
 
C-Game 1st level self-assesssment quiz 

 

1 Baví tě pozorovat, co se děje v přírodě? 

2 Bavilo by tě pracovat v laboratoři nebo ve výzkumném centru? 

3 Umíš postavit bez pomoci stan? 

4 Bavilo by tě montovat a opravovat stroje, zařízení, přístroje? 

5 Najdou u tebe spolužáci pomoc, pochopení a radu? 

6 Bavilo by tě zúčastnit se výtvarného, hudebního nebo literárního kurzu? 

7 Máš  umělecké sklony? Baví tě psaní příběhů, básniček a kreslení? 

8 Baví tě „rozhazovat sítě“, když se potřebuješ něco dozvědět nebo poradit? 

9 Troufl(a) by sis bez pomoci dospělých vést skupinu mladších dětí? 

10 Bavilo by tě plánovat společné akce pro spolužáky? 

11 Jde ti dobře matematika? 

12 Zajímají tě nové vědecké objevy a technické trendy? 

13 Chtěl(a) bys být předsedou třídy? 

14 Bavilo by tě být hlavním organizátorem třídních srazů? 

15 Baví tě práce s kancelářskou technikou? 

16 Hraješ si rád/a s plastelínou? 

17 Baví tě práce rukama s různými nástroji? 

18 Baví tě, když se stále něco děje a jsi v centru dění? 

19 Baví tě vytvářet nové věci a uplatnit v nich svou fantazii a nápady? 

20 Bavilo by tě programovat online hry? 

21 Bavilo by tě připravovat technické výkresy v 3D aplikacích? 

22 Baví tě psaní příběhů, básniček a kreslení? 

23 Bavilo by tě sestavovat počítače? 

24 Bavilo by tě živit se programováním? 

25 Baví tě hrát si se stavebnicemi jako je Lego? 

26 Baví tě kvízy, hádanky, křížovky a rébusy? 

27 Baví tě kvízy, hádanky, křížovky a rébusy? 

28 Baví tě zkoušet nové věci a získávat nové informace? 

29 Baví tě naslouchat ostatním a mluvit s nimi o jejich problémech? 

30 Baví tě předvádět se před ostatními? 

31 Baví tě hrát na nějaký hudební nástroj nebo zpívat? 

32 Umíš se prosadit ve skupinových aktivitách? 

33 Baví tě učení? 

34 Láká tě stát se podnikatelem / podnikatelkou? 

35 Baví tě pomáhat druhým řešit jejich problémy? 

36 Umíš se vcítit do situace jiných lidí? 

37 Bavilo by tě pracovat podle stanovených postupů? 

38 Přebíráš snadno povinnosti a zodpovědnost? 

39 Baví tě přesvědčovat nebo ovlivňovat jiné? 

40 Bavilo by tě pracovat 8 hodin v kanceláři? 

41 Baví tě udržovat pořádek na tvém pracovním stole? 



42 Seznamuješ se snadno s cizími lidmi? 

43 Dokončuješ včas zadané úkoly? 

44 Baví tě organizovat informace přehledným a jasným způsobem? 

45 Máš smysl pro detail a dodržování termínů? 

46 Jsi manuálně zručný(á)? 

47 Jsi rád(a) ve společnosti jiných lidí? 

48 Baví tě pracovat s čísly, tabulkami a texty? 
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