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Ćwiczenia z rozdziału 1 

Zapach, czyli czym pachnie Twoja marka osobista? 

 

Jak chciałbyś, aby Cię postrzegano w środowisku zawodowym? Inaczej mówiąc, co chciałbyś, aby 

współpracownik, którego lubisz i cenisz, odpowiedział na pytanie o to, jaki jesteś? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

Jak postrzegają Cię inni? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 

W tym miejscu nie polegaj tylko na swoim przeczuciu, ale zrób krótkie rozeznanie wokół siebie – 

najlepiej wśród osób, którym ufasz i które potrafią być wobec Ciebie szczere. 

 

Czy widzisz różnicę między odpowiedziami na te dwa pytania? Byłbym zaskoczony, gdybyś jej nie 

widział. To całkiem naturalne, że postrzegamy siebie nieco inaczej niż ludzie wokół nas. Jeśli możesz 

coś z tym zrobić, od razu to zapisz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
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Pomyśl, co pozytywnie odróżnia Cię od innych, a następnie wymień 5 cech, które odróżniają Cię od 

Twojego otoczenia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wypisz marki, z którymi się utożsamiasz, a następnie napisz dlaczego. 

Marka, z którą się utożsamiam Uzasadnienie 

  

  

  

  

 

Wypisz swoje pasje i zastanów się, czego Cię nauczyły. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Zastanów się teraz, które zasady budowania marki osobistej są z Twojego punktu widzenia 

najważniejsze. Możesz nadać im odpowiednią hierarchię – na przykład ocenić każdą z nich w skali  

1 do 10. Możesz również dodać swoje zasady uwzględniające Twoją sytuację, potrzeby i możliwości. 

Zasada Ważność zasady 

Bądź autentyczny  

Bądź spójny  

Odróżnij się od innych  

Znajdź swoją niszę i zacznij się specjalizować  

Znajdź swoją pasję  

Szanuj czas  

Ucz się przez całe życie. Traktuj życie jako naukę.  

Traktuj porażki jako naukę 

 

Otaczaj się mądrzejszymi od siebie, unikaj głupszych  

Nie bój się zmian  

Nigdy się nie poddawaj  

Miej poczucie własnej wartości  

Pomagaj innym i angażuj się społecznie  

Myśl prosto i klarownie  

Rozwijaj kreatywność  

Dbaj o zdrowie  

…  

…  

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Sergiusz Trzeciak  
www.trzeciak.pl 

Samopoznanie 

 

Kim jestem? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dokąd zmierzam? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dlaczego obrałem taką drogę? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy moja praca ma sens? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy moje życie ma sens? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jakie cechy czynią mnie wyjątkowym? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W czym jestem najlepszy?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeśli trudno Ci odpowiedzieć na tak sformułowane pytania, możesz podejść do tego inaczej. 

 

Gdybym wygrał 10 milionów, czy robiłbym dalej to, co teraz? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Gdybym miał porównać się z modelem samochodu, jaki to byłby model? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób się uczę: 

• słuchając? 

• pisząc, robiąc notatki? 

• w ruchu? 

 

Jak lubię pracować: 

• sam czy w zespole (jako podwładny czy jako szef)? 

• w luźnej atmosferze czy pod presją? 

• w dużym środowisku czy w małym (duża czy mała firma)? 

 

Czy żyję w zgodzie z marką osobistą, którą pragnę zbudować? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy robiąc to, co robię, mogę się uczyć? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy kocham i jestem kochany? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Co po mnie zostanie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Czy moje zdolności i inteligencja pozwalają mi na realizację moich celów? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Teraz się zastanów, które typy inteligencji reprezentujesz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odpowiedź na to pytanie może nie być łatwa, gdyż poszczególnych typów inteligencji nie da się 

zmierzyć jednym prostym testem. Możesz natomiast przeprowadzić małą sondę, która co prawda nie 

ma waloru naukowego, ale która da Ci trochę do myślenia. Wskaż zatem w skali od 1 do 10, w jakim 

stopniu poszczególne typy inteligencji, Twoim zdaniem, pasują do Ciebie. Następnie podaruj tę 

książkę lub ksero stron z opisem typów inteligencji swoim najbliższym (rodzinie, przyjaciołom)  

i poproś ich o podobne wskazanie dominujących u Ciebie typów inteligencji. 

 

Typ inteligencji 
Moja ocena  
w skali 1-10 

Ocena innych osób  
w skali 1-10 

Logiczno-matematyczna   

Lingwistyczna   

Przestrzenna   

Muzyczna   

Ruchowa   

Międzyludzka (społeczna)   

Wewnętrzna   

Przyrodnicza   

Egzystencjalna   

 

Wykonaj teraz, samodzielnie lub przy pomocy innych osób, swoją analizę SWOT. 

 

S – strengths 

 

 

W – weaknesses 

O – opportunities 

 

 

T – threats 

 


