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Plan prezentacji

• Przedstawienie tematu
• Cel
• Przybliżenie tematu

• Mowa ciała
• Wykorzystywanie testów osobowości
• Typologia wg dr Adriana Horzyka
• Zastosowane rozwiązanie

• Wnioski
• Zakończenie



Cel

1) Głównym celem pracy było stworzenie 
internetowego systemu umożliwiającego 
rozpoznawanie typów osobowości 
człowieka, klasyfikując ich według typologii 
osobowości stworzonej przez doktora 
Adriana Horzyka.
2) Celem prezentacji jest przybliżenie i 
pokazanie zagadnienia osobowości.



Osobowość

„Osobowość – zespół stosunkowo stałych cech 
psychicznych człowieka, dzięki którym 
przystosowuje się on do warunków życia i do 
otoczenia. Osobowość człowieka kształtuje się od 
pierwszych dni jego życia pod wpływem 
oddziaływania najbliższego otoczenia, wychowania 
oraz własnej aktywności. Psychologia wychowania 
przywiązuje dużą wagę do samowychowania czyli 
świadomej zmiany cech własnej osobowości, 
zgodnie z „planem pracy” nad sobą według 
przyjętych przez daną osobę kryteriów.”



Mowa ciała

• Gdzie szukać jej początków ...



Pozycja otwarta i zamknięta



Mowa ciała

• Pozycja społeczna
• Samopoczucie
• Gesty dłoni
• Gesty stóp



Wykorzystywanie testów osobowości

• Preferencje zawodowe
• Samopoczucie
• Odporność na stres
• Wpływ na innych ludzi
• Wybór partnera
• Inne



Rozmowa



Typologia wg dr Adriana Horzyka

Dominujący

Systematyczny

Weryfikujący

Odkrywczy

Inspirujący

Maksymalista



Typologia wg dr Adriana Horzyka

Równoważący

Zadaniowy

Empatyczny

Harmonijny

Asekuracyjny



Zastosowane rozwiązanie

• Rozmowa na wybrany temat
• Komórka
• Wycieczka
• Dom (mieszkanie)
• Jedzenie
• Samochód

• Zastosowanie parafrazy



Działanie algorytmu

• Analiza odpowiedzi i intensywności typów



Czego się dowiemy o sobie?

• Wykaz zalet

• Wykaz słabości



Wnioski

• Stopień realizacji pracy

• Możliwości wykorzystania

• Przewaga nad tradycyjnymi testami 
osobowości



Dziękuję za uwagę.



Chętnie odpowiem na pytania?
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