
	
	

ĆWICZENIE – TOP 10 

CEL 
Ćwiczenie ma na celu samodzielne rozbudowanie swoich talentów z 5 do 10. 
Ćwiczenie bazuje na samoświadomości. 
 
PRZEBIEG ĆWICZENIA 
1/  
Weź materiał z pliku „opis 34 talentów Gallupa”.  
Znajdziesz opisy wszystkich 34 talentów z badania Gallupa. 
Przeczytaj je i oceń w skali od 0-2, które z nich: 
0 to (0%)  -zupełnie nie są Twoimi cechami 
1 to ( 50%-50%) – czasami ta cecha się u mnie pojawia, czasami nie lub trochę 
ten opis do mnie pasuje, trochę ten opis do mnie nie pasuje 
2 to (100%) – ten opis pasuje do mnie w całości 
 
2/ 
Weź materiał z pliku „podział na 3 poziomy”. 
W kolumnie po lewej wypisz wszystkie nazwy talentów, którym przypisałeś nr 2 , 
z poprzedniego zadania. 
W kolumnie środkowej wypisz wszystkie nazwy talentów, którym przypisałeś nr 
1 , z poprzedniego zadania. 
W kolumnie prawej, wypisz wszystkie nazwy talentów którym przypisałeś nr 0 , z 
poprzedniego zadania. 
 
3/ 
Weź materiał z pliku „ koło TOP 10” 
Na kole widać podział na 10 części. Idąc od góry w kierunku wskazówek zegara, 
wypisz swoje 5 talentów z  wyników twojego badania 9ważna jest kolejność, tak 
jak wyszło CI w badaniu.) 
Potem dopisz te nazwy talentów które wypisałeś w kolumnie lewej przy 
poprzednim zadaniu. 
UWAGA: sprawdź czy talenty z Twojego badania TOP5 nie powtarzają się z tymi 
dopisanymi w kole. 
 
Jeżeli masz więcej niż 10 talentów w grupie talentów Dominujących, możesz je 
wypisać na ten samej kartce po prawej stronie u góry, gdzie jest trochę pustego 
miejsca.   
 



	
	

PRZEBIEG ĆWICZENIA 
4/  
Zaopatrz się w kolorowe flamastry, cienkopisy lub kredki. 
Na kartce z kolorem, po obrysie każdego z kawałków, poprowadź linię (jak w 
materiale „przykład ukończonego zadania TOP10”. 
 
UWAGA: pamiętaj aby sprawdzić w której domenie jest każdy z wypisanych w 
kole i poza kołem talentów. Kolorem tej domeny oznacz potem kawałek przy 
którym widnieje nazwa talentu. 
Kolory domen oraz przypisane do nich talenty znajdziesz w materiale „4 domeny 
Talentów Gallupa” 
 
 
ZAKOŃCZENIE ĆWICZENIA 
Po pokolorowaniu kawałków domen, widzisz która domena jest przeważająca. 
Często wychodzą 2 lub 3 przeważające domeny. Czasami zdarza się w miarę 
równy podział na 4 domeny. 
 
 
Kasia 
 
 



	
	


