
Potraficie rozwiązywać konflikty? 

Sprawdzcie. 

 

 

AUTODIAGNOZA STYLÓW ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 

 

Przy każdym stwierdzeniu zaznacz TAK – jeśli najczęściej tak właśnie postępujesz w 

sytuacjach społecznych, a NIE – jeśli takie zachowanie jest CI obce lub nie wiesz , o co 

chodzi. Jeżeli opisane poniżej zachowania występują u Ciebie raczej rzadko – także zaznacz 

NIE. 

 

L.p. Zachowanie TAK NIE 

1.  Staram się unikać konfliktów, bo nie lubię się denerwować.   

2. W konfliktowych sytuacjach raczej ustępuję.   

3. Dążę do takich rozstrzygnięć konfliktu, w których wszyscy SA 

zadowoleni. 

  

4. Zazwyczaj twardo walczę o swoje.   

5. Często podporządkowuję się innym ludziom.   

6. Wycofuję się z trudnych sytuacji   

7. Umiem współpracować także z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie.   

8. Dążę do ugody nawet wtedy, gdy ogarnia mnie wściekłość.   

9. Zwykle staram się udowodnić ludziom, że mam rację.   

10. Często ulegam, żeby nie prowokować nasilenia konfliktu.   

11. Kiedy inni się kłócą, najczęściej siedzę cicho.   

12. Bardzo lubię wygrywać w konfliktach.   

13. W sytuacjach konfliktowych aktywnie dążę do kompromisu.   

14. Ustępuję, gdy widzę, że inni tez tak czynią.   

15. Jako osoba mądrzejsza ustępuję tym mniej dojrzałym.   

16. Współpracuję z ludźmi, bo jestem zdania, że to najlepszy sposób na 

rozwiązanie konfliktu. 

  

17. Eliminuje konflikty przez poszukiwanie rozwiązań 

satysfakcjonujących obie strony. 

  

18. Uciekam od trudnych sytuacji, bo za dużo mnie to kosztuje (koszt 

emocjonalny). 

  

19. Lubię ostre starcia.   

20. Rzadko otwarcie wypowiadam własne zdanie.   

21. Okazuje czasem pokorę.   

22. Wspólnie z partnerem/partnerką staram się znaleźć najlepsze wyjście 

z konfliktowej sytuacji. 

  

23. Walczę, bo uważam, że inaczej inni mnie zniszczą.   

24. Z agresją ludzi zwykle radzę sobie przez znalezienie płaszczyzny 

porozumienia. 

  

25. Umiem ulegać.   

 

W liczeniu wyników ważne są tylko odpowiedzi TAK. Nie bierzemy pod uwagę odpowiedzi 

NIE. 

WSPÓŁPRACA  (nr twierdzeń): 3, 7, 16, 17, 22  WALKA  : 4, 9, 12, 19, 23 



UNIKANE    : 1, 6, 11, 18, 20  ULEGANIE: 5, 10, 15, 21, 25 

KOMPROMIS: 2, 8, 13, 14, 24 

Teraz należy policzyć, ile razy zaznaczyłeś TAK przy poszczególnych stylach rozwiązywania 

konfliktów. Wynik      0 – 3 jest przypadkowy. Jednak wynik 4 – 5 oznacza skłonność do 

stosowana tego stylu rozwiązywania konfliktów. Nie uda się niestety określić na podstawie 

uzyskanych wyników, czy dany styl jest stosowany odpowiednio do sytuacji. Nad tym trzeba 

się zastanowić samodzielnie. 

Jeśli charakteryzuje Cię jeden lub dwa style (po 4 lub 5 punktów), to za mało by poradzić 

sobie w różnych konfliktowych sytuacjach. Najlepiej gdy potrafisz stosować wszystkie style, 

ale gdyby miały być tylko trzy, to najlepiej te z TRIADY SKUTECZNOŚCI, czyli: 

kompromis, współpraca i walka. 

 

Miłego weekendu! 

 

Iwona Szymczak – pedagog 

iterlecka@wp.pl 


