljam stvari
2. Veoma obraćam pažnju na

N.

2. Volim brzi ritam rada
3. Volim da završim sve detalje
4. Uviđam neobične veze između

stvari

1. Obožavam izazove
2. Interesuje me rezultat
4. Imam mnogo ideja

1. Obraćam pažnju na svaki
detalj

2. Imam brza rešenja

G.

H

detalje
3. Slažem se sa masom
4. Pokrećem druge

1. Volim da stvari budu precizne
2. Volim da se igram
3. Imam neobične ideje koje moram

O.

3. Logično razmišljam
4. Ignorišem detalje

1. Volim da budem ‘’ovde i sada’’
2. Razmišljam o tome kakve bi

stvari mogle biti u budućnosti

W.
3. Volim da stvari budu po mome
4. Volim da sledim uputstva

1. Znam šta želim da radim
2. Znam kako želim da obavim

posao

.

da objašnjavam
4. Volim da se držim rasporeda i da

dolazim na vreme

1. Volim uputstvaP.

3. Volim činjenice
4. Ja delam u duhu trenutka

1. Volim jasne i lako razumljive
stvari

2. Mogu da predvidim stvari u

X.
3. Prilično sam dobar/ra u
planiranju detalja

4. Dajem predloge brže oddrugih
2. Volim da pronalazim nove
stvari

budućnosti
3. Radim stvari u skladu sa
3. Volim avanturu
4. Želim da budem precizan/na
V.
Za svako pitanje u polje upisati broj ispred recenice koja vas najbolje opisuje.
 Ne postoje tačni i netačni odgovori, samo vaše sklonosti
‘’sistemom’’
4. Voleo/la bih da se stvari

dešavaju ‘’ovog trenutka’’


