
 

WIEK:                                                    Płeć:        kobieta □        mężczyzna □ 

PSEUDONIM:                                                                   Wykształcenie: 

 

Każda pozycja kwestionariusza jest pewnym stwierdzeniem, z którym możesz się zgodzić albo nie. Dla 

każdego stwierdzenia zaznacz w jakim stopniu zgadzasz się  lub nie z jego treścią. Odpowiadaj kolejno na 

wszystkie stwierdzenia nie pomijając żadnego z nich. Dla każdego wybierz tylko jedną prawdziwą odpowiedź. 

Postaraj się być tak dokładny i szczery jak tylko potrafisz. Nie przejmuj się tym czy, istnieje zgodność w twoich 

odpowiedziach. Nie ma bowiem odpowiedzi dobrych ani złych, ponieważ każdy człowiek jest inny. Wybierz  zawsze 

jedną z czterech możliwych odpowiedzi, wpisując jej numer: 

1.   bardzo dla mnie prawdziwe 

2.   w pewnym stopniu dla mnie prawdziwe 

3.   w pewnym stopniu dla mnie fałszywe 

4.   bardzo dla mnie fałszywe 

1 Rodzina jest najważniejszą rzeczą w życiu człowieka            

2 Nawet jeśli coś złego ma się wydarzyć rzadko odczuwam strach czy zdenerwowanie             

3 Zrobię wszystko, mimo przeszkód, aby dostać to czego pragnę                  

4 Lubię trzymać się tego w czym jestem dobry            

5 Zawsze jestem chętna (y) spróbować coś nowego, jeśli sadzę, że będzie to dobra zabawa           

6 Przywiązuję dużą wagę do ubioru  

7 Kiedy osiągam to co chcę, czuję się podekscytowana (y) i pełna (y) energii       

8 Krytyka czy zwracanie mi uwagi mocno mnie dotyka  

9 Kiedy czegoś chcę, zrobię wszystko, aby to osiągnąć  

10 Często robię różne rzeczy tylko dla zabawy                    

11 Trudno znaleźć mi  czas na takie rzeczy jak na przykład: pójście do fryzjera            

12 Jeśli pojawia się szansa zdobycia czegoś czego pragnę, natychmiast zaczynam działać              

13 Martwię się i niepokoję, kiedy myślę lub wiem, że ktoś jest na mnie zły              

14 Kiedy widzę możliwość osiągnięcia tego, czego chcę, od razu się ekscytuję            

15 Często działam bez namysłu, pod wpływem chwili                  

16 Kiedy myślę, że coś nieprzyjemnego może się wydarzyć staję się coraz  bardziej napięty     

17 Często zastanawiam się dlaczego ludzie zachowują się w taki a nie inny sposób               

18 Kiedy spotykają mnie dobre rzeczy to bardzo silnie  to przeżywam             

19 Martwię się, kiedy myślę, że  źle zrobiłem (łam) cos ważnego    

20 Pragnę silnych emocji i mocnych wrażeń                         

21 Kiedy do czegoś dążę stosuję zasadę „wszystkie chwyty dozwolone”        

22 W porównaniu z moimi przyjaciółmi mam bardzo niewiele obaw i lęków            

23 Wygrana w rywalizacji byłaby ekscytująca              

24 Boję się popełniać błędy    
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Wszystkie pozycje poza 2 i 22 mają odwrotną punktację 
To znaczy: 
 3, 4,  5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24  za 1 przyznajemy 4 pkt 

                  2                   3  pkt 
                   3                  2  pkt 
                   4                  1  pkt 

W przypadku pozycji 2 i 22 punktacja nie zmienia się 
 
Pozycje dla skal 
 
BAS Działanie :  3, 9, 12, 21  
 
BAS Poszukiwanie Przyjemności:  5, 10, 15, 20  
 
BAS Wrażliwość na Nagrodę:  4, 7, 14, 18, 23  
 
BIS:  2, 8, 13, 16, 19, 22, 24  
 
 
Pozycje 1, 6, 11, 17,  nie wchodzą do żadnej skali.  

 

 


