
Zajęcia z dnia 25.03.2020. 

Proszę o zapoznanie się z materiałem i wykonaniem krótkiego zadania. 

 

Temat zajęć: Rozpoznawanie własnych zasobów – Temperament. 

 

Temperament - nazywamy nim wrodzone cechy osobowości, które odziedziczyliśmy po 

przodkach. Temperament w dużym stopniu decyduje o naszym funkcjonowaniu w rodzinie i 

społeczeństwie - od niego zależy szybkość naszej reakcji w konkretnych sytuacjach, tempo 

wykonywania konkretnych czynności, umiejętność (bądź jej brak) łatwego wchodzenia w 

relacje z innymi osobami.  

Temperament: czym jest? 

Temperament ujawnia się u nas już we wczesnym dzieciństwie, a nawet tuż po urodzeniu i w 

niemowlęctwie - widzimy przecież, że jedne dzieci są spokojniejsze, inne bez przerwy płaczą, 

a jeszcze kolejne często się uśmiechają. Temperament jest w dzieciństwie bardziej widoczny 

niż w latach późniejszych, kiedy do naturalnych cech osobowości dochodzi rozwijająca się 

sfera intelektualna. Temperament dziedziczymy po naszych przodkach i staja się on 

fundamentem naszej osobowości. Stanowi materiał wyjściowy, na którym ukształtujemy 

naszą osobowość. 

Naukowcy podkreślają, że temperament jest wszystkim tym, co zostanie w nas po odjęciu 

inteligencji ogólnej oraz zdolności poznawczych (np. wzrokowych, werbalnych). 

Temperament objawia się przede wszystkim w naszym zachowaniu na co dzień - w tym, w 

jak bardzo emocjonalny sposób reagujemy na bodźce, jak radzimy sobie w sytuacjach 

zagrożenia, konfliktowych. 

 

Rodzaje temperamentu: 

Nad temperamentem i jego zdefiniowaniem rozmyślali już starożytni uczeni - wśród nich 

ojciec medycyny Hipokrates. Stwierdził on, że w każdym człowieku występuje właściwa mu 

proporcja czterech soków - humorów. Te soki to czarna żółć, żółta żółć, krew i flegma. W II 

wieku n.e. żył inny lekarz - Galen, który każdemu z soków przyporządkował rodzaj 

temperamentu. 

 

 



1. Flegmatyk 

Jak nietrudno się domyślić, u flegmatyka dominuje flegma. Osobę o tym rodzaju 

temperamentu wyróżnia wysoka samokontrola, trudno ją wyprowadzić z równowagi, 

dlatego też uchodzi za człowieka godnego zaufania. Flegmatyk jest bardzo dobrym 

słuchaczem, potrafi uważnie obserwować ludzi i z boku oceniać przebieg danej sytuacji. 

Osoba o tym typie temperamentu działa powoli, dlatego preferuje wykonywać pracę, która 

nie wymaga pośpiechu. Flegmatykowi dużo czasu zajmuje budowanie relacji uczuciowej i 

intymnej - najpierw musi komuś zaufać, a dopiero później się przed nim otworzyć. 

 

2. Sangwinik 

U sangwinika dominuje krew. Podobnie jak flegmatyk uchodzi za osobę stabilną, jednak na 

tym podobieństwa się kończą. Sangwinika wyróżnia optymistyczne podejście do życia, jest 

otwarty, towarzyski - często bywa duszą towarzystwa. Sangwinik nie ma problemu z 

wchodzeniem w relacje interpersonalne, choć czasem może się wydawać zbyt dominujący, 

władczy. Najlepszy rodzaj pracy dla sangwinika to ten wymagający szybkiego działania i 

podejmowania decyzji. Sangwinik jest emocjonalny, a emocji tych nie ukrywa. 

 

3. Melancholik 

U melancholika dominuje czarna żółć. Osoba melancholijna jest pesymistą, na co dzień 

towarzyszą jej lęki, obawa przed tym, jak potoczy się jej przyszłość. Ten rodzaj 

temperamentu wyróżnia brak pewności siebie, nadwrażliwość na krytykę - zdanie innych 

osób często jest dla melancholika ważniejsze niż to, co on sam myśli na konkretny temat. 

Melancholik potrafi słuchać innych, a przyjaciół dobiera bardzo ostrożnie. Gdy już pozwoli się 

komuś do siebie zbliżyć, więź najczęściej pozostaje bardzo trwała. Melancholik jest skłonny 

do refleksji, ma artystyczną duszę, dlatego świetnie sprawdzi się jako pisarz, malarz czy 

muzyk. Osoba z tym typem temperamentu niełatwo podejmuje decyzje, często się obraża, 

bo nie jest pewna swojej wartości. 

 

4. Choleryk 

Choleryk, podobnie jak sangwinik, jest typem lubiącym działać, dominować. O ile jednak u 

sangwinika te cechy zazwyczaj nie przybierają zbyt wielkich rozmiarów, u choleryka mogą 

zamienić się w gniew, agresję - tak, że osoba ta może nawet budzić strach wśród innych 



ludzi. Choleryk jest ambitny, lubi podejmować decyzje i trudne wyzwania. Chętnie widzi 

siebie w roli przywódcy, choć szefem bywa bezwzględnym. Osoby o tym rodzaju 

temperamentu nie lubią, gdy ktoś nie zgadza się z ich zdaniem, mają trudności w przyjęciu 

często konstruktywnej krytyki. 

 

Temperament to jeszcze nie wszystko. 

Choć stanowi podstawę naszej osobowości, temperament nie przesądza ostatecznie o 

naszym sukcesie (bądź jego braku) w życiu osobistym czy zawodowym, o naszym 

funkcjonowaniu na co dzień. Poszczególne jego cechy możemy w konkretnych sytuacjach, 

zwłaszcza, gdy jesteśmy dorośli i nauczeni doświadczeniem, uwypuklać bądź ukrywać. 

Współcześnie wielu psychologów podkreśla również, że temperament nie jest równoznaczny 

z osobowością - to tylko jeden z elementów jej struktury. 

 

!!! Zadanie do samodzielnego wykonania: 

Poniżej są opisane w jakim środowisku najlepiej funkcjonuje dany temperament i 

przykłady zawodów. Proszę o przyporządkowanie (według waszej oceny) co najmniej 2 

zawody do każdego typu temperamentu. Lista zawodów jest przykładowa mogą być zwody 

z poza listy. Proszę o przesłanie odpowiedzi na dres mailowy: maria_tompalska@interia.pl 

lub na Messenger do środy 1 kwietnia 2018r. W razie pytań zapraszam do kontaktu. 

 
 

Melancholik dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie: 

– nie ma presji czasy; 

– nie ma konieczności częstych kontaktów międzyludzkich; 

– jasno określone są oczekiwania; 

– może wykonywać zadania w ciszy i spokoju, bardzo dokładnie i skrupulatnie. 

 

Flegmatyk dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie 

– panują dobre relacje międzyludzkie; 

– nie musi wykazywać się inicjatywą; 

– wykonuje się rutynowe czynności; 
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– przebywa pod kontrolą innych; 

– ma jasno określone obowiązki. 

 

Sangwinik dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie 

– może mieć kontakt z innymi ludźmi; 

– nie ma konieczności wykonywania rutynowych czynności; 

– może przejąć inicjatywę oraz wykorzystać swoja kreatywność; 

– nie musi wykonywać czynności bardzo dokładnie i precyzyjnie; 

– nie musi działać wg planu i sztywnych ram postępowania. 

 

Choleryk dobrze będzie funkcjonował w pracy, gdzie 

– sam może podejmować szybkie decyzje i organizować swoją pracę; 

– nie ma konieczności wykonywania rutynowych czynności; 

– ma możliwość awansu i uznania; 

– widoczny jest rezultat; 

– podejmuje się wyzwania 

 

Lista przykładowych zawodów: 

KOSMETYCZKA, TANCERZ/TANCERKA, 
ARCHITEKT, MECHANIK SAMOCHODOWY 
PIELĘGNIARKA, SPRZEDAWCA, 
POLICJANT, WETERYNARZ, 
CHIRURG, LEŚNIK, 
BIBLIOTEKARZ, PSYCHOTERAPEUTA, 
ŻOŁNIERZ, PRZEDSZKOLANKA, 
PIŁKARZ, KUCHARZ, 
NAUCZYCIEL, INFORMATYK, 
LABORANT, ELEKTRYK, 
KIEROWCA, OGRODNIK, 
AKTOR, DZIENNIKARZ, 
KSIĘGOWA, OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, 
LAKIERNIK,  
MALARZ, FARMACEUTA 



 


