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МАЛИ ТЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

КРЕНУЋУ , АЛИ ГДЕ 
Приближава се моменат одлуке који се чинио веома далек . Од тебе се очекује да се 
у наредним годинама определиш за одређену школу, која ће можда одредити твоју 
професионалну будућност. Колико год то било тешко, избор школе је само један од 
многих избора који те чекају у животу. Можда ћеш решавањем овог теста добити 
неколико смерница у избору школе. 
 

1. Од предмета у школи најбоље ти леже: 
а) природне науке ( математика, физика) и техничко 
б) историја, географија 
в) језици 
г) физичко и јурцање по дворишту 
д) ликовно или музичко 

     
2. Увек ти је занимљиво да : 

а) чујеш нешто ново и учиш о другим људима 
б) сазнаш како функционише неки уређај, систем 
в) говориш или пишеш о својим размишљањима 
г) ствараш, креираш уметничке предмете 
д) играш фудбал, кошарку, рукомет 

      
3. У слободно време: 

а) радо седиш за компјутером 
б) читаш књиге, часописе 
в) гледаш путописе или емисије о историји на телевизији 
г) бавиш се спортом, гледаш утакмице 
д) црташ, слушаш музику, идеш у позориште 

      
4. Себе сматраш:  

а) брзом, јаком, динамичном особом 
б) пре свега интересантном, оригиналном особом 
в) неким ко је радознао и заинтересован за свет око себе 
г) особом довољно јаком на речима да изађе на крај и са одраслима 
д) Харијем Потером и будућим компјутерским генијем 
 

5. Ако те питају шта желиш за рођендан: 
а) увек ћеш тражити нове патике или дрес 
б) желиш игрицу, још меморије за компјутер или неки нови уређај 
в) украс за собу или нешто од гардеробе 
г) роман, занимљиву књигу или речник 
д) старе мапе, глобус, књигу о грбовима 
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6. Када те питају шта ћеш бити кад порастеш, кажеш: 
а) Научник или истраживач! 
б) Бавићу се спортом! 
в) Предаваћу историју или географију у школи. 
г) Бавићу се новинарством, писаћу књиге или ћу преводити. 
д) Уметност је оно што највише ценим.Ствараћу! 
 

7. Са пријатељима волиш да: 
а) причаш и дискутујеш о најновијим догађајима 
б) идеш у играоницу и размењујеш игрице 
в) играш кошарку, фудбал или неки други спорт 
г) гледаш филм, слушаш музику 
д) играш друштвене игре , нпр. Монопол 
 

8. Пред тобом је неколико предмета.Прво ћеш узети:  
а) дебелу, прашњаву, стару књигу за коју мислиш да крије неке тајне 
б) неки предмет који делује најновије и најмодерније од свих 
в) било шта што може да се баца увис или шутира  
г) најпривлачнији, најлепше боје или од најлепшег материјала 
д) часопис на страном језику 
 
 
КЉУЧ 
1. а) 0 ; б) 3 ; в) 2 ; г) 4 ; д) 1 
2. а) 3 ; б) 0 ; в) 2 ; г) 1 ; д) 4 
3. а) 0 ; б) 2 ; в) 3 ; г) 4 ; д) 1 
4. а) 4 ; б) 1 ; в) 3 ; г) 2 ; д) 0 
5. а) 4 ; б) 0 ; в) 1 ; г) 2 ; д) 3 
6. а) 0 ; б) 4 ; в) 3 ; г) 2 ; д) 1 
7. а) 3 ; б) 0 ; в) 4 ; г) 1 ; д) 2 
8. а) 3 ; б) 0 ; в) 4 ; г) 1 ; д) 2 
 
Ако имаш од 1 до 7 бодова, ти си  
НАУЧНИК, ПРИРОДЊАК, ХАКЕР 
Ти тврдиш да се све може израчунати, проверити или направити. Ствари за 
тебе имају највећу вредност када су конкретне, а још боље и мерљиве.Твом 
радозналом духу би одговарао неки посао који тражи рачунање, мозгање 
или проналажење нових решења. Можда ћеш постати професор или ћеш се 
више окренути програмирању, статистици. Особама твојих склоности 
одговарало би и да се бави економијом. Не заборави да је боравак на чистом 
ваздуху такође важан за твоје мождане вијуге и да се мишићи вежбају и ван 
тастатуре. 
 
Ако имаш од 8 до 13 бодова, ти си  
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УМЕТНИК/ УМЕТНИЦА 
Теби је изражавање кроз уметност неопходно и важно. Можда те понекад 
околина не разуме најбоље, али то не треба да те брине. Уметност је увек 
била цењена и за све је потребно време.Само упоран човек може успети у 
ономе што је замислио, јер се сваком стварању треба много посветити. Не 
заборави да пријатеље не процењујеш само кроз њихове таленте, већ према 
томе колико су искрени и одани у дружењу. 
 
Ако имаш од 14 до 20 бодова, ти си  
НОВИНАР/ПРЕВОДИЛАЦ/ЈЕЗИЧАР 
Волиш да читаш и пишеш. Увек знаш да пренесеш другима верно и на 
занимљив начин неки догађај или утисак. Писање састава за тебе није 
никакав проблем, као ни неправилни глаголи. Забавно ти је да своја 
размишљања поделиш са другима и у томе се добро сналазиш. Требало би 
да пратиш своја интересовања и да наставиш да читаш и пишеш што више. 
Ипак, не заборави на рекреацију, јер је само у здравом телу здрав дух. 
 
Ако имаш од 21 до 26 бодова, ти си  
ИСТОРИЧАР/ ГЕОГРАФИЧАР 
Нико није срећнији од тебе када је испред глобуса или атласа. Можеш 
сатима да гледаш историјске спектакле и тражиш градове на географској 
карти. Лако би могле да те заинтересују и археологија и етнологија. Пред 
тобом су доста занимљиви путеви. Ипак, не запуштај ни математику, јер ће 
ти и она сигурно требати. 
 
Ако имаш од 27 до 32 бода, ти си 
СПОРТИСТА / СПОРТИСТКИЊА 
За тебе су спорт , рекреација и трчање право уживање. Волиш да будеш у 
покрету, у трку, у скоку. Идеално занимање би свакако било повезано са 
лоптом и спортском опремом. То може бити активно бављење спортом, а 
можеш бити и тренер или професор физичког у школи. Ако је то оно што 
највише волиш, потруди се да останеш у форми, али не заборави треба бити 
свестран. Дакле, лопта- да, али и књига. 


