
 

„Polub siebie. Kochaj siebie.” 

 

 

Samoocena to uogólniona postawa w stosunku do samego siebie, która wpływa na nastrój 

oraz wywiera silny wpływ na pewien zakres zachowań osobistych i społecznych. 

Podstawą samooceny jest samowiedza, czyli zespół sądów i opinii, które jednostka odnosi do 

własnej osoby. 

 

Poczucie własnej wartości to stan psychiczny powstały na skutek elementarnej, uogólnionej 

oceny dokonanej na własny temat. Samoocena to uogólniona postawa w stosunku do samego 

siebie, która wpływa na nastrój oraz wywiera silny wpływ na pewien zakres zachowań 

osobistych i społecznych. (Wikipedia) 

 

I jeszcze jedna definicja: 
 

Samoocena to zespół sądów, przekonań i opinii jakie jednostka ma o sobie samym - jest to 

bardzo subiektywny element osobowości. Każdy z nas ma inną samoocenę. Są pewne rodzaje 

samooceny: - stabilna i niestabilna. Stabilna: względnie stała, niezależna od okoliczności 

(zazwyczaj u ludzi dorosłych) - nie ulega przypadkowym zmianom. Niestabilna: zmienna, 

niestała, zależna od okoliczności (typowa dla dzieci od początku wczesnoszkolnego). 

Samoocena stabilna dzieli się na: adekwatną i nieadekwatną 

l) stabilna adekwatna - trafna, rzeczywista, prawdziwa - jest wtedy 

gdy człowiek prawidłowo ocenia siebie, swoje zdolności i możliwości. Adekwatna może mieć: 

a) wysoką samoocenę - kiedy wierzy że stać go na dużo, zna swoją wartość; 

b) niską samoocenę - wtedy gdy nisko ocena swoje możliwości, wie że na wielkie oceny go 

nic stać, 

c) umiarkowaną samoocenę - człowiek wie, że na wiele go nie stać ale będzie działał. 

2) stabilna nieadekwatna – nierealna, nieprawdziwa, może być : 

a) zawyżona - człowiek przecenia swoje możliwości, zabiera się za rzeczy trudne, z którymi 

sobie nie poradzi, 

b) zaniżona - kiedy człowiek nie docenia siebie; za małe poczucie własnych możliwości. 

 

Nieadekwatna niska i zaniżona - w zachowaniach przejawia się podobnie, występuje gdy 

osoby mają na niskie poczucie własnej wartości i tendencję do nadmiernej samoanalizy, są 

introwertykami (ukierunkowani na własne wnętrze), są skłoni do rozpamiętywania własnych 

niepowodzeń, pesymiści, charakteryzują się niską motywacją w podejmowaniu działań, dość 

często przeżywają stany lękowe i stany niepewności. 

Nieadekwatna zawyżona - to ludzie którzy przeceniają własne zdolności, podejmują się zbyt 

trudnych zadań - a więc często przegrywają i przeżywają stany frustracji, reagują agresją 

na otoczenie przy niepowodzeniach, obwiniają innych za niepowodzenia, mają tendencję do 

zachowań ryzykownych, głównie biorą się za trudne działania, nie są lubiani przez innych i 

nie wzbudzają sympatii, nie dowierzamy im, nie zajmują wysokich pozycji. 

Adekwatna wysoka - ci ludzie wysoko oceniają swoje możliwości i rzeczywiście stać ich na 

to, są zrównoważeni (racjonalne zachowanie), podejmują się trudnych rzeczy i z nimi sobie 

radzą; lubiani, akceptowani, w ich otoczeniu inni czują się bezpiecznie; w grupie społecznej 

są to liderzy lub kandydaci na liderów, przywódcy, są przewidywalni, wykazują 

dużą efektywność społeczną. (www.eduteka.pl) 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczucie_w%C5%82asnej_warto%C5%9Bci
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https://www.eduteka.pl/temat/Stala
https://www.eduteka.pl/temat/Zmienna
https://www.eduteka.pl/temat/Czlowiek
https://www.eduteka.pl/temat/Wartosc
https://www.eduteka.pl/temat/Nisko
https://www.eduteka.pl/temat/Ocena
https://www.eduteka.pl/temat/Wielkie
https://www.eduteka.pl/temat/Wiele
https://www.eduteka.pl/temat/Male-3
https://www.eduteka.pl/temat/Niska
https://www.eduteka.pl/temat/Poczucie-wlasnej-wartosci
https://www.eduteka.pl/temat/Wnetrze
https://www.eduteka.pl/temat/Stany
https://www.eduteka.pl/temat/Ludzie
https://www.eduteka.pl/temat/Otoczenie
https://www.eduteka.pl/temat/Dzialania
https://www.eduteka.pl/temat/Wysoka
https://www.eduteka.pl/temat/Zachowanie
https://www.eduteka.pl/temat/Efektywnosc
http://www.eduteka.pl/


A jak jest z Twoją samooceną? Zróbmy kilka ćwiczeń. 

 

1. Wymień 10 swoich najważniejszych zalet, mocnych stron. 

2. Wymień 5 umiejętności, które robisz bardzo dobrze, w których jesteś mistrzem? 

3. Za co cenią Cię inni ludzie (rówieśnicy, przyjaciele, rodzice i inne znaczące osoby)? 

  

Teraz czas na test: 
 

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (wg L. Niebrzydowskiego) 

Masz przed sobą zestawienia przymiotników określających różne, dodatnie i ujemne, cechy osobowości. 

Przeczytaj je uważnie i zastanów się, czy i w jakim stopniu cechy te występują u Ciebie. Stopień nasilenia 

danej cechy  zaznacz krzyżykiem w odpowiedniej rubryce. 

 

Lp. Cechy dodatnie (pozytywne) Cechy te występują u mnie w stopniu 

Wysokim Średnim Małym Wcale 

1. Jestem prawdomówny     

2. Jestem słowny     

3. Jestem koleżeński      

4.  Jestem uprzejmy     

5. Jestem sprawiedliwy     

6. Jestem wyrozumiały     

7. Jestem zdolny     

8. Jestem punktualny     

9. Jestem ambitny     

10. Jestem silny fizycznie     

11. Jestem zdrowy     

12. Jestem zrównoważony     

13. Jestem odpowiedzialny     

14. Jestem skromny     

15. Jestem stanowczy     

16. Jestem samokrytyczny     

17. Jestem oszczędny     

18. Jestem pracowity     

19. Jestem obowiązkowy     

20. Jestem odważny     

21. Jestem sprawny fizycznie     

22. Jestem zdyscyplinowany     

23. Jestem ładny     

24. Mam silna wolę     

 

 



 

Lp. Cechy ujemne (negatywne) Cechy te występują u mnie w stopniu 

Wysokim Średnim Małym Wcale 

1. Jestem leniwy     

2. Jestem niedbały     

3. Jestem niesystematyczny     

4. Jestem niesamodzielny     

5. Jestem niezgrabny     

6. Jestem chory     

7. Jestem niezdarny     

8. Jestem złośliwy     

9. Jestem zarozumiały     

10. Jestem roztargniony     

11. Jestem zazdrosny     

12. Jestem chciwy     

13. Jestem wulgarny     

14. Jestem niezdyscyplinowany     

15. Jestem agresywny     

16. Jestem kłamliwy     

17. Jestem nieśmiały     

18. Jestem nerwowy     

19. Jestem brzydki     

20. Jestem niezdolny     

21. Jestem lekkomyślny     

22. Jestem niesprawny fizycznie     

23. Mam wady zmysłów (wzroku, słuchu)     

Punktacja do testu: 

 w stopniu wysokim- 3 pkt, w stopniu średnim – 2 pkt, w stopniu małym – 1 pkt, brak cechu – 0 pkt. 

 Cechy pozytywne Cechy negatywne 

Ilość 

punktów 

Cechy 

samooceny 

0 – 20 

zaniżona  

21 – 50 

właściwa 

51 – 72 

zawyżona 

0 – 30 

zaniżona  

31 – 50 

właściwa 

51 – 72 

zawyżona  

Wynik       

 

Jeśli ktoś z Was uważa, ze ma zbyt niska samoocenę, za mało w siebie wierzy, to zapraszam 

do lektury: Anna Dodziuk „Pokochać siebie”. 

Pozdrawiam Wszystkich. Uczcie się pilnie. 



Iwona Szymczak – pedagog szkolny 
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