
Test „Razem czy osobno” 

 

Wykonaj test „Razem czy osobno”. Wybierz i podkreśl odpowiedź, która najbardziej Ci 

odpowiada. Rozwiązanie tego test pomoże Ci zorientować się, czy biorąc pod uwagę cechy 

psychofizyczne, powinieneś rozpoczynać działalność gospodarczą samodzielnie czy ze 

wspólnikiem.  

 

1. Czy – Twoim zdaniem – posiadanie firmy przez jednego właściciela jest korzystniejsze, 

gdyż: 

a) sam podejmujesz wszystkie decyzje i odpowiadasz tylko przed sobą, 

b) zależnie od sytuacji umiesz podejmować szybkie działania, 

c) nie musisz planu działalności uzgadniać ze wspólnikami i liczyć się z ich odmiennym 

zdaniem, 

d) nie występuje zjawisko sprzecznych decyzji i masz wolną rękę w sprawach 

personalnych. 

2. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, n najbardziej nie lubisz tego, że musisz: 

a) pierwszy przychodzić do pracy i ostatni wychodzić, 

b) sam zamawiać towary, pilnować produkcji, zdobywać zamówienia itp., 

c) przebywać codziennie przez wiele godzin w pracy, a w wolne dni zabierać tzw. pracę 

papierkową do domu, 

d) przygotowywać wypłaty dla pracowników, prowadzić sprzedaż i zajmować się 

reklamą. 

3. Decydując się na założenie spółki wybierzesz taką, w której: 

a) wspólnicy będą ponosić solidarną odpowiedzialność, 

b) w przypadku postępowania sądowego, każdy wspólnik może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności, 

c) każdy wspólnik ryzykuje całym swoim majątkiem, 

d) wspólnicy będą odpowiadać tylko majątkiem stanowiącym ich udział w firmie. 

4. Sporządzając umowę spółki najwięcej uwagi będziesz przywiązywał do precyzyjnego 

określenia: 

a) podziału zysków, 

b) obowiązków każdego wspólnika, 

c) ilości czasu, jaki każdy ze wspólników powinien poświęcić na pracę w firmie, 

d) warunków rozwiązania umowy. 

5. Przystępując do spółki najbardziej pożądanym wspólnikiem będzie taki, który: 

a) aktywnie uczestniczy w działalności spółki, 

b) wnosi wkład finansowy, ale nie pracuje w niej na co dzień, 

c) pracuje, ale nie reprezentuje jej na zewnątrz, 

d) działa jedynie na zewnątrz spółki. 

6. W trakcie współpracy ze swoim wspólnikiem: 

a) chętnie słuchasz tego, co ma do powiedzenia, 

b) jeśli nawet jego propozycje są nietrafne, to rozpatrujesz je przez grzeczność, aby nie 

ograniczać jego otwartości, 

c) masz pełne zaufanie do prowadzonych przez niego przedsięwzięć, 

d) ufasz, ale dyskretnie kontrolujesz jego poczynania. 

7. Jeżeli chodzi o stosunek do wspólnika, to: 

a) zachowujesz przed nim pewne tajemnice firmy, 

b) nie zwierzasz się ze swoich spraw osobistych, 

c) poza pracą nie utrzymujesz z nim kontaktów towarzyskich, 

d) traktujesz go jak członka rodziny. 



8. Która z zasad dotyczących relacji między wspólnikami jest dla Ciebie najbardziej 

oczywista? 

a) zbytnie spoufalanie się ze wspólnikiem powoduje utratę autorytetu, 

b) nie należy się uzewnętrzniać, bo może to być w przyszłości wykorzystane przeciwko 

Tobie, 

c) gdyby wspólnik znał dokładnie Twoją przeszłość, zmieniłby o Tobie mniemanie, 

d) wspólnika należy traktować po przyjacielsku i zwierzać mu się ze swoich kłopotów, a 

także dzielić radością. 

 

 

Wybrane odpowiedzi zaznacz w tabeli i oblicz uzyskane punkty. 

 

Pytanie a b c d 

1 4 3 2 1 

2 1 3 4 2 

3 2 3 4 1 

4 4 3 2 1 

5 4 1 3 2 

6 3 4 2 1 

7 1 2 3 4 

8 1 3 2 4 

 

Wyniki testu 

 

32 – 24 punkty 

Należysz do osób silnie oddziałujących na otoczenie. Lubisz pracę, której równomiernie 

podzielone są obowiązki. Chętnie pracujesz w spółce, ale wspólnicy muszą być zaufani i być 

lojalni w stosunku do Ciebie i do firmy. Twoja naturalność w zachowaniu na co dzień 

pozwala Ci stworzyć dobry klimat współpracy. W firmie, w której byłbyś jedynym 

właścicielem, nawał obowiązków zdusiłby w Tobie radość życia. 

 

23 – 16 punktów 

Z jednakowym entuzjazmem podchodzisz zarówno do firmy własnej, jak i do spółki. 

Wszystko zależy od tego, kto miałby być wspólnikiem i co pozytywnego wniósłby do 

działalności. Jesteś otwarty na wszelkie inicjatywy. Nie próbujesz niczego udawać, 

prezentujesz się, na co dzien. Takim, jakim jesteś. 

 

15 – 8 punktów 

Zdecydowanie wolisz działać sam i jest z Ci z tym dobrze. Nie lubisz dzielić się zyskami, ani 

nikogo kontrolować. Masz zaufanie tylko do siebie. Obawiasz się, że w spółce ścierałyby się 

zupełnie odmienne koncepcje, a każdy dzień przynosiłby nowe spory. Jedyna spółka, na jaką 

byś przystał, to spółka rodzinna i tylko z najbliższymi krewnymi.  
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