
 



Test: czy nadajesz się na freelancera? 

 Odpowiedz szczerze – Nie /Tak /Raczej tak /Tak sądzę/Zdecydowanie 

tak – czy jesteś: 

1. Pracowity/a (czy dasz radę pracować nawet więcej niż na etacie, jeśli będzie trzeba?) 

2. Komunikatywny/a (czy umiesz dogadywać się z ludźmi? czy jasno wyrażasz swoje 

myśli?) 

3. Zdyscyplinowany/a (czy możesz być skupiony na pracy przez kilka godzin?) 

4. Konsekwentny/a (czy realizujesz swoje plany?) 

5. Samodzielny/a (czy umiesz sam szukać sobie zdań do wykonania, do samorozwoju, bez 

polecenia szefa?) 

6. Dobrze zorganizowany/a (czy potrafisz planować zadania i trzymasz się terminów?) 

7. Umiejący/a skupić się na pracy (czy umiesz szybko i sprawnie wykonywać zadania, bez 

rozpraszania się np. telefonem, tym, co za oknem etc.?) 

8. Zmotywowany/a do podjętych zadań (czy kończysz zaczęte sprawy?) 

9. Odważny/a (czy nie obawiasz się zmian w życiu zawodowym?) 

10. Kreatywny/a (czy umiesz wymyślać nowe rozwiązania do organizacji pracy, masz 

pomysły na hasła promocyjne, ciekawe grafiki, nowe produkty?) 

11. Ambitny/a (czy dążysz do poprawy swoje sytuacji zawodowej, do rozwoju swoich 

umiejętności?) 

12. Otwarty/a na ludzi (czy lubisz mieć kontakt z ludźmi osobiście, w social media, 

mailowo, czy chętnie opowiadasz im o sowich pasjach?) 

13. Pewny/a siebie (czy wierzysz w swoje umiejętności?) 

14. Odporny/a na stres (czy umiesz działać pod presją terminów oddania zlecenia?) 

15. Skłonny/a do poświęceń (czy jesteś w stanie poświęcić wolny czas, a czasem nawet 

relacje z bliskimi, na początku prowadzenia biznesu, by osiągnąć sukces? 

 

Opcje odpowiedzi i punktacja:  

Nie – 0 pkt/Raczej tak – 1 pkt/Tak sądzę – 2 pkt/Zdecydowanie tak – 3 pkt 



Ponadto odpowiedz – Nie/Tak – na poniższe pytania: 

16. Czy masz smykałkę do marketingu? 

17. Czy znasz podstawy księgowości? 

18. Czy dobrze czujesz się w świecie social media? 

19. Czy umiesz korzystać z nowoczesnych narzędzi biznesowych, biurowych? 

20. Czy cenisz sobie najbardziej w życiu wolność, nawet kosztem stabilizacji i poczucia 

bezpieczeństwa? 

21. Czy chciałbyś/chciałabyś pracować, kiedy chcesz? 

22. Czy chciałbyś/chciałabyś pracować z różnych miejsc na świecie? 

23. Czy masz w życiu pasję i coś, w czym jesteś świetny/a i co chciałbyś/chciałabyś robić 

na co dzień? 

24. Czy masz przedsiębiorczą smykałkę, znasz się na sprzedaży? 

25. Czy chciałbyś/chciałabyś pracować na własnych zasadach, bez szefa? 

 

Opcje odpowiedzi i punktacja:  

Nie – 0 pkt/Tak – 3 pkt 

Zlicz punkty za obie części.  

 

 

Jeśli zdobyłeś/aś: 

• od 51 do 75 punktów 

Brawo! Freelancing jest Ci pisany! Wykazujesz wiele cech niezębnych w pracy na 

własny rachunek, ponadto masz dodatkowe przydatne umiejętności. Jesteś gotowy/a by 

zacząć przygodę z freelancingiem – przeczytaj mojego e-booka „Freelancing – 

kompendium wiedzy” i zrób ćwiczenia z workbooka stanowiącego do niego dodatek, 

by wiedzieć, jak się do tego zabrać z głową! 

http://www.freelancing.com.pl/
http://www.freelancing.com.pl/


• 30 do 50 punktów 

Dobra robota, ale jeszcze trochę pracy przed Tobą. Masz właściwe cechy charakteru lub 

konkretne umiejętności, które przydają się w prowadzeniu własnej firmy, ale albo nie 

jesteś ich pewny/a (za dużo odpowiedzi raczej tak lub tak sądzę), albo brakuje ci kilku 

kluczowych cech. Da się to jednak nadrobić, pracując nad swoim rozwojem, 

zdobywając nową wiedzę czy uczestnicząc w kursach. Zacznij od zrobienia zadań z 

zeszytu ćwiczeń i przeczytania mojego e-booka. 

• 20 do 30 punktów 

Mogło być lepiej. Nie jest beznadziejnie, ale bez dokładnego przygotowania, zdobycia 

dodatkowych umiejętności, przejścia kursów czy dogłębnej pracy nad swoim 

charakterem, nie porywaj się na freelancing, bo nie podołasz. Zacznij od zrobienia 

ćwiczeń, przeczytania e-booka, a potem zastanów się, co jeszcze możesz zrobić, by 

bardziej nadawać się na freelancera. Wypisz cechy czy umiejętności, których Ci 

brakuje, wybierz kilka kluczowych (nie musisz mieć wszystkich!) i stwórz plan akcji, 

by je wypracować. 

• Poniżej 20 punktów 

Niestety, jest kiepsko i raczej marne szanse, byś mógł/mogła zostać odnoszącym 

sukcesy freelancerem. Brakuje Ci zbyt wielu cech, pewności siebie do własnych 

umiejętności, dodatkowych atutów. Przynajmniej na ten moment pozostań na etacie. 

Jeśli jesteś bardzo zdeterminowany/a i uważasz, że pomimo iż test nie poszedł Ci 

najlepiej, musisz spróbować freelancingu, to zacznij od zleceń po godzinach etatowej 

pracy, by sprawdzić, czy rzeczywiście dasz radę. Wykonaj rzetelnie wszystkie 

ćwiczenia, przeczytaj e-booka i szukaj dalszych materiałów pomocnych w rozwoju. Być 

może po czasie wyrobisz w sobie pewne umiejętności i cechy charakteru przydatne we 

freelancingu i będziesz lepiej przygotowany/a. Przemyśl wtedy sprawę ponownie, wróć 

do testu i przekonaj się, czy poszło Ci lepiej. 
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