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Kwestionariusz Umiejscowienia poczucia kontroli 
(na podstawie teoretycznej Locus of Control - J.B. Rotter) 

 
1.Mam wpływ na stan swojego zdrowia: 

a) tak, to ode mnie zależy sposób w jaki dbam o siebie i jakie są tego konsekwencje 
b) nie bardzo, mam nikły wpływ na swoje zdrowie, to głównie genetyka  

 
2.Mój sukces w pracy i życiu: 

a) jest wyłącznie moją zasługą, zależy od mojej ciężkiej pracy 
b) zależy od szczęścia i często od innych, moja starania nie muszą przynieść efektów 

 
3.Systematyczność i dokładność: 

a) przyniesie mi korzyści, dzięki nim zrealizuję cele 
b) mogą być pomocne w osiąganiu celów, ale często przypadek o tym decyduje  

 
4.Horoskopy i wróżby: 

a) nie mówią nic o moim życiu i nie mają na nie wpływu 
b) są pomocne w planowaniu życia, warto sprawdzić co mówią gwiazdy 
 

5.Wierzę, że ktoś nade mną czuwa: 
a) ale i tak to, co sobie postanowię zależy od skuteczności moich działań 
b) wierzę, że „siła wyższa” ma na mnie pomysł, czekam na swoje powołanie 
 

6.Gdy coś mi się nie uda:  
a) wyciągam wnioski, zastanawiam się co mogłem zrobić lepiej i gdzie popełniłem błąd 
b) stwierdzam, że nie zawsze wszystko się udaje i nie zawsze mamy szczęście w życiu 
 

7.Gry losowe, totolotek, zakłady sportowe:  
a) nie są dla mnie, nie wierzę, że mógłbym coś dostać bez swojej systematycznej pracy  
b) to mój świat, gdybym tylko mógł, codziennie zaznaczałbym swoje szczęśliwe liczby  

 
8.Mam w zwyczaju: 

a) nawet w złych chwilach znaleźć coś pozytywnego i w miarę szybko wrócić do życia 
b) w złych chwilach odczuwać długo smutek i beznadzieję, trudno mi wrócić do równowagi 

 
9.Uważam, że: 

a) rozczarowania są częścią życia, ale sporo z nich zależy od mnie 
b) niezależnie od moich działań, życie przynosi wiele rozczarowań 

 
10. Planuję i wyznaczam sobie cele: 

a) jeśli tego nie zrobię, trudno mi będzie coś osiągnąć 
b) ale i tak wydarzy się coś nieoczekiwanego, co zmieni moje plany 
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Interpretacja wyników: 
Policz ile odpowiedzi a i b zaznaczyłeś. Jeśli w Twoich wyborach przeważają odpowiedzi a, oznacza 
to, że prawdopodobnie Twoje umiejscowienie poczucia kontroli jest wewnętrzne. Jeśli większość 
Twoich odpowiedzi to odpowiedzi b, oznacza to, że prawdopodobnie masz zewnętrzne 
umiejscowienie poczucia kontroli. 

 
Liczba odpowiedzi a: ……………………….. 
Liczba odpowiedzi b: ……………………….. 

 

Wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli – oznacza, że prawdopodobnie jesteś osobą 
wewnątrzsterowną, uważasz, że to, co się zdarzyło, zdarza, czy zdarzy się, jest związane z tym, jak Ty 
postępujesz. Wiesz, że masz realną kontrolę nad własnym losem, a także doświadczasz zarówno 
pozytywnych i negatywnych konsekwencji swoich działań. Charakteryzujesz się aktywną i proaktywną 
postawą, niezależnością poglądów, własnym zdaniem oraz gotowością do podejmowania decyzji i 
brania za nie odpowiedzialności. Nie będą Ci zatem straszne stanowiska pracy i zawody, w których to 
Ty musisz podejmować decyzje i kontrolować sytuację. Będziesz potrafił przyjmować i przewidywać 
konsekwencje swoich działań i wyciągać konstruktywne wnioski. Wiara w Twoje indywidualne 
sprawstwo powoduje większą gotowość do zmiany niekorzystnych sytuacji życiowych, mniejszej 
podatności na manipulację i skuteczniejsze wykorzystywanie Twoich doświadczeń w życiowych 
decyzjach.   

 

Zewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli - oznacza, że prawdopodobnie jesteś osobą 
zewnątrzsterowną, uważasz, że to, co zdarza Ci się w pewnych sytuacjach, jest niezależne od tego, co 
sam robisz w tych sytuacjach. Wiesz, że mimo swoich starań, wkładania wysiłku i cierpliwości możesz 
nie osiągnąć zamierzonych rezultatów. Prawdopodobnie często nie wierzysz we własne siły, a siłę 
sprawczą przypisujesz zewnętrznym czynnikom czy tzw. sile wyższej. Wolisz więc podporządkowywać 
się innym, przyjmować zachowywania oczekujące, często masz trudność z samodzielnym 
podejmowaniem decyzji oraz braniem za nie odpowiedzialności. Wolisz polegać na innych osobach, 
swoje działania uzależniać od ich decyzji i od innych sił zewnętrznych. Prawdopodobnie odnajdziesz 
się na stanowiskach w pracy zawodowej, na których będziesz mieć konkretnego szefa i jasno 
wytyczone zadania, gdzie nie będziesz musiał podejmować decyzji i wyznaczać kierunki działań. 
Poczucie umiejscowienia kontroli jest względnie stałą cechą osobowości, a to oznacza, że możne ono 
ulec zmianie i można nad nim pracować. Zmiana poczucia umiejscowienia kontroli z zewnętrznego 
na wewnętrzne nie jest łatwa, ale możliwa. 


