
TESTAS. Asmenybės polinkiai 

Kiekvienoje eilutėje pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį teiginį (A arba B). 

Atsakymai A B 
1A 1B Rūpintis gyvūnais Prižiūrėti mašinas 

2A 2B Slaugyti ligonius Braižyti schemas, programuoti 

3A 3B Iliustruoti knygas, kurti plakatus, atvirukus Prižiūrėti ir puoselėti augalus 

4A 4B 
Gaminti dirbinius iš medžio, audinių, metalo, molio ir 

kt. 
Rūpintis prekių reklama, prekiauti, bendrauti su klientais 

5A 5B Aptarinėti mokslinius straipsnius, knygas Aptarinėti grožinę literatūrą, koncertus, spektaklius 

6A 6B Auginti jauniklius (kačiukus, šuniukus ir pan.) Treniruoti draugus, mokyti juos atlikti įvairius darbus 

7A 7B Kopijuoti paveikslus arba derinti muzikos instrumentus Vairuoti krovininę transporto priemonę 

8A 8B 
Teikti žmonėms informaciją (ekskursijose, informacijos 

biure, telefonu ir pan.) 

Apipavidalinti vitrinas, parodas arba vaidinti 

spektakliuose, groti koncertuose 

9A 9B Remontuoti (daiktus, būstą ir pan.) Redaguoti tekstus, koreguoti piešinius 

10A 10B Gydyti gyvūnus Atlikti apskaičiavimus 

11A 11B Išvedinėti naujas augalų rūšis 
Konstruoti, projektuoti, kurti naujus pramonės gaminius 

(mašinas, drabužius, maisto produktus ir pan.) 

12A 12B Spręsti ginčus ir konfliktus, įtikinėti, bausti Tikrinti, tikslinti ir tvarkyti schemas, brėžinius, lenteles 

13A 13B Stebėti ir tyrinėti meninės saviveiklos būrelių veiklą Stebėti ir tyrinėti mikroorganizmų gyvenimą 

14A 14B Derinti medicininę aparatūrą (įvairius prietaisus ir pan.) 
Teikti žmonėms medicininę pagalbą susižeidus, po 

traumų ir pan. 

15A 15B 
Tiksliai aprašinėti stebimus reiškinius, įvykius, 

matuojamus objektus ir pan. 

Meniškai aprašinėti, perteikti realius ir įsivaizduojamus 

įvykius 

16A 16B Ligoninėje atlikinėti laboratorinius tyrimus 
Priiminėti, apžiūrinėti ligonius, kalbėtis su jais, skirti 

jiems gydymą 

17A 17B Dažyti bei dekoruoti patalpų sienas, gaminių paviršius Montuoti bei surinkti mašinas bei įvairius prietaisus 

18A 18B 
Organizuoti bendraamžių ar jaunesnių moksleivių 

išvykas į teatrus, muziejus, turistinius žygius 
Vaidinti scenoje, koncertuoti 

19A 19B 
Pagal brėžinius gaminti mašinas, drabužius, statyti 

pastatus 
Braižyti, kopijuoti brėžinius, žemėlapius 

20A 20B Kovoti su augalų ligomis, sodų ir miškų kenkėjais Dirbti kompiuteriu 

 

Žemiau pateiktoje lentelėje apibraukite pasirinktus atsakymus. Apatinėje eilutėje įrašykite kiekvieno stulpelio 

apibrauktų atsakymų skaičių. Jūsų profesijos tipą nusako stulpelis, kurio apibrauktų atsakymų skaičius didžiausias.  
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TESTAS. Asmenybės polinkiai 

Atsakymų lapas: profesijų tipai 

Atsimink, jog testas parodo tik gaires, kryptį. Tai patariamojo pobūdžio informacija. 

Žmogus gali turėti polinkį į kelis profesijų tipus.  

Galutinį sprendimą turi padaryti pats! 

 

1 TIPAS: „GAMTA“ 

Šio tipo profesijų atstovai dalyvauja gyvosios ir negyvosios gamtos procesuose. „Gamtos“ tipui 

priskirtinos profesijos, susijusios su Žemės tyrinėjimu (geologas, geofizikas, okeanologas, 

meteorologas ir pan.), augmenijos bei gyvūnijos tyrinėjimu (botanikas, biologas, zoologas, 

ornitologas, kinologas, genetikas, ekologas ir pan.), gyvulininkyste ir augalininkyste 

(sodininkas, agronomas, daržininkas, zootechnikas, veterinaras ir pan.). 

2 TIPAS: „TECHNIKA“ 

„Technikos“ tipo profesijos sietinos su mašinomis, mechanizmais, įrenginiais ir instrumentais: 

tai daug pramonės srityje svarbių profesijų (elektrikas, šaltkalvis, tekintojas, siuvėjas, audėjas, 

inžinierius ir pan.), taip pat transporto priemonių valdymas bei aptarnavimas. 

3 TIPAS: „ŽMOGUS“ 

Šio tipo profesijose svarbiausia – bendravimas, todėl būtina mokėti užmegzti ir palaikyti 

kontaktus su žmonėmis. „Žmogaus“ profesijų tipui priskirtinos pedagoginės profesijos 

(mokytojas, auklėtojas, treneris, dėstytojas ir pan.), teisėtvarkos srities profesijos (policininkas, 

tardytojas, prokuroras, advokatas ir pan.), kultūros srities profesijos (bibliotekininkas, 

ekskursijų vadovas, gidas, korespondentas ir pan.) ir aptarnavimo srities profesijos (pardavėjas, 

padavėjas, stiuardas, kirpėjas ir pan.). Sąlyginai šiam tipui priskirtinos ir medicinos srities 

profesijos (slaugytojas, gydytojas, felčeris ir pan.), kurios iš dalies yra susijusios ir su kitais 

profesijų tipais, pavyzdžiui, „gamta“ ar „technika“. 

4 TIPAS: „ŽENKLŲ SISTEMA“ 

Šiam profesijų tipui priskirtinos profesijos, susijusios su informacijos apdorojimu. Tai darbas 

su sistemomis: kalbinėmis (bibliografas, notaras, lingvistas, istorikas, filologas, filosofas, 

literatūrologas ir pan.), matematinėmis (statistikas, matematikas, kasininkas, buhalteris, 

ekonomistas ir pan.), grafinėmis (braižytojas, konstruktorius, kartografas, šturmanas ir pan.), 

ženklų apdorojimo (programuotojas, informatikas ir pan.). 

5 TIPAS: „MENINĖ IŠRAIŠKA“ 

Šiam profesijų tipui priskirtinos visos su menu susijusios profesijos. Tai ir vaizduojamoji 

kūryba (tapytojas, dizaineris, skulptorius, architektas ir pan.), ir taikomasis menas 

(modeliuotojas, juvelyras ir pan.), ir meninių reginių kūryba (kompozitorius, muzikantas, 

vokalistas, dirigentas, šokėjas, baletmeisteris, aktorius, režisierius, operatorius ir pan.). 

 

Kviečiame apsilankyti Jaunimo darbo centrų 

 interneto svetainėje ir socialiniame tinkle: 

www.uzt.lt 


