
 
 

 

C-Game: Картинен тест за самооценка, базиран на типологията 

на Холанд 
 

Инструкции за попълване на теста 

 

Този тест ще ви помогне да свържете интересите си към конкретни дейности с информация, 

свързана с определени професии. 

 

Включва твърдения/снимки, които описват реални задачи и задължения, свързани с 

определени професии. Трябва да решите дали искате да изпълнявате всяка една от тези задачи 

в пълно работно време. Следователно не трябва да отговаряте според това, което бихте искали 

да правите в свободното си време, а по-скоро на това, което бихте искали да правите поне 8 

часа на ден, пет дни в седмицата. 

 

Когато отговаряте, не трябва да вземате предвид, че нямате знанията, необходими за 

съответните задачи. Винаги трябва да приемате, че притежавате знанията или обучението, 

необходими за всяка задача, и да правите избора си само въз основа на вашите 

предпочитания. 

 

Трябва да маркирате/щракнете върху ЧИСЛОТО на опцията за отговор, която най-добре описва 

колко вярвате, че харесвате или не харесвате въпросната задача. 

 

За всяко твърдение са предвидени пет възможности за отговор: 

ОТГОВОРИ ОПЦИИ ЗА ОТГОВОР С ЧИСЛА 

5 Тази задача ми харесва много 

4 Харесва ми тази задача 

3 Нито харесвам, нито не харесвам тази задача или не знам дали ми харесва или не 

2 Не харесвам тази задача 

1 Напълно не харесвам тази задача 

 

Ако смятате, че всъщност би ви харесало, да приготвяте храна в ресторант, избрете номер  4. 

Примери: 

A) Да приготвите храна в ресторант 

Ако смятате, че наистина бихте искали вашата работа да включва приготвяне на храна в 

ресторант, бихте избрали номер 4. 

B) Да карате такси 



Ако тотално не ви харесва да вършите тази дейност като ваша бъдеща професия, то трябва да 

изберете 1 във формата за отговори. 

C) Провеждане на образователни програми за персонала на компанията 

Ако нито харесвате, нито не харесвате изпълнението на тази задача, или ако не знаете дали 

бихте искали, ако работата ви включва тази задача, трябва да отбележите 3 на листа за 

отговори. 

Уверете се, че сте отговорили на всички въпроси. 

 

Няма ограничение във времето, но трябва да работите възможно най-бързо. 

 

Въпроси 
Посочете дали искате да извършвате дадената трудова дейност като основно съдържание на 

бъдещата си работа 8 часа на ден, пет дни в седмицата. 

 

1 Построяване на пътища, мостове и тунели 

2 Подреждане на документи за бъдещото им ползване 

3 Изследване на земната кора за изучаване на земетресенията 

4 Композиране на музика или писане на текстове 

5 Преподаване на студенти или ученици 

6 Представяне на продукти и услуги на компанията пред потенциални клиенти 

7 Сглобяване на нова техника 

8 Набиране на текстове и редакторско четене 

9 Изучаване на въздушни и морски течения за прогнозиране на времето 

10 Участие в театрални пиеси 

11 Помощ за хората с техните лични или социални проблеми 

12 Планиране на рекламната кампания за продукти на компанията 

13 Патрулиране в район, в който съм назначен да наблюдавам, за превенция и ограничаване 
на престъпността 

14 Да водя бележки по време на срещи 

15 Избор и изучаване на морски образци 

16 Проектиране на декори за театрални постановки 

17 Даване на насоки и предлагане на лечение на пациенти 

18 Препоръчване на служители за повишаване в кариерата  или повишаване на заплатите 

19 Надзор върху засаждането, растежа и изсичането на дървета 

20 Съставяне на подборен бюджет на проект 

21 Изучаване на човешкия мозък 

22 Изготвяне на планове за интериорен дизайн 

23 Помощ за лечение на наранявания и кунтузии  с упражнения 

24 Свикване на срещи за планиране и разработване на проекти 

25 Шофиране на кола/камион или управление на куло-кран 

26 Тестване на качеството на фабрични     индустриални отпадъци 

27 Провеждане на изследвания за превенция или лечение на болести 

28 Фотографиране на продукти или портрети за рекламни цели 

29 Помощ за млади хора с речеви и езикови нарушения 

30 Носене на отговорност за дейността на клон на компанията 

31 Обслужване и настройка на автомобилни двигатели 

32 Изпитване  точността на измервателни уреди 

33 Програмиране на компютри 



34 Проектиране на мъжка и дамска мода 

35 Полагане на грижи за възрастни хора и деца 

36 Да се опиташ да убедиш съдия по даден случай 

37 Професионално участие в спортни игри 

38 Проверка на качеството на храната и хигиената в ресторант 

39 Използване на математиката за решаване на задачи в изследователски програми 

40 Писане на рекламни текстове 

41 Даване на правни съвети на хората 

42 Да бъдеш ръководител на работещ екип 

43 Приготвяне на основните ястия и десерти в ресторант 

44 Отговаряте за разследването на местопрестъплението 

45 44.Работа на каса издаване на касови бележки и връщане на ресто на клиенти 

46 Пеене на песни или свирене на музика в група 

47 Предоставяне на кариерно ориентиране на учениците от гимназията 

48 Предоставяне на консултации на компании по въпроси, свързани със законни права и 
задължения 

 


