
 
C-Game 1st level self-assesssment quiz 

 

1 Bavilo by ťa skúmať príznaky chorôb rastlín a drevín a výskytu škodcov na nich? 

2 Bavilo by ťa používať vedecké metódy a techniky na zlepšenie pestovania plodín? 

3 Bavilo by ťa pracovať na farme s koňmi, kravami a ovcami a starať sa o ne? 

4 Bavilo by ťa jazdiť na kombajne? 

5 Bavilo by sa ťa starať sa o malé deti? 

6 Bavilo by ťa pomocou pesničiek, príbehov a hier motivovať deti k tomu, aby sa učili abecedu? 

7 Bavilo by ťa so žiakmi základnej školy pripraviť divadelné predstavenia? 

8 Bavilo by ťa pomáhať žiakom základných škôl pri získavaní znalostí v matematike alebo 
literatúre? 

9 Bavilo by ťa poskytovať študentom stredných škôl kariérové poradenstvo? 

10 Bavilo by ťa učiť dospievajúcich študentov? 

11 Zaujímaš sa o to, ako sa vyrába a distribuuje elektrina? 

12 Zaujímaš sa o to, ako fungujú a na čo sa používa svetelná technológia ako sú napr. lasery a 
optické káble? 

13 Bavilo by ťa organizovať prácu tímu na zabezpečenie čo najlepšej spokojnosti hostí? 

14 Bavilo by ťa zodpovedať za prevádzku hotela? 

15 Bavilo by ťa vybavovať administratívne práce v prospech spokojnosti občanov? 

16 Bavilo by ťa organizovať festivaly umenia pre občanov mesta? 

17 Máš rád/a napätie a disciplínu? 

18 Bavilo by ťa riadiť tím hasičov pri záchrane osôb? 

19 Bavilo by ťa navrhovať nové modely osobných automobilov? 

20 Bavilo by ťa vyvíjať nové alebo upravovať existujúce mechanické súčiastky osobných 
automobilov? 

21 Bavilo by ťa byť súčasťou tímu, ktorý stavia mosty? 

22 Bavilo by ťa navrhovať nové budovy alebo cesty? 

23 Tvoríš rád/a rukami alebo ručnými nástrojmi? 

24 Bavilo by ťa vykonávať servis motorov osobných automobilov? 

25 Bavilo by ťa zaisťovať bezpečnosť osôb alebo majetku? 

26 Bavilo by ťa skúmať miesta činov a rozhodovať o tom, aké dôkazy by mali byť zhromažďované a 
ako? 

27 Bavilo by ťa skúmať miesta činov a rozhodovať o tom, aké dôkazy by mali byť zhromažďované a 
ako? 

28 Baví ťa premýšľať o vzniku sveta? 

29 Bavilo by ťa čítať náboženské texty, interpretovať a predčítať ich? 

30 Vystupuješ rád na verejnosti, baví ťa hrať role a predvádzať sa? 

31 Bavilo by ťa stať sa tanečníkom alebo učiteľom tanca? 

32 Bavilo by ťa hodnotiť výkony športovcov a rozhodovať o víťazoch? 

33 Bavilo by ťa dohliadať na výrobu a prípravu liekov? 

34 Bavilo by ťa dohliadať na prácu farmaceutických technikov, stážistov a zamestnancov lekárne? 

35 Bavilo by ťa liečiť ľudí? 

36 Bavilo by ťa zisťovať anamnézu pacientov a navrhovať im príslušnú liečbu? 



37 Bavilo by ťa mať na starosti zaistenie bezpečného a včasného odchodu vlakov? 

38 Bavilo by ťa koordinovať prevádzku železničnej dopravy? 

39 Bavilo by ťa dohliadať a koordinovať činnosť pracovníkov supermarketu? 

40 Bavilo by ťa ukladať potraviny a nápoje do regálov a chladiacich boxov? 

41 Bavilo by ťa testovať kvalitu piva a dodržiavanie hygienických predpisov v pivovare? 

42 Bavilo by ťa vyhodnocovať štatistiky predaja a vymýšľať marketingové plány? 

43 Bavilo by ťa prijímať poštové zásielky a pripravovať ich na distribúciu? 

44 Bavilo by ťa prijímať listy a balíky a predávať poštové známky? 

45 Bavilo by ťa rozdeľovať vodičov autobusov na jednolivé linky a zaisťovať, aby autobusy 
odchádzali z terminálov podľa cestovného poriadku? 

46 Bavilo by ťa zaoberať sa údržbou a opravou autobusov? 

47 Bavilo by ťa pomáhať zákazníkom pri obsluhe benzínovej pumpy? 

48 Bavilo by ťa stáť za pokladnicu a prijímať platby? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory 

autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej 

obsiahnuté.“ 


