
 

 

 

 

 

 

Numele și prenumele_________________________________________________Clasa____________ 

Școala_____________________________ 

Chestionar de interese și aptitudini de tip Holland 
 

Nr. Activitatea R I A S E C 

1.  Sã repari mecanisme (ceasuri, bijuterii etc)       

2.  Sã numeri bani (sã fii persoana care primește și dã banii la o bancã)       

3.  Sã intervievezi persoane în legãturã cu problemele comunitare       

4.  Sã faci experimente științifice       

5.  Sã conduci un departament administrativ       

6.  Sã cânți pe o scenã       

7.  Sã repari motoare de mașini       

8.  Sã înregistrezi datele financiare ale unei companii       

9.  Sã ajuți persoanele cu handicap fizic sã se pregãteascã pentru o meserie       

10.  Sã folosești microscopul pentru a studia celulele și bacteriile       

11.  Sã cumperi și sã vinzi mãrfuri pentru un magazin mare       

12.  Sã fii artist (pictor, sculptor, fotograf, actor de teatru, sã cânți pe scenã etc)       

13.  Sã faci confecționezi obiecte de mobilier       

14.  Sã lucrezi cu mașini de calcul sau de copiat într-un birou       

15.  Sã fii asistent social, sã lucrezi pentru persoane cu nevoi speciale       

16.  Sã citești cãrți, reviste științifice       

17.  Sã fii manager de vânzãri       

18.  Sã scrii povestiri scurte       

19.  Sã lucrezi pe o macara       

20.  Sã faci rezervãri pentru zboruri pe avioane, pentru hoteluri etc       

21.  Sã fii profesor sau învãțãtor       

22.  Sã faci muncã de cercetare într-un laborator de fizicã, chimie sau biologie       

23.  Sã intervievezi muncitori care au nemulțumiri la locul lor de muncã       

24.  Sã faci desene animate       

25.  Sã prelucrezi materiale precum lemn, metal, sticla, marmura etc.       

26.  Sã fii expert contabil care stabilește taxele returnate altora       

27.  Sã studiezi sociologia, adicã sã studiezi cum trãiesc oamenii împreunã       

28.  Sã faci studii științifice despre Soare, Lunã, planete, stele       

29.  Sã faci bani prin comerț sau bursa de valori       

30.  Sã predai cursuri de muzicã în școli       

31.  Să asamblezi componentele unui echipament stereo        

32.  Să examinezi bugetul unei companii        

33.  Să dai sfaturi privind legislația oamenilor săraci        

34.  Să studiezi cauzele bolilor de inimă        

35.  Să conduci un restaurant mare        

36.  Să scrii un roman        

37.  Să fii electrician        

38.  Să ții evidenta mărfurilor, a rechizitelor etc.        

39.  Să ai grijă de oameni bolnavi        

40.  Să utilizezi matematica pentru a rezolva problemele tehnice științifice        
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41.  Să te ocupi de politica administrativă        

42.  Să regizezi piese de teatru        

43.  Să conduci un tractor cu remorcă        

44.  Să lucrezi cu cifre într-un birou de afaceri        

45.  Să ajuți persoanele care au ieșit din închisoare să-și găsească un loc de muncă        

46.  Să fii medic chirurg        

47.  Să fii vicepreședinte de bancă        

48.  Să fii cântăreț        

49.  Să refaci, repari refinisări mobilă        

50.  Să studiezi o companie, să elaborezi un sistem contabil / financiar        

51.  Să înveți și să califici adulți pentru o meserie        

52.  Să fii biolog marin        

53.  Să fii juristul unei companii        

54.  Să citești articole despre muzică și artă        

55.  Să utilizezi și să repari echipamente de radio, telefon        

56.  Să supervizezi personalul administrativ al unui oficiu        

57.  Să ajuți oamenii în alegerea unei cariere        

58.  Să examinezi efectele aerului poluant asupra mediului        

59.  Să ocupi o poziție de lider        

60.  Să faci designul reclamelor pentru reviste sau TV        

61.  Să instalezi sau să repari telefoane        

62.  Să urmezi un curs de matematică pentru afaceri        

63.  Să garantezi sau să supraveghezi persoane care au încălcat legea        

64.  Să inventezi un nou tip de echipament tehnic sau științific        

65.  Să fii agent imobiliar        

66.  Să asculți mari muzicieni        

67.  Să lucrezi în construcții        

68.  Să controlezi declarațiile băncilor pentru a descoperi greșelile        

69.  Să participi la creșterea fondului de caritate        

70.  Să faci cercetări științifice privind utilizarea energiei solare        

71.  Să lucrezi pentru a convinge guvernul să voteze o lege        

72.  Să scrii o piesă de teatru        

73.  Să montezi dispozitive electrice        

74.  Să folosești calculatorul pentru date contabile        

75.  Să planifici activitatea altora        

76.  Să lucrezi la realizarea unei inimi artificiale        

77.  Să promovezi dezvoltarea unei noi piețe de aprovizionare a populației        

78.  Să compui sau să faci aranjamente muzicale        

79.  Să construiești etajere pentru cărți        

80.  Să urmezi un curs de contabilitate        

81.  Să dai primul ajutor        

82.  Să fii asistent medical într-un laborator        

83.  Să faci o afacere; să faci comerț        

84.  Să dirijezi o orchestră simfonică        

85.  Să construiești case ca antreprenor de clădiri        

86.  Să introduci informații în calculator        

87.  Să lucrezi în calitate de consilier familial        

88.  Să urmezi un curs de biologie la școală sau universitate        

89.  Să fii legiuitorul care să medieze disputele dintre sindicate și companii        

90.  Să scrii reportaje pentru reviste        



 

 

91.  Să faci animale din lemn        

92.  Să fii funcționarul care păstrează datele referitoare la câștigurile lucrătorilor        

93.  Să ajuți copiii cu tulburări mintale        

94.  Să cercetezi, să cauți un remediu contra cancerului        

95.  Să fii judecător        

96.  Să pictezi animale sau peisaje        

97.  Să lucrezi ca paznic sau custode        

98.  Să operezi într-un registru de încasări        

99.  Să înveți și să ajuți oameni din țările nedezvoltate        

100.  Să conduci studii științifice privind controlul bolilor plantelor        

101.  Să recrutezi și să angajezi oameni pentru o companie mare        

102.  Să scrii scenarii TV        

103.  Să conduci un autobuz        

104.  Să fii recepționer la un hotel       

 TOTAL       

Acum calculează-ți scorul. Numără câte căsuțe ai bifat pe fiecare coloană. Calculează câte puncte a 

obținut fiecare literă R I A S E C plasată la începutul fiecărei coloane. Codul tău personal este format 

din cele 3 litere care au obținut cel mai mare punctaj. Citește descrierea corespunzătoare fiecărei litere 

(de exemplu, dacă cel mai mare punctaj l-au obținut literele I A S profilul tău este Investigativ, Artistic 

și Social). O descriere a tipologiei Holland aplicată la mediul de muncă, tipul de personalitate asociat 

acesteia și comportamentele tipice este prezentată mai jos. 


