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Oświadczam,  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  poświadczenie  nieprawdy,  że 
niniejsza  prace  dyplomowa  wykonałem osobiście  i  samodzielnie  i  nie  korzystałem ze 
źródeł innych niż wymienione w pracy.

„Możesz zobaczyć przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 człowieka, słuchając jego słów.”

Robert Kiyosaki [1]
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1. Wstęp

1.1. Główny cel

Głównym  celem  pracy  magisterskiej  było  stworzenie  internetowego  systemu 
umożliwiającego  rozpoznawanie  typów  osobowości  człowieka,  klasyfikując  ich  według 
typologii  osobowości  stworzonej  przez  doktora  Adriana  Horzyka.  Aplikacja  działa  na 
zasadzie prostego czatbota, który to będzie prowadził rozmowę na wybrany temat bądź 
też tematy wybrane przez użytkownika. Podczas rozmowy będą zbierane wystąpienia oraz 
częstotliwość wystąpień konkretnych fraz, słów oraz zwrotów, jakie są charakterystyczne 
dla zaproponowanej typologii osobowości. 

1.2. Postawienie problemu

Głównym problem jest  skonstruowanie  algorytmu,  dzięki  któremu będzie  można  z  jak 
najmniejszym  prawdopodobieństwem  błędu  określić  typ  osobowości  użytkownika. 
Należało stworzyć bogatą bazę danych zawierającą frazy, słowa, zwroty oraz zdrobnienia, 
które to określają osobowość. Jednocześnie należy rozwiązać przypisanie tych samych 
form zdaniowych do kilku programów, co znacznie skomplikowało algorytm.

2. Wprowadzenie
„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.”

Jest do definicja osobowości zaczerpnięta ze źródła [2].
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3. Opis istniejących rozwiązań
Żyjąc  w  świecie  informacji,  oraz  bardzo  szerokim  dostępie  do  wiedzy  oraz  Internetu 
bardzo  często  napotykamy  różnego  rodzaju  teorie  oraz  testy  psychologiczne.  Jedne 
bardziej  nam przypadają  do  gustu  inne  mniej,  niektóre  bylibyśmy  skłonni  zaoferować 
bliskim inne zdecydowanie nie. Poniżej zostały przybliżone najważniejsze z istniejących 
teorii, jakie można spotkać na ten temat.

3.1. Teoria Hipokratesa

Historia  klasyfikowania  osób  według  typów  osobowości  sięga  starożytności,  wtedy  to 
klasyfikowano je jako różnice temperamentu [3]. Hipokrates (460-377 p.n.e.) wyodrębnił 
cztery typy temperamentu: flegmatyk, choleryk, melancholik i sangwinik.

Krótko przedstawię wszystkie wyszczególnione temperamenty:

1) Flegmatyk (gr.  phlegmatikos -  „pełen śluzu”)  to człowiek charakteryzujący się 
mało  dynamicznym  usposobieniem,  nie  ulegającym  gwałtownym  emocjom,  słabo 
reagującym na podniety, ale wytrwały w działaniu i konsekwentny w uczuciach. Ten typ 
cechuje się małą pobudliwością, jest zrównoważony i opanowany. Filozoficzną podstawę 
temperamentu  flegmatyka  stanowi  silny  i  zrównoważony  typ  układu  nerwowego. 
Flegmatyk,  to  osoba:  pogodna,  o  wysokim  poziomie  samokontroli,  zrównoważona 
emocjonalnie, zdyscyplinowana, obiektywna w ocenie i  obserwacji,  łagodna, solidna, w 
relacjach interpersonalnych najczęściej nieufna i chłodna, dyplomatyczna, pojednawcza, 
cierpliwa,  cicha,  dowcipna,  potrafiąca  poświęcić  dużo  czasu  sprawie  czy  człowiekowi, 
lubiąca  obserwować  ludzi,  potrafiąca  współczuć,  preferująca  pracę  nie  wymagająca 
pośpiechu i tempa, powolna w działaniu, potrafiąca słuchać, potrafiąca zachować spokój, 
nawet w trudnych sytuacjach.

2)  Choleryk  (gr.  chole  -  „żółć”),  to  człowiek  wybuchowy,  o  silnych  i  szybko 
powstających reakcjach uczuciowych, odznaczający się dużą energią życiową i brakiem 
opanowania.  Reakcje  choleryka  nie  są  współmierne  do  bodźca.  Często  żałuje 
wypowiedzianych słów, wykonanych czynów. Jest nastawiony na kierowanie i działanie. 
Wzbudza  wśród  ludzi  zaufanie  i  respekt,  często  pracuje  dla  potrzeb  grupy.  Preferuje 
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pracę, którą mogą sami zorganizować, lubi przewodzić i organizować pracę innym. Gdy 
ktoś się z nim nie zgodzi, denerwuje się, krzyczy, staje się agresywny.

3) Melancholik (gr. melancholikos - „smutny”) człowiek o usposobieniu łagodnym, 
biernym, którego cechuje brak impulsywności, silne, wolno narastające reakcje uczuciowe. 
W  działaniu  jest  mało  odporny  i  niewytrwały.  Typ  melancholika  cechuje  się  małą 
ruchliwością, apatią, przewlekłymi stanami przygnębienia. Ma trudności z podejmowaniem 
decyzji,  brakuje mu wiary w siebie.  Melancholik jest wrażliwy na krytykę swojej  osoby, 
obraźliwy,  nerwowy  i  skłonny  do  zadumy,  spokojny,  wyciszony,  powściągliwy  i  mało 
elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć.

4) Sangwinik (łac. sanguis - „krew”) człowiek o żywym, pogodnym, uczuciowym, 
aktywnym usposobieniu, wrażliwy o szybkich i silnych reakcjach. Łatwo dostosowuje się 
do  zmiennych  warunków  życia,  jest  odporny  na  trudności.  Posiada  optymistyczne 
podejście do życia, otwarty na relacje interpersonalne, towarzyski, beztroski. Lubi być w 
centrum zainteresowania, władcza i dominująca, czasem dumna i spoglądająca na innych 
„z góry”. Ma duże poczucie humoru, potrafi przyciągnąć do siebie ludzi. Tryska energią i 
entuzjazmem, jest Twórczy, lubi komplementy, szybko się odwzajemnia.

3.2. Teoria Freuda

Austriacki  neurolog i  psychiatra  Zygmunt  Freud (1856-1939)  twórca psychoanaliz  oraz 
jednej z najstarszych teorii osobowości [4]. Według tej teorii, osobowość jest organizacją 
sił  przedstawiających  zachowanie  (dążenie,  popędy  oraz  potrzeby  seksualne).  Popęd 
seksualny inaczej instynkt życia (nazwany Libido) i popęd agresji inaczej instynkt śmierci 
(nazwany Id) są w konflikcie z normami społecznym, które zaś są prezentowane przez 
Superego.  Konflikty,  jakie  zachodzą  pomiędzy  tymi  zachowaniami  nadaje  kształt 
racjonalnemu Ego.

1) Libido czyli popęd płciowy wywołuje zachowania mające na celu zaspokojenie 
potrzeb  bliskości  cielesnej,  rozkoszy.  Freud  uważał,  że  Libido  jest  formą  energii  za 
pośrednictwem, której popędy życia spełniają swoje funkcje jako zaburzenia osobowości 
jednostki.
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2) Id jest  kolejną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym Freuda, 
obok Ego i Superego. Id jest punktem centralnym, w którym to następuje kształtowanie 
Ego i  Superego. Zawiera ono w sobie dziedziczne i  wrodzone zachowania psychiczne 
wraz  z  popędami.  Działa  ono  na  zasadzie  impulsów  i  natychmiastowej  gratyfikacji, 
zaspokajania potrzeb. Jest ono w ścisłym związku z procesami fizjologicznymi, z których 
to czerpie energie. Id przedstawia wewnętrzny świat subiektywnych doznań i nie posiada 
powiązania  z  rzeczywistością  obiektową.  Redukcja  napięcia,  polega  na  zasadzie 
przyjemności, zachodzi ona za pomocą czynności odruchowych. 

3)  Ego jest  inną  ze  struktur  osobowości,  wytwarza  się  ponieważ  zaspokajanie 
potrzeb  organizmu  wymaga  działań  w  świecie  rzeczywistym  poprzez  przekształcanie 
wyobrażeń  w  spostrzeżenia.  Ego  jest  strefą  intelektualną  człowieka.  Jest  ono 
podporządkowane zasadzie rzeczywistości, działa za pośrednictwem procesów wtórnych. 
Sprawuje  kontrolę  nad  funkcjami  intelektualnymi  oraz  poznawczymi.  Ego  decyduje  o 
przystępowaniu do działania,  oraz które popędy i  w jaki  sposób zostaną zaspokojone. 
Zasadniczą  rolą  pełniącą  przez  Ego  jest  godzenie  wymagań  organizmu  z  warunkami 
środowiskowymi czyli Id i Superego.
 

4)  Superego.  Ostatnią  struktura  osobowości  w  modelu  psychoanalitycznym jest 
Superego. Superego jest sferą moralną człowieka. Stanowi ono wewnętrzną reprezentację 
wartości moralnej i ideałów uznawanych przez daną społeczność, które są przekazywane 
przez pokolenia od rodziców do dzieci. Można ją nazwać instancją moralną, dążącą do 
doskonałości (przeciwieństwem jest Id, które kieruje się wyłącznie zasadą przyjemności). 
Głównym zadaniem Superego, to hamowanie impulsów Id,  przekonywanie Ego w celu 
zastąpienia celów realistycznych w moralne. Kształtuje się on pod wpływem kar i nagród 
stosowanych przez  rodziców.  Czyny nagradzane przez  wychowawców są włączane w 
podsystem Superego.  Sumienie człowieka karze wywołując poczucie  winy,  a z drugiej 
strony wywołuje poczucie dumy i zadowolenia. Samokontrola zostaje przejęta z kontroli 
sprawowanej przez rodziców.
Na rysunku 1 (zaczerpnięty z [5]) przedstawiona została topologia osobowości Freuda.
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Rysunek 1. Typologia Freuda [5].

3.3. Teoria Kretschmera

Ernest Kretschmer był niemieckim psychiatrą, twórcą teorii konstytucjonalnej [6]. W swojej 
teorii,  wykorzystał wiele znanych podziałów na typy fizyczne. W 450 roku p.n.e. grecki 
lekarz  Hipokrates  wyodrębnił  dwa  typy  budowy  ciała:  szczupłą  i  krępą  –  którym 
przypisywał odpowiednio podatność na gruźlicę i wylew krwi. W XVIII Haller opisał trzy 
typy ludzi:

1) szczupły,
2) gruby,
3) atletyczny.

Kretschmer  skonstruował  szczegółowy  i  obiektywny  kwestionariusz,  który  pozwalał 
zakwalifikowanie badanych do trzech poniższych typów.
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1) Typ asteniczny – osoba o wątłej i smukłej budowie ciała. Przeciętna budowa ciała 
oraz miary obwodu poniżej ogółu dla danego wieku i płci. Skóra sucha i blada, szczupłe 
ręce, słabo rozwinięte mięśnie i delikatne kształty dłoni. Długa i wąska klatka piersiowa, 
płaski brzuch. Z usposobienia jest nieśmiały i drażliwy (typ schizotomiczny).

2) Typ pykniczny – osoba o rozwiniętej głowie, klatce piersiowej i brzuchu. Ciało ma 
tendencję  do  rozkładania  tłuszczu  wokół  tułowia.  Średni  wzrost,  zaokrąglona  figura, 
szeroka twarz na masywnej szyi, okazały brzuch.

3) Typ atletyczny – osoba charakteryzuje się silnie rozwiniętym kośćcem i mięśni a 
także skóry. Silnie rozwinięty brzuch i dobrze rozwinięta klatka piersiowa, silne nogi.
Dodatkowym typem jest typ dysplastyczny (typ konstytucjonalny), do którego zaliczają się 
te osoby, które wyraźnie odbiegają od normy.
Po  analizie  wielu  badań  uczony doszedł  do  wniosku,  że  typ  pykniczny ma skłonność 
zapadać w nastroje maniakalno – depresyjne. Typ asteniczny, atletyczny i dysplastyczny 
choruje częściej na schorzenia wycofującej się osobowości wskazującej na schizofremie.

3.4. Teoria Junga

Carl Gustav Jung (1875–1961), był jednym z uczniów Freuda, jednak z czasem zerwał z 
nim kontakt, z powodu różnicy poglądów co do istoty psychoanaliz [7]. Uznał on procesy 
nieświadome  jako  główną  rzeczywistość  psychiczną,  a  historię  indywidualną  wraz  z 
historią ludzkości jako wyznaczniki zachowania człowieka, dołączając również do nich cele 
i  aspiracje  jednostki.  Nieświadomość  zbiorowa  było  to  wspólne  dla  całego  rodzaju 
ludzkiego źródło osobowości  (czyli  doświadczenie przodków – archaiczne,  prymitywne, 
uniwersalne, nieświadome). Jung twierdził,  że osobowość jednostki  jest  wypadkową sił 
zewnętrznych sił  wewnętrznych osoby płynących z własnego doświadczenia.  W swojej 
teorii  i  swoich  badaniach  Jung  szeroko  korzystał  z  badań  antropologów,  historyków i 
religioznawców.  Wyznaczył  kilka  struktur  osobowości.  Pierwszą  z  nich  jest  ego  czyli 
świadoma psychika, nieświadomość osobowa, czyli  stłumione doświadczenie jednostki. 
Uważa,  iż  nieświadomość  zbiorowa  jest  sumą  ukrytych  śladów  pamięciowych, 
doświadczeń naszych przodków,  jej  składnikami  są  archetypy.  Persona czyli  rola  jaką 
jednostka  przyjmuje  dostosowując  się  do  obyczajów  i  tradycji  społecznych.  Anima  i 
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animus zaś są elementami archetypicznymi psychiki płci przeciwnej zawarte w psychice 
jednostki  (elementy  kobiety  zawarte  w  psychice  mężczyzny,  a  elementy  męskie  w 
kobiecej). Cień jest uosobieniem zwierzęcej natury człowieka inaczej zwany archetypem 
cienia.  Jaźń  z  kolei  jest  sumą  procesów  psychicznych  osobowości  powstałej  dzięki 
ludzkiemu dążeniu do jedności. Według Junga rozwój człowieka wiedzie poprzez procesy 
dążenia do harmonii  i  samorealizacji.  Jung wyróżnił  dwa zasadnicze typy osobowości: 
ekstrawertyka oraz introwertyka. Ekstrawertyk jest to osoba, której zachowanie wyróżnia 
się  pozytywnym  zainteresowaniem  światem  zewnętrznym  (obiektowym)  bardziej  niż 
własnymi  przeżyciami.  Bardzo  łatwo  nawiązuje  znajomości,  jest  osobą  prospołeczną. 
Charakteryzuje się ogólną zaradnością i dobrą orientacją w realnym świecie. Tacy ludzie 
reagują  szybko,  dają  odpowiedzi,  zanim  zdążą  nad  nimi  pomyśleć.  Nie  są  dobrymi 
słuchaczami, wywołują zamieszanie wokół siebie i dobrze się czują w takiej atmosferze. 
Ekstrawertyk  jest  pozytywnie  nastawiony  do  życia.  Introwertyk,  jest  odwrotnością 
ekstrawertyka. Osoby takie kierują uwagę głównie na własne przeżycia, można zauważyć 
u nich brak zainteresowania otoczeniem. Bardzo często jednostki takie zamykają się w 
sobie i izolują od innych. Skrywają swoje myśli, bardzo mało mówią.
Poniżej na rysunku 2 (źródło [8]) zilustrowano wyobrażenie Junga na temat osobowości.

Rysunek 2. Teoria Junga [8].
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3.5. Teoria Isabel Mayers 

Isabel Briggs Myers (1989 – 1980) zajmowała się zagadnieniami psychologii [9], [10]. Jest 
współautorką wraz ze swą matką MBTI czyli „Myers-Briggs Type Indicator”. MBTI jest to 
wskaźnik psychologiczny, służący do określania typu osobowości. Obecnie jest on bardzo 
popularny i  często stosowany podczas określania  typów osobowości,  głównie podczas 
określenia  preferencji  zawodowych  podczas  aplikowania  o  pracę.  Wskaźnik  ten  jest 
rozszerzoną  wersją  teorii  Carla  Jounga.  Według  wskaźnika  MBTI  główne  8  typów 
połączonych w pary to:

1) introwersja,
2) ekstrawersja,
3) intuicyjność,
4) zmysłowość, 
5) logika (myślenie),
6) etyka (uczuciowość),
7) racjonalność,
8) irracjonalność .

Poniżej  przedstawiono  rysunek  3  (rysunek  zaczerpnięty  z  [11])  zależności  oraz 
intensywności występowania głównych 8 typów w całym schemacie MBTI.

Rysunek 3. Zestawienie wszystkich 16 typów wskaźnika MBTI [11].
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Pierwsza para wskaźnika MBTI, to introwersja (I) oraz ekstrawersja (E) czyli najprościej 
mówiąc otwartość oraz zamknięta postawa. Wymiary te mówią nam gdzie kierowana jest 
uwaga  oraz  energia.  Ekstrawertyk  jest  osobą  otwartą  na  zewnętrzny  świat  ludzi  oraz 
rzeczy, lubią czerpać energię z aktywnego działania. Bardzo często działają i lubią mieć 
wpływa na różne rzeczy. Dużo rozmawiają, nie kryją się ze swoimi problemami, dzielą się 
swoim zdaniem.
Ekstrawertyk:

1) Postrzegany jako osoba otwarta.
2) Lubi pracować i przebywać w grupie ludzi.
3) Posiadają duże grono znajomych.
4) Niekiedy podejmują decyzje bez przemyśleń.

Introwertyk  jest  osobą  zamkniętą  na  otaczający  świat,  ludzi  oraz  rzeczy,  żyje  we 
wewnętrznym świecie idei oraz obrazów. Bardzo często preferują samotność, lubią robić 
rzeczy samemu bądź też z bardzo małą liczbą osób pod warunkiem, że zna je bardzo 
dobrze i czuje się w ich towarzystwie odpowiednio. Unikają wypowiadania się nawet na 
tematy, w których są ekspertami.
Introwertyk:

1) Postrzegany jako zachowawczy.
2) Lubi pracować oraz przebywać samotnie.
3) Posiada mniej znajomych, których zna bardzo dobrze.
4) Spędza dużo czasu na przemyśleniach.

Drugą  grupą  jest  sensoryczność  (S)  oraz  intuicyjność  (N)  czyli  to,  w  jaki  sposób  są 
odbierane informacje.
Sensoryczność  inaczej  zmysłowość  przykłada  uwagę  do  informacji  przychodzących 
bezpośrednio  z  pięciu  zmysłów.  Osoby  takie  przykładają  uwagę  do  fizycznej 
rzeczywistości.  Lubią  znać  praktyczne  zastosowanie  rzeczy,  doświadczenie  jest  lepiej 
przez nich odbierane aniżeli słowa. Skupiają się na obecnej chwili, odnotowują fakty oraz 
zapamiętują szczegóły.
Osoby takie:

1) Pamiętają wydarzenia jako „fotografie”.
2) Opierają się na faktach.
3) Przywiązują  wagę  do  teraźniejszości  oraz  przyszłości  tracąc  spojrzenie  na 
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przyszłość.
Intuicyjność skierowana jest na postrzeganie wzorców, które widzą w informacjach, jakie 
do nich docierają. Ich tok myślenia i postrzegania bardziej skierowany jest na przyszłość 
niż na przeszłość. Myślą w sposób abstrakcyjny, lubią nowatorskie rozwiązania.
Osoby takie:

1) Są chętni do wykonywania nowych rzeczy.
2) Myślą dużo o nowych możliwościach.
3) Rozwiązują problemy łącząc kilka idei i możliwości.

Kolejną parą jest Logika (T) oraz etyka (F) (uczuciowość), mówią one nam o tym, w jaki 
sposób podejmujemy decyzje.
Osoby  myślące  logicznie  przykładają  większą  wagę  do  obiektywnych  zasad  i  faktów. 
Podczas  podejmowania  decyzji  kierują  się  racjonalnymi  przesłankami  według 
obowiązujących  zasad.  W  działaniach  zawsze  analizują  wszystkie  za  i  przeciw.  W 
ocenach dążą do bezstronności.
Myśliciel:

1) Odnajduje się tam gdzie ważna jest logika.
2) Dostrzega niezgodność i niekonsekwencje.
3) Podejmuje racjonalne i logiczne decyzje.
4) Może być postrzegany jako osoba ukierunkowana na zadania, nieczuła.

Osoby  kierujące  się  uczuciami  przykładają  większą  wagę  do  osobistych  przesłanek  i 
zaangażowania w człowieka. Podejmują subiektywne decyzję będąc przekonanym, że ich 
wybory  są  słuszne  i  prawidłowe.  Lubią  przywracać  harmonię  w  środowisku,  być 
pomocnym dla innych. Są postrzegani za osoby wrażliwe, czułe, ciepłe.
Uczuciowiec:

1) Kierują się na ludzi i komunikacje z nimi.
2) Dążą do wszechogarniającej harmonii.
3) Troszczą się i opiekują innymi.
4) Czasami wolą zataić prawdę, aby nie zranić innych.

Ostatnią parą jest  racjonalność (J)  i  irracjonalność (P),  typy określające jaki  tryb życia 
preferujemy w świecie zewnętrznym.
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Osoby racjonalne preferują ustabilizowany i stały tryb życia. Są osobami, które mają niską 
odporność  na  stres  oraz  w  surowy  sposób  oceniają  innych.  Lubią  mieć  wszystko 
poukładane  i  zaplanowane.  Ich  komfort  psychiczny  podnosi  się,  gdy  są  w  stanie 
kontrolować swoje życie.
Racjonaliści:

1) Lubia, gdy zapadają decyzje.
2) Planują, tworzą listy zadań.
3) Lubią wykonać pracę przed czasem.

Osoby  irracjonalne  preferują  bardziej  dostosowujący  tryb  życia.  Posiadają  wysoką 
odporność na stres, są otwarci na nowe doświadczenia i informacje. Lubią przyłączać się 
do świata, a niżeli go tworzyć.
Irracjonalista:

1) Postrzegany jako wolny i nieprzewidywalny.
2) Chętnie mieszają pracę z zabawą.
3) Często nie wyrabiający się z pracą odkładając wszystko na ostatnią chwilę.

Zgodnie z koncepcją Mayers-Briggs, ludzi można podzielić na 16 typów (ENFP, INFP, 
ENFJ,  INFJ,  ESTJ,  ISTJ,  ESFJ,  ISFJ,  ENTP,  INTP,  ENTJ,  INTJ,  ESTP,  ISTP,  ESFP, 
ISFP). Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę tych typów osobowości.

ENTJ
Przedsiębiorca, marszałek polowy w taki sposób można określić taka osobę. Wszystko 
wykonuje  bardzo  szybko,  lubi  demonstrować  swoją  odwagę.  Charakteryzuje  się 
szczerością,  przejmuje  dowodzenie.  Wręcz  natychmiast  jest  w  stanie  wychwycić 
nielogiczne  oraz  nieskuteczne  procedury.  W  działaniach  kieruje  się  rozsądkiem.  Lubi 
planować  długoterminowo  oraz  określać  swoje  cele.  Jest  optymistą,  bardzo  szybko 
reaguje na emocje, zwłaszcza pozytywne. Przeważnie dobrze poinformowany, oczytany, 
chętnie  poszerza  swoją  wiedzę,  a  przekazywanie  jej  innym sprawia  mu przyjemność. 
Zdecydowany i stanowczy co do swoich idei.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ENTJ:

1) stanowiska kierownicze, np.: dyrektorzy,
2) menadżerowie projektów,
3) inwestorzy,
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4) doradcy finansowi,
5) konsultanci biznesowi,
6) analitycy ekonomiczni,
7) maklerzy,
8) sędziowie.

Sławni ludzie należący do tego typu to: Hilary Clinton, Napoleon, Brad Pitt, Bill Gates, Tom 
Hanks, Uma Thurman, Boris Yeltsin.

INTJ
Analityk, mistrz umysłu tak w skrócie można określić dany typ. Osoba z bardzo dobrze 
rozwiniętą logiką oraz myśleniem analitycznym. Posiada błyskotliwy umysł i dużą siłę w 
osiąganiu wyznaczonych celów. Planują w długotrwałej perspektywie czasowej. Jest zbyt 
wymagający dla siebie, często doprowadza siebie do wyczerpania. Gdy zobowiązuje się 
do wykonania jakiegoś działania wykonuje je dokładnie i sumiennie. 
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez INTJ:

1) rozwiązywanie intelektualnych problemów,
2) naukowcy,
3) odkrywcy,
4) projektanci,
5) inżynierowie,
6) genetycy,
7) stratedzy,
8) analitycy biznesowi,
9) prawnicy,
10) projektanci.

Sławni ludzie to: Newton, Kevin Costner, Eisenhower, Alan Greenspan, Vladimir Putin, 
Maria Skłodowska-Curie, Nietsche.

ENTP
Wynalazca,  to  najlepsze  określenie  osoby  o  takim  typie  osobowości.  Bardzo  dobrze 
odkrywa nowe perspektywy, szybki w działaniu, pomysłowy i otwarty. Lubi podejmować 
nowe zadania oraz wyzwania, które go napędzają i ożywiają jego zapał do pracy. Bardzo 
szybko  jest  w  stanie  wygenerować  kilku  możliwych  rozwiązań.  Stara  się  unikać 
wykonywania tych samych czynności.
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Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ENTP:
1) praca wymagający twórczego myślenia,
2) politycy,
3) agenci nieruchomości,
4) marketing,
5) reklama,
6) konsultanci zarządzania.

Znani ludzie to: Dustin Hoffmann, Walt Disney, Benjamin Franklin, Thomas Edison, Celine 
Dion, Karl Marx, Nicola Tesla.

INTP
Kryty  tak  jednym  słowem  można  określić  osobę  o  typie  INTP.  Bardzo  dobrze  widzi 
przyszłość,  potrafi  patrzeć  w  przyszłość  i  ostrzegać  o  nadchodzących  zagrożeniach. 
Szuka logicznego powiązania dla rzeczy, które go interesują. Potrafi w całości oddać się 
rozwiązywanemu problemowi.  Do życia  podchodzi  sceptycznie,  czasem krytycznie,  ale 
zawsze analitycznie. Jest osobą cichą i samodzielną.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez INTP:

1) zawody gdzie są sami swoim szefem,
2) okuliści,
3) neurolodzy,
4) naukowcy,
5) prawnicy,
6) architekci,
7) chemicy,
8) matematycy,
9) muzycy,
10) fotografowie,
11) renowatorzy antyków.

Znani  ludzie  to:  Woody  Allen,  Meg  Ryan,  Socrates,  Carl  Gustaw Jung,  Adam Smith, 
Thomas Jefferson.

ESTJ
Do tego typu najbardziej pasuje określenie dyrektora. Osoba taka jest praktyczna, bystra, 
jej  sposób  myślenia  jest  trzeźwy,  jest  realistą.  Działa  rozsądnie,  szybko  podejmuje 
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decyzje.  Bardzo  dobrze  czuje  się  w  roli  osoby  zarządzającej  ludźmi,  skupia  się  na 
optymalizacji  czasu pracy i jej  efektów. Posiada określone ścieżki,  których się trzyma i 
usiłuje nakierować na nie innych. Wdraża swoje plany w życie.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ESTJ:

1) zakładają własną firmę,
2) pną się po drabinie kariery,
3) wojskowi,
4) policjanci,
5) sędziowie,
6) lekarze,
7) inżynierowie,
8) analitycy komputerowi.

Znane osoby należące do ESTJ: Sean Connery, Bruce Willis, Vince Lombardio, George 
Washington, Elliot Ness.

ISTJ
Inspektor,  to  osoba  o  typie  ISTJ.  Osoba  taka  jest  cicha,  poważna,  sukces  osiąga 
rzetelnością  oraz  dokładnością.  Posiada  trzeźwe,  praktyczne  spojrzenie  na  świat.  Nie 
wpada w rozpacz, zawsze bez względu na przeciwności zmierza do postawionych celów. 
Posiada podzielną  uwagę,  stara  się  dużo  rozmyślać  nad praktycznymi  rozwiązaniami. 
Ceni tradycję i lojalność, jest wytrwały i sprawiedliwy.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ISTJ:

1) księgowi,
2) agenci ubezpieczeniowi,
3) menadżerowie biura,
4) detektywi,
5) agenci podatkowi.

Sławne osoby o tym typie to: Królowa Elżbieta II, Harry Truman, Warren Buffet, Donald 
Rumsfeld, Pierce Brosnan.

ESTP
Taką  osobę  można  nazwać  legionistą.  Jest  nastawiona  na  działanie,  oczekuje 
natychmiastowych rezultatów. Lubi reagować natychmiast i energicznie, ale zarazem chce 
doprowadzić sprawę do końca. Bardzo dobrze uczy się właśnie przez działanie. „Surowy, 
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ale sprawiedliwy”, rządzi ludźmi. Jego energia jest skupiona na danej chwili.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ESTP:

1) zawody wiążące się z działaniem,
2) sanitariusze,
3) piloci,
4) maklerzy,
5) sprzedawcy,
6) reporterzy,
7) licytatorzy,
8) kupcy,
9) komentatorzy sportowi.

Znane osoby o tym typie: Roosvelt, Ernest Hemingway, Donald Trumph, Madonna, Marlon 
Brando, Sharone Stone.

ISTP
Określeniem tego typu osobowości  jest  mistrz.  Osoba taka  jest  postrzegana jako  leń, 
powolna  w  swoich  działaniach,  nie  śpiesząca  się  z  niczym.  Jest  uparta,  zamknięta, 
jednocześnie  tolerancyjna.  Uwielbia  wygodny  tryb  życia,  unika  zbędnego  działania  i 
wysiłku, jeśli już musi coś wykonać analizuje problem i wykonuje go perfekcyjnie, powoli, 
ale starannie. 
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ISTP:

1) optyk,
2) pilot,
3) kierowca rajdowy,
4) bankierzy,
5) kamieniarze,
6) analitycy od zabezpieczeń,
7) różne zawody akcji.

Osoby należące do typy to: Bruce Lee, Michael Jordan, Woody Allen, Lance Amstrong, 
Harrison Ford, Aleksander Kwaśniewski.

ISFP
Pośrednik tak można określić osobę o typie ISFP. Jest cicha, przyjazna, wrażliwa. Osoba 
harmonijna, unikająca konfliktów oraz sporów w stosunkach z innymi osobami. Cieszy się 

20



chwilą, optymistycznie nastawiony na otoczenie. Oddana i wierna swoim przekonaniom i 
ludziom, z którymi przebywa. Unikająca narzucania własnego zdania.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ISFP:

1) medycyna,
2) weterynaria,
3) malarze,
4) stolarze,
5) jubilerzy,
6) botanicy,
7) chemicy,
8) księgarze,
9) sekretarki,
10) projektanci mody.

Znane osoby to: Jerzy Stuhr, Kevin Spacey, Mel Brooks, Aleksander I, Steven Spielbegr.

ESFP
Osobę  taką  można  nazwać  politykiem.  Jest  otwarta  i  bardzo  przyjazna.  Posiada 
wyśmienity gust, jednocześnie wymaga tego od innych. Nie kryje się z uczuciami, wręcz 
przeciwnie bardzo wyraźnie je eksponuje. Osoba potrafiąca się przystosować do zmiany 
otoczenia, spontaniczna. Optymista, szukający rozwiązania możliwie jak najszybciej, uczy 
się próbując nowo zdobytych umiejętności.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ESFP:

1) artyści,
2) promotorzy,
3) muzycy,
4) mediatorzy,
5) zawody oparte na kontakcie z klientem.

Osoby należące do danego typu: Elizabeth Taylor, John Goodman, Pablo Picasso, Bill 
Clinton, Elvis, Britney Spears.

ISFJ
Osobę o tym typie osobowości można nazwać przechowywaczem. Jest cicha, przyjazna, 
grzeczna,  posiada dobry gust.  W wykonywaniu działań jest  rzetelna,  odpowiedzialna i 
sumienna. Posiada zdolności oceniania ludzi i określania zależności między nimi. Swoje 
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emocje  nie  demonstruje  wydając  się  przez  to  chłodną  osobą.  Stara  się  tworzyć  i 
zachowywać harmonię, lojalna wobec innych.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ISFJ:

1) preferują pracę inną niż kierownicza,
2) medycyna,
3) edukacja,
4) elektrycy,
5) fotografowie,
6) służby socjalne.

Sławni ludzie: Matka Teresa, George H. W. Bush, Car Mikołaj II, Leonardo di Caprio, Tom 
Cruse.

ESFJ
Entuzjasta, to osoba o typie ESFJ. Osoba dobroduszna, stara się utrzymać harmonię w 
swoim środowisku. Jest bardzo sumienna, nie rozróżnia zadań na ciekawe i nieciekawe, 
po prostu wykonuje wszystkie uważając to za swój obowiązek, nawet jeśli  są to błahe 
sprawy. Posiada bardzo dobre kontakty z innymi, dostrzega ich potrzeby i pomaga im je 
rozwiązać.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ESFJ:

1) preferują pracę kierowniczą,
2) służba zdrowia,
3) edukacja,
4) handel detaliczny,
5) recepcjoniści,
6) agenci nieruchomości,
7) przedstawiciele handlowi.

Znani ludzie to: Sandra Bullock, George Clooney, Sam Waton, Danny Glover, Barbara 
Walters.

INFP
Dany typ można określić jako liryka. Jest idealistą, skupia się raczej na przemyśleniach 
aniżeli  na działaniach.  Lojalni  wobec wartości,  jakie wyznają oraz osób,  na których im 
zależy. Osoba uczuciowa, rozumie uczucia innych, jednocześnie nie kryjąc się z własnymi. 
Swoim  poczuciem  humoru  stara  się  wydobyć  potencjał  swoich  bliskich.  Wyrozumiali, 
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akceptują wartości, jeśli są zgodne z ich zasadami.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez INFP:

1) praca unikalna,
2) muzyka,
3) sztuka,
4) taniec,
5) edukacja,
6) doradztwo,
7) bibliotekarstwo.

Sławne osoby należące do tego typu: Isabel Meyes, Hugh Grant, Laura Bush, Fryderyk 
Chopin.

ENFP
Psycholog, tak można określić taką osobę. Osoba towarzyska lubiąca kontakt z innymi, 
łatwo nawiązuje nowe znajomości. W innych widzi zalety, które stara się im uświadomić. 
Widzi życie takim, jakie jest, życie jest dla nich pełnią możliwości. W działaniach często 
bazują na znanych wzorcach. Potrafią bardzo dobrze improwizować.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ENFP:

1) często zmieniają zawody,
2) felietoniści,
3) dziennikarze,
4) publicyści,
5) pracownicy reklamy,
6) aktorzy,
7) konsultanci,
8) nauczyciele,
9) restauratorzy,
10) wynalazcy.

Znane osoby o typie ENFP to: Phil Donahue, Bill Cosby, Charles Dickens, Mark Twain.

INFJ
Osobę  taką  można  określić  mianem  humanisty.  Osoba  spokojna,  cicha,  potrafiąca 
dostrzec potrzeby innych. Konsekwentna i wierna swoim przekonaniom i wartościom. Jest 
pomocną osobą, zawsze stara się pomóc, jeśli tylko potrafi. W obcym towarzystwie cicha i 
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skryta, natomiast wśród znajomych czuje się bardzo swobodnie.
Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez INFJ:

1) profesorowie,
2) nauczyciele,
3) doradcy,
4) duchowni,
5) maklerzy,
6) pisarze,
7) projektanci,
8) artyści.

Znane osoby: Carrie Fisher, Jeremy Irons, Eleonore Roosvelt, się Alec Guiness.

ENFJ
ENFJ,  to  mentor.  Osoba  czuła,  ciepła,  empatyczna,  zarazem bardzo  odpowiedzialna. 
Nastawiona  na okazywanie  emocji  tych  pozytywnych  jak  również  i  tych  negatywnych. 
Potrafi bardzo dobrze wydobyć potencjał z innych ludzi. Znakomicie ocenia innych, jest 
lojalna, czuła na słowa krytyki i pochwały. Znakomity przywódca grupy.
 Najczęstsze zawody oraz stanowiska pracy podejmowane przez ENFJ:

1) edukacja,
2) usługi socjalne,
3) trenerzy,
4) rekrutatorzy,
5) kierownicy,
6) duchowni,
7) doradcy.

Sławni  ludzie  o  tym typie  to:  Jan Paweł  II,  Gorbaczow,  David  Copperfield,  Louise  de 
Funes, Penelope Cruz, Adolf Hitler.

Poniżej  znajduje  się  rysunek  4  (zaczerpnięty  z  [12])  przedstawia,  połączenie  typów 
osobowości  Hipokratesa wraz z schematem Myers.  Na rysunku przedstawione zostały 
cechy charakteru, jakimi odznaczają się poszczególne typy osobowości.
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Rysunek 4. Przedstawienie cech w zależności od typu osobowości [12].

3.6. Mowa ciała

Bardzo dużą wagę w procesie rozpoznawania osobowości jest przypisywana mowie ciała. 
Poniżej  zostały  przedstawione najważniejsze zagadnienia  związane z rozpoznawaniem 
różnych gestów, aby pokazać inny sposób podejścia do zagadnienia rozpatrywanego w tej 
pracy. W poniższym rozważaniu skorzystano ze źródeł [13][14][15][16][17]. Przez postawę 
ciała rozumie się odruchowy sposób utrzymywania ciała w pozycji stojącej. Pod pojęciem 
tym  kryje  się  także  jeden  z  ważnych  typów  informacji  z  zakresu  komunikacji 
interpersonalnej. Sposób ustawienia ciała w relacji do innej osoby czy grupy osób (np.: 
postawa pochylona,  postawa stojąca,  siedząca,  itp.)  oraz  jak  są  ustawione  względem 
siebie różne części ciała (np. noga założona na nogę, ręka w kieszeni, ułożenie dłoni itp.). 
Komunikacja  niewerbalna  rozwinęła  się  wcześniej  niż  komunikacja  werbalna,  dlatego 
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warto  również  przybliżyć  ten  sposób  rozpoznawania  zachowań.  U  ludzi  jednym  ze 
sposobów  komunikowania  się  jest  przybieranie  odpowiedniej  postawy  (mimika,  gesty, 
ruchy ciała). Postawa ciała informuje nas o postawach interpersonalnych, np.: lubię, nie 
lubię, unikam itp. Warto zauważyć, że wiele gatunków zwierząt komunikują się również w 
ten sposób wobec innego osobnika tego samego gatunku bądź też do innego gatunku. 
Cechy osobowości, jakie możemy rozpoznać to , np.: pewność siebie, otwartość, pozycję 
społeczną,  pochodzenie  społeczne,  pozycja  w  hierarchii.  Z  postawy  można  również 
wywnioskować aktualny stan emocjonalny np. lęk, poczucie bezpieczeństwa, rozluźnienie, 
napięcie.  Postawa  ciała  informuje  nas  o  trwałych  cechach  osoby  (charakterze, 
temperamencie)  jak  i  o  aktualnych  stanach  wewnętrznych  (emocjach,  wzbudzonych 
postawach). W związku z tym postawę ciała można rozważać w kontekście danej sytuacji 
jak i niezależnie od niej. Należy zauważyć, że ludzie przybierają pewne postawy ciała w 
sposób  nawykowy.  Choć  w  chwili  wytwarzania  nawyku,  zwykle  postawa  jest 
odzwierciedleniem stanów wewnętrznych, to jako nawyk może tracić funkcję wywoływania 
bądź też tłumienia odpowiednich doznań i przeżyć. W trakcie analizowania postawy ciała, 
a także innych komunikatów niewerbalnych, łatwo jest popełnić błąd – ulec złudzeniu, że 
postawa  informuje  o  trwałych  cechach  wewnętrznych  człowieka  a  nie  jego  reakcjach 
wywołanych  przez  czynniki  sytuacyjne.  To  samo  ułożenie  ciała  może  w  różnych 
sytuacjach przekazywać inne informacje, należy o tym pamiętać.

Otwarta i zamknięta postawa ciała. 
Można wyróżnić dwie główne postawy, otwartą oraz zamkniętą są one odzwierciedleniem 
naszego nastawienia do otaczających nas osób. Ludzie o otwartej postawie postrzegani 
są  jako  przyjaźni  i  pozytywnie  nastawieni,  tworzący  wokół  siebie  poczucie 
bezpieczeństwa.  Ludzie  o  zamkniętej  postawie  ciała  sprawiają  wrażenie 
zdystansowanych,  niezainteresowanych  kontaktem,  nieprzyjaznych.  Otwarta  postawa 
ciała, to taka, w której odsłonięte jest podbrzusze, brzuch i szyja. Otwarty charakter nadaje 
ciału  podniesiona  głowa,  rozpięta  marynarka,  koszula  rozpięta  pod  szyją,  rozluźniony 
krawat,  torebka zawieszona na ramieniu lub w dłoni,  lekko wysunięte biodra,  które są 
także  sygnałem  seksualnym.  Ważnym  elementem  postawy  otwartej  są  dłonie. 
Pokazywanie  wnętrza  dłoni  odczytywane  jest  jako  otwartość,  przyjaźń,  chęć  kontaktu, 
zwłaszcza, jeśli dłoń jest rozluźniona – czyli palce lekko stykające się ze sobą. Pozycja 
lekko  pochylona  do  przodu  podczas  siedzenia,  wysunięcie  głowy,  to  również  oznaki 
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otwartości.
Poniżej  przedstawiono  kilka  rysunków  otwartej  postawy.  Rysunek  5  (źródło  [18]) 
przedstawia mężczyznę z rozłożonymi rękoma, otwartymi dłońmi, zwróconego stopą do 
rozmówcy. Rysunek 6 (źródło [19]) uwidacznia typową postawę osoby otwartej. Rysunek 7 
(źródło [20]) ukazuje swobodną pozycję siedzącą, szeroko rozstawione nogi oraz sylwetkę 
pochyloną do przodu.

Rysunek 5. Pozycja otwarta [18].

Rysunek 6. Pozycja otwarta [19].
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Rysunek 7. Pozycja otwarta [20].

Zamknięta postawa ciała, to taka, w której części ciała najbardziej podatne na uraz są 
zasłaniane.  Te  części  ciała  to:  gardło,  brzuch,  podbrzusze.  Osłanianie  szyi  poprzez 
opuszczenie lub podniesienie brody, pochylenie głowy, splatanie ramion na piersiach lub 
brzuchu,  krzyżowanie nóg. Także ubiór może zamykać postawę: zapięty  garnitur,  golf, 
torebka  lub  teczka  trzymana  przed  sobą,  zapięta  koszula,  zaciśnięty  mocno  krawat. 
Pokazywanie wierzchu dłoni, zaciskanie ich, chowanie kciuka jest sygnałem zamkniętym. 
Dłonie splecione za plecami po części zamykają postawę ciała, mimo że jego przód jest 
odsłonięty. Wywołują bowiem u rozmówcy wrażenie ukrywania czegoś. Dłonie są także 
najczęściej dotykaną częścią ciała, a ich „schowanie” może być odczytywane jako opór 
przed bliższym kontaktem. W pozycji siedzącej zakładanie nogi na nogę, zaciskanie nóg, 
krzyżowanie ramion, to zamykanie ciała.
Poniżej  przedstawiono  dwa  rysunki  zamkniętej  postawy.  Rysunek  8  (źródło  [21]) 
przedstawia założone ręce oraz nogi w pozycji siedzącej, natomiast rysunek 9 (źródło [13]) 
przedstawia postawę zamkniętą w pozycji  stojącej.  Założone ręce na klatce piersiowej, 
zapięta marynarka, mocno ściśnięty krawat.

Rysunek 8. Pozycja zamknięta [21].
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Rysunek 9 Pozycja zamknięta [13].

Pozycja społeczna.
Postawa  ciała  jest  w  dużym  stopniu  uzależniona  od  wzorców  kulturowych,  miejsc 
pochodzenia oraz środowiska, w jakim się dorasta. Wyrażanie szacunku poprzez zgięcie 
ciała w pół i  pochylenie głowy w kulturze japońskiej  ma inne znaczenie niż w kulturze 
zachodniej. Także w określonych środowiskach obowiązują niepisane normy przybierania 
postaw ciała. Członkowie gangu, żołnierze, kibice przybierają inne pozycje. W ten sposób 
postawa  ciała  ujawnia  informacje  o  pochodzeniu  społecznym  i  przynależności  oraz 
środowisku, w którym wychowała się jednostka. Wreszcie ciało może informować o pozycji 
w hierarchii społecznej. Inaczej poruszają się, stoją i siedzą arystokraci, inaczej służący. 
Charakterystyczny  jest  krok,  którym porusza się  władza,  przełożony  siedzi  inaczej  niż 
podwładny. Jeśli  dwie osoby o różnych pozycjach społecznych rozmawiają ze sobą, to 
zwykle ta o wyższej pozycji przybiera bardziej rozluźnioną postawę. Jej ciało jest ułożone 
raczej niesymetrycznie i mogą pojawić się nonszalanckie postawy, np. nogi na stole, ręka 
w kieszeni lub pod marynarką itp. Osoba o niższej pozycji przybiera symetryczne pozy 
(np. obie ręce na kolanach lub na biurku, a jeśli stoi - ręce wzdłuż tułowia, ewentualnie 
założone  na  brzuch,  trzymane  splecione  przed  sobą).  Przeważnie  osoba  o  wyższym 
statusie pierwsza siada i rozmawia siedząc. Osoba o niższym statusie nie siedzi lub siada 
jako druga, zwykle też pyta o pozwolenie. Osoba o niższej pozycji społecznej stara się 
zajmować swoją postawą mniej miejsca, np. w odpowiedni sposób zakłada nogę na nogę, 
trzyma łokcie przy ciele.
Poniżej przedstawiono rysunek 10 (zaczerpnięty z [22]) ukazujący dwie osoby. Osoba po 
lewej stronie posiada wyższy status społeczny, trzyma ręce w kieszeni, a osoba po prawej 
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stara się trzymać nienaganną postawę.  Rysunek 11 (zaczerpnięty z [23])  przedstawia, 
łatwość określenia pewnych przynależności do grup społecznych.

Rysunek 10. Pozycja społeczna [22].

Rysunek 11. Pozycja społeczna [23].

Samopoczucie.
Bardzo często można odczytać złe bądź też dobre samopoczucie, gdyż przejawiają się 
one  wyraźnymi  gestami.  Nastrój  wpływa  na  napięcie  mięśni,  poziom  energii,  stan 
wewnętrzny. Toteż postawa ciała (np. podniesiona głowa czy zgarbione plecy) uwidacznia 
aktualny stan psychiczny.
Przeżywanie stresu objawia się min.: zgarbieniem pleców i  pochylaniem się ramion ku 
sobie,  skłonnością  do  przenoszenia  ciężaru  ciała  na  palce  lub  (rzadziej)  na  pięty, 
zaciskaniem  szczęk,  ust,  dłoni.  Zmniejsza  się  krążenie  obwodowe  krwi,  co  skutkuje 
oziębieniem  się  dłoni,  stóp,  koniuszka  nosa,  uszu.  Zmienia  się  sposób  oddychania: 
zablokowana  jest  przepona  i  ściśnięte  mięśnie  brzucha,  pojawia  się  skłonność  do 
płytkiego oddechu, podczas którego poruszają się przede wszystkim żebra lub obojczyk. 
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Dobre samopoczucie charakteryzuje się wyprostowanymi plecami, podniesioną głową. Złe 
samopoczucie natomiast zwisające ramiona, patrzenie w dół, pochylona głowa, również 
przechylona pod kątem w lewo lub w prawo. 
Poniżej  znajduje  się  rysunek  12  (źródło  [24])  przedstawiający  przykład  złego 
samopoczucia,  co  uwidocznione  jest  poprzez  przygarbioną  postawę  oraz  pochyloną 
głowę.

Rysunek 12. Złe samopoczucie [24].

Mowa ciała a kłamstwo.
Kłamstwo  jest  czymś,  co  każdy  próbował  czy  też  nadal,  to  robi  z  większym  bądź 
mniejszym  skutkiem.  Nie  każdy  jednak  zastanawia  się  nad  tym,  jakie  gesty  wtedy 
wykonuje. Osoby, które kłamią, zmyślają blefują zakrywają lub dotykają usta, nos, twarz, 
podbródek, włosy, szyje, oko lub oczy ręką, dłonią, palcami. Rozluźniają kołnierzyk lub 
wykonują inne niespokojne ruchy ciała. Częstym gestem jest również odwracanie głowy 
lub też całego ciała,  unikają  kontaktu wzrokowego drugiej  osoby.  Na twarzach można 
zauważyć pojawiającą się asymetrię, gdyż mięśniami poruszają przeciwne półkule mózgu 
odpowiedzialne za logikę i uczucia. 
Na  rysunku  13  (źródło  [25])  widać  osobę  starającą  się  ukryć  kłamstwo  poprzez 
rozluźnienie kołnierza oraz odwrócenie głowy od rozmówcy.
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Rysunek 13. Rozpoznanie kłamcy [25].

Oczy również zdradzają to, o czym mówimy, można powiedzieć: „oczy są zwierciadłem 
duszy”. Ruch oczu jest połączony w pewnym stopniu z tym, co robimy i o czym myślimy, 
co czujemy i jakie są nasze odczucia. Na rysunku 14 (zaczerpnięty z [13]) przedstawione 
są kierunki wzroku.

Rysunek 14. Wzrok a zmyślanie [13].
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Mowa ciała wyrażona gestami dłoni.
Gesty dłoni  towarzyszą człowiekowi niemal od zarania dziejów i  z ich ułożenia można 
wyczytać bardzo wiele. Są one dopełnieniem wielu postaw oraz gestów. Otwarte dłonie 
zawsze  kojarzone  były  z  prawdą,  szczerością,  lojalnością  i  posłuszeństwem (postawa 
otwarta). W epoce jaskiniowej, pokazywane podczas powitania oznaczały, że człowiek nie 
był  uzbrojony  i  nie  miał  nic  do  ukrycia.  Dzisiaj,  gest  otwartych  dłoni  jest  stosowany 
podczas składania na przykład przysięgi  sądowej.  Współczesną formą gestu ukazania 
otwartych dłoni jest uściśnięcie i potrząsanie dłońmi, stosowane w większości kultur na 
powitanie i  pożegnanie,  jednakże i  dzisiaj  zdarzają się sytuacje, kiedy witamy kogoś z 
otwartymi ramionami. Innym podstawowym gestem jest sytuacja, kiedy dłoń skierowana 
jest wnętrzem do dołu. Sygnalizuje ona wtedy brak uległości i chęć objęcia dominacji nad 
sytuacją i zdominowanie rozmówcę. Prośby i rozkazy wydawane przez nas z użyciem tego 
gestu będą budziły niechęć u wykonawców, chyba, że mamy u nich odpowiedni autorytet. 
Trzecim, najczęściej stosowanym gestem dłoni jest trzymanie jej z wyciągniętym palcem 
wskazującym.  Jest  to  również  jeden  z  najbardziej  irytujących  gestów,  ponieważ 
wyciągnięty  palec  wskazujący  staje  się  symboliczną  pałką,  którą  zmuszamy  naszego 
słuchacza do uległości. Warto zauważyć, iż przedstawione wcześniej gesty dłoni posiadają 
swoje odpowiedniki w sposobie potrząsania rąk. Załóżmy, że spotykamy kogoś pierwszy 
raz i na powitanie będziemy chcieli uścisnąć mu dłoń. Gest ten będziemy mogli wykonać 
na trzy podstawowe sposoby. Pierwszy z nich, to próba dominacji nad drugim człowiekiem 
poprzez przekręcenie jego dłoni w taki sposób, aby znalazła się ona pod naszą. Taki gest 
sprawi, iż nieświadomie wyślemy sygnał do witanego przez nas człowieka mówiący o tym, 
iż chcemy go zdominować, przejąć kontrolę nad sytuacją. Drugim gestem będzie podanie 
ręki w taki sposób, aby od razu jej grzbiet był skierowany ku dołowi. Jest on szczególnie 
skuteczny wtedy, jeżeli chcemy oddać drugiemu człowiekowi, choćby pozorne, poczucie, 
iż  jest  on  panem sytuacji,  ponieważ ten  gest  świadczy  o  naszej  uległości.  Ostatnim i 
zarazem  najbardziej  pożądanym  sposobem  podawania  ręki  jest  sytuacja,  kiedy  dłoń 
pozostaje w równej pozycji z dłonią drugiego człowieka. Przez wykonanie takiego uścisku 
przekażemy witanemu informację, iż jest przez nas szanowany i zrozumiany.
Na rysunku 15 (źródło [13]) widoczne są sposoby podawania ręki. Od lewej: przejmowanie 
kontroli, uścisk wyrażający równość, uścisk wyrażający uległość.
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Rysunek 15. Gest przywitania [13].

Sposób ułożenia rąk przy twarzy ujawnia naszą prawdomówność. W okresie dziecięcym 
każdy z nas stosował trzy podstawowe gesty i zachowania chroniące przed słyszeniem, 
widzeniem i mówieniem fałszu i zła. Małe dziecko, jeśli kłamie, zakrywa sobie usta rękami 
próbując w ten sposób powstrzymać kłamliwe słowa przed wychodzeniem z buzi. Jeżeli 
natomiast zobaczy coś, czego nie chce oglądać lub słyszeć, wówczas po prostu zasłoni 
sobie oczy lub uszy, aby nie dopuścić do odbioru informacji. Z upływem czasu człowiek 
nie  porzuca  gestów,  jednak  stają  się  one  bardziej  subtelne  i  mniej  widoczne.  Gesty 
wykonywane przez dorosłych mają identyczne znaczenie co u dzieci. Zasłanianie ust z 
częstym udawaniem kaszlu podczas mówienia w taki sposób, aby wypowiedziane słowa 
były jak najbardziej  „zafałszowane”. Wykonanie takiego gestu przez osobę, która mówi 
oznacza, iż ta osoba kłamie. Z drugiej jednak strony, gdy druga osoba tak robi podczas 
naszej wypowiedzi, to uważa, iż to my usiłujemy skłamać. Wtedy warto, to wyjaśnić byśmy 
nie  byli  źle  odebrani.  Pewną odmianą  tego  gestu  jest  delikatne  pocieranie  skóry  pod 
nosek,  najczęściej  występujące  u  kobiet.  Kolejnym  gestem  jaki  wykonujemy  podczas 
kłamania  jest  pocieranie  oka.  Wykonujemy  go  w  celu  uniknięcia  spojrzenia  na  drugą 
osobę, podczas gdy wypowiadamy kłamstwo. Dodatkowymi gestami, jakie są widoczne 
podczas  pocierania  oka  jest  kierunek  spojrzenia.  Mężczyźni  najczęściej  energicznie 
pocierają  oko  i  spoglądają  obok  rozmówcy  bądź  też  na  podłogę.  Kobiety  natomiast 
delikatnie dotykają skóry pod okiem wpatrując się w sufit.

Poniżej na rysunku 16 (źródło [13]) widoczna jest kobieta przysłaniająca usta.
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Rysunek 16. Gest ukrywania prawdy [13].

Innym  gestem  jest  symboliczne  zatykanie  uszu  w  celu  nie  dopuszczenia  do  nich 
usłyszenia złych rzeczy. Dzieci ten gest wykonują zakrywając uszy dłońmi. Dorośli robią to 
w  sposób  mniej  ostentacyjny,  uwidacznia  się  on  jako  pocieranie  tyłu  ucha,  wiercenie 
palcem  w  uchu,  ciągnięcie  za  płatek  lub  go  wyginamy.  Wszystko,  to  ma  na  celu 
zahamowanie niepożądanych informacji, jakie do nas docierają.
Gestem  wykonywanym  z  wykorzystaniem  dłoni  jest  również  tzw.  „wieżyczka”,  jest  to 
ułożenie obu dłoni w taki sposób, że lekko się stykają opuszkami palców. Gest ten może 
być  skierowany  do  góry  oznacza  wtedy  pewność  siebie  im  wyżej  ręce  tym  jest  ona 
większa.
Takie gesty są często spotykane nawet co przedstawiono na rysunku 17 (zaczerpnięte z 
[26]).

Rysunek 17. Wieżyczka w wykonaniu Leszka Balcerowicza [26].

Natomiast gest ten skierowany w dół przedstawiony na rysunku 18 (źródło [27]), występuje 
najczęściej podczas uważnego słuchania.
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Rysunek 18. Wieżyczka skierowana w dół [27].

Gest informujący nas o frustracji bądź też o niezgodzie, przybiera podobnego wyglądu jak 
„wieżyczka” jednak palce są splecione. Na pierwszy rzut oka przypomina gest pewności 
siebie, ponieważ bardzo często towarzyszu mu uśmiech. W rzeczywistości  jest to gest 
ukazujący sfrustrowanie, wroga postawę. Ułożenie dłoni może występować na poziomie 
twarzy oraz łona, można stwierdzić, że im wyżej trzymane dłonie tym gest jest bardziej 
transparentny, przedstawiony na rysunku 19 (zaczerpnięty z [28]). 

Rysunek 19. Zaciśnięte dłonie [28].

Kciuki wystające z kieszeni bądź też schowane za pasek bardzo często są używane w 
celu  okazania  dominacji,  wyższości  czy  nawet  agresji  nad  współrozmówcą.  Osoby 
wykonujące ten gest  często dodatkowo pochylają się do przodu oraz kołyszą się,  aby 
zrobić wrażenie wyższych co zostało przedstawione poniżej na rysunku 20 (źródło [13]).
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Rysunek 20. Schowane kciuki [13].

Dodawanie  sobie  otuchy  również  można  zauważyć,  przy  pomocy  kilku  gestów.  Przez 
wkładanie  różnych przedmiotów do ust  na przykład:  długopis,  pale,  oprawki  okularów, 
ołówek, papieros i inne. Chwytanie przedramienia ręki za plecami. Inną oznaką otuchy jest 
oburącz chwytanie ramion, można się tutaj dopatrzeć porównania z matczynym uściskiem, 
jakim matka obdarza małe dzieci, gdy potrzebuje pomocy.
Na rysunku 21 (zaczerpnięte z [13]) widoczna kobieta wkładająca oprawki okularów do 
ust.

Rysunek 21. Dodawanie otuchy [13].

Kolejnymi  gestami,  które  można  zdefiniować,  to  gestów  mówiących  nam  na  temat 
zdenerwowania  bądź  też  niepewności,  są  to  pocieranie  karku,  rozluźnianie  krawatu. 
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Wszelakie dotykanie spinek, pewne gesty obronne jak założenie rąk na klatce piersiowej. 
W sytuacji zdenerwowania czy też niepewności osoba taka nie wykonuje dynamicznych 
ruchów, staje się osobą powolną.
Na rysunku 22 (źródło [29]) widoczny jest gest dotykania spinek.

Rysunek 22. Oznaka zdenerwowania [29].

Gesty stóp.
Bardzo dużo gestów, jakie można odczytać z naszej postawy, są to gesty wykonywane 
stopami, ich ułożenie, kierunek, zwrot przedstawia to, co w danej chwili czujemy. Podobnie 
jak  ma  to  miejsce  w  przypadku  rąk,  tak  i  gesty  krzyżowania  nóg  mogą  oznaczać 
negatywne  bądź  też  defensywne  nastawienie  do  rozmówcy,  postawę  zamkniętą. 
Skrzyżowane nogi  zamykają nas przed rozmówcą. Najczęściej  spotykaną postawą jest 
skrzyżowanie  nóg,  które  polega  na  przełożeniu  jednej  nogi  przez  drugą.  Najczęściej 
zdarza się tak, że to prawą przekładamy przez lewą. Taka postawa może sygnalizować 
zdenerwowanie  rozmówcy,  postawę  pełną  rezerwy  lub  defensywne  nastawienie.  Taka 
postawa jest również bardzo często przyjmowana z innych powodów takich jak: wygodę 
siedzenia, gdy jest zimno, gdy siedzimy na niewygodnym krześle. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że jeśli  taki gest będzie powiązany z założeniem ramion, to będziemy mieli  do 
czynienia z dezaprobatą. Krzyżowanie nóg może i występuje również w pozycji stojącej. 
Osoby wykonujące gest zwany „amerykańską czwórką” czują chęć współzawodnictwa z 
rozmówcami.  Gest  ten  wygląda  następująco,  jedna  noga,  najczęściej  lewa,  spoczywa 
swobodnie na ziemi, druga natomiast łydką wspiera się na kolanie i jest przedstawiony na 
rysunku 23 (źródło [30]).
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Rysunek 23. Amerykańska czwórka [30].

Gest  ten  może  być  wzbogacony  przez  chwytanie  nogi  obiema  rękami,  osoba  taka 
przyjmuje wówczas postawę upartą w swoich zamiarach.
Podczas rozmowy ważnym gestem jest ułożenie naszych stóp, a dokładniej ich kierunek. 
Ułożenie stopy bardzo często wskazuje na osobę, którą jesteśmy zainteresowani, a kto 
jest ignorowany. Weźmy pod uwagę grupę ludzi, gdzie wszyscy mają stopy skierowane w 
stronę jednej osoby. Oznacza to zainteresowanie tym, co mówi.

Mowa ciała  jest  bardzo ważnym i  nieodzownym elementem naszej  osobowości,  warto 
nauczyć się rozpoznawać te gesty. Należy jednak stwierdzić, iż zawarte zostały tutaj tylko 
kilka gestów, a jest ich naprawdę bardzo dużo, jednak można poznać je w celu lepszego 
postrzegania innych osób.

3.7. Wykorzystywanie testów 

Obecnie  testy  psychologiczne  stały  się  bardzo  modne.  Wykorzystywane  prawie  do 
wszystkiego  począwszy  od  określenia  preferencji  zawodowych,  przez  określenie 
samopoczucia,  radzenie sobie w trudnych sytuacjach,  wpływ na inne osoby do wybór 
partnera. Coraz częściej możemy się spotkać z różnego rodzaju testami podczas rozmowy 
rekrutacyjnej i to już nie tylko na stanowiska kierownicze jak to bywało do tej pory, ale 
również  na  inne  stanowisko  pracy.  Pracodawcy  przed  zatrudnieniem  osoby  i 
zainwestowaniu  w  nią  dużych  sum pieniędzy  chcą dokładniej  i  bezpieczniej  ulokować 
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swoje pieniądze wybierając osoby, które potrzebują w swojej  firmie. Podczas rozmowy 
osoba  rekrutująca  nie  jest  w  stanie  na  tyle  rozpoznać  osobę,  aby  mogła  określić  jej 
osobowość i tutaj właśnie przychodzą z pomocą testy. Są one przeważnie dostosowane 
do  danego  stanowiska  oraz  sprecyzowane  na  konkretne  cechy.  Tego  typu  testy 
wykonywane są również dla pracowników w celu wybrania odpowiedniej ścieżki kariery 
oraz  doborowi  szkoleń.  Niekiedy  można  usłyszeć  głosy,  że  do  testu  można  się 
przygotować.  Z  obiektywnego  punktu  widzenia  jest  to  bardzo  ciężkie  do  wykonania, 
ponieważ w testach kilka pytań wskazuje na jedną cechę. Oczywiście można starać się 
manipulować jednak wcześniej czy później nasza prawdziwa osobowość wyjdzie na jaw, 
więc na testach warto odpowiadać szczerze.
Inne testy  również bardzo popularne,  to  takie,  które  pozwolą nam na właściwy wybór 
kariery  zawodowej.  Wskażą  zawody,  do  których  osoby  o  danej  osobowości  są  lepiej 
przystosowane i będą mogły wykonywać rzeczy zgodne z ich charakterem. 
Wiele  osób  jest  poddawana  różnego  rodzaju  testom,  czasem  nie  będąc  nawet  tego 
świadomym. W wielu portalach społecznościowych podczas procesu rejestracji  musimy 
odpowiedzieć na kilka pytań,  które mogą zostać następnie wykorzystane przez innych 
użytkowników.
Jakże ciekawym i zarazem niedorzecznym dla osób starszych i konserwatywnych są testy 
umożliwiające dopasowanie do siebie partnera życiowego.  Bardzo wiele portali  oferuje 
takie testy. Obecnie testy psychologiczne można wykorzystać do wszystkiego w źródle 
[31]  jest  możliwość wykonania  kilku  testów.  Widnieją  tam takie  testy  jak:  „Jaką pracę 
powinieneś  wybrać”,  „Czy  umiesz  skutecznie  sprzedawać”,  „Jak  bardzo  potrzebujesz 
urlopu”, „Czy potrafisz wpływać na ludzi”, „Czy jesteś ofiarą mobbingu” oraz wiele innych 
równie ciekawych.

3.8. Ocena testów

Testy, jakie można spotkać w Internecie oraz w różnych publikacjach, najczęściej nie są w 
stanie  prawidłowo  wykonać  test.  Jednym  z  najczęściej  spotykanych  rozwiązań 
stosowanych w testach jest zasada zero jedynkowa czyli coś jest tak bądź tak. Niestety, 
każdy  kto  kiedykolwiek  rozwiązywał  testy  tego  typu  wie,  że  czasem  musiał  się 
zastanawiać jaką odpowiedź wybrać,  a miał  przecież do wyboru odpowiedz „TAK” lub 
„NIE”. Poniżej na rysunku 24 (zaczerpniętego z [32]) przedstawiono przykładowy fragment 
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testu psychologicznego. Można zweryfikować samemu, czy odpowiedzi typu tak-nie są 
wystarczające. „Czy chciałbyś mieć taką pracę, w której kierujesz, kontrolujesz i planujesz 
działanie innych osób?” W tym przypadku osoba pytana musi zdecydować czy jest na tak, 
czy też na nie, a co w sytuacji, gdy jest niezdecydowana. Odpowiedz na to pytanie może 
zależeć  od  kontekstu,  odpowiedzialności,  ilości  podwładnych,  zakresu  kompetencji. 
Podane  w  teście  opcje  odpowiedzi  wymagają  bardzo  ekstremalnych  odpowiedzi  nie 
uwzględniających  wiele  czynników,  w  których  osoba  testowana  byłaby  rzeczywiście 
skłonna rzetelnie odpowiedzieć tak lub nie. Test przyjmuje jedynie dwie odpowiedzi. W 
takiej sytuacji osoba wykonująca test pominęłaby odpowiedź na to pytanie pytanie jednak 
nie może tego uczynić, gdyż test nie będzie można kontynuować. W takich przypadkach 
większość  osób  po  prostu  zaznacza  którąkolwiek  odpowiedź,  aby  wykonać  cały  test. 
Wynik oczywiście nie jest miarodajny i w pełni nie oddaje swojego celu. Rozważmy inne 
spojrzenie  na  to  pytanie,  co  jeśli  osoba  chce  kierować,  ale  zdecydowanie  nie  chce 
kontrolować  bądź  też  planować.  Tak  jak  powyżej  osoba  po  prostu  wybierze  jakąś 
odpowiedź.  W  przedstawionej  poniżej  typologi  osobowości  wg  dr  Adriana  Horzyka 
zaobserwować  można  kilka  typów  osobowości,  jakie  kryje  się  w  tym  przykładowym 
pytaniu,  które niekoniecznie muszą występować u jednej  osoby równocześnie.  Kolejne 
pytanie to: „Czy lubisz grę w szachy i inne gry, wymagające logicznego myślenia?” Tak jak 
i powyżej wiele osób nie do końca jest jednoznacznie i bez zastanowienia się stwierdzić 
czy to lubi. Równie dobrze jest wiele osób, które pewne gry lubią bardziej, a inne mniej. 
Jak widać osoba wypełniająca ten test nie jest w stanie odpowiedzieć szczerze, nawet jeśli 
chce. Można powiedzieć, iż test może nawet w 50% być przekłamany, jeśli w wszystkich 
pytaniach nie będziemy mogli jednoznacznie się zdeklarować na tak bądź też na nie. Nie 
istnieją pośrednie skale określające intensywność poszczególnych działań, przyzwyczajeń 
czy zachowań.
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Rysunek 24. Fragment testu [32].

Innym przykładem testu jest test przedstawiony na rysunku 25 (źródło [33]). Jest to kolejny 
przykład najczęstszych testów, jakie można spotkać. W tym przypadku mamy do wyboru 
dwie możliwości: A lub B, a pytanie brzmi „Czy jesteś A, czy B?” I w tym przypadku jak i w 
powyższym osoba jest zmuszona do jednego wyboru. Trudno powiedzieć, czym osoba 
układająca dany test się kierowała, może uważała, iż nie ma osób ułożonych, spokojnych, 
a  jednocześnie  towarzyskich  i  lubiących  kontakty  z  ludźmi.  Można  tutaj  doszukać  się 
analogii do próby odkrycia osób ekstrawertycznych oraz introwertycznych. Proponowanym 
rozwiązaniem takiego  testu  powinno  pozwalać  użytkownikowi  na  wybranie  cech,  jakie 
uważa,  że  występują  u  niego i  możliwości  ułożenia  ich  od  najbardziej  intensywnej  do 
najmniej.  Z drugiej  strony pozwolić na wybór cech, które zdecydowanie nie występują, 
również stopniując je kolejnością. W takim przykładzie rozwiązania można określić o wiele 
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więcej cech, zmniejszając przy tym błąd określania typu.

Rysunek 25. Fragment testu [33].

4. Opis rozwiązania
W pracy dyplomowej wykorzystano typologii osobowości według doktora Adriana Horzyka. 
Typologia ta cały czas jest udoskonalana i poprawiana przez jej twórcę. Obecnie dzięki 
niej  można  wyróżnić  11  różnych  typów  osobowości  (Dominujący,  Maksymalista, 
Inspirujący,  Odkrywczy,  Weryfikujący,  Systematyczny,  Asekuracyjny,  Harmonijny, 
Empatyczny,  Zadaniowy  i  Równoważący).  Poniżej  szczegółowo  opisano  wszystkie  te 
osobowości, które będą następnie wykorzystane do budowy algorytmów i osiągnięcia celu 
tej pracy. 

4.1. Opis typologii osobowości wg dr Adriana Horzyka

W pracach [13][34] opisano specyficzną typologię osobowości, która umożliwia określenie 
typowych grup zachowań jak również pożądanych i niepożądanych sposobów traktowania 
osób o danym typie osobowości. Wg tej typologii każdą osobę można scharakteryzować 
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poprzez pewną kombinację intensywności niżej wymienionych typów podstawowych:

1. Dominujący (DOM)
Osoba  o  takim  typie  osobowości  lubi  dominować,  rządzić,  rozkazywać,  kierować, 
zarządzać, prowadzić, sterować, wybierać, podejmować decyzje. Taka osoba lubi, gdy się 
ją o coś prosi, bądź też pyta, gdyż w jej osobowości leży wyrażanie własnej opinii oraz 
zdania na różnorakie tematy. Nie lubi być pozbawiona możliwości wyboru, wpływania na 
przebieg zdarzeń oraz wyrażenia swojej opinii, jak również nie znosi nakazów, zakazów, 
poleceń. Denerwuje się, gdy ktoś inny krytykuje jej zdanie, bądź je podważa. Osoba taka 
nie czuje się dobrze, kiedy musi być podporządkowana innej osobie i jest zobowiązana do 
wykonywania jej poleceń. Osoba taka dąży do niezależności, wolności, chce byś kowalem 
swojego  losu,  zdecydowanie  nie  lubi,  kiedy  ktoś  stara  się  nią  manipulować  bądź  też 
wywiera na nią nacisk.
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach: mój,  
moim zdaniem, według mojego rozeznania, potrzebuję, uważam, postanowiłem, w mojej  
opinii,  myślę  że,  powinienem, muszę,  chcę,  będę,  według mnie,  zrobimy,  wymyśliłem,  
zarządziłem, wybrałem,  rozpatrzyłem, z  mojego punktu widzenia,  zdecydowałem,  (nie)  
zgadzam się, wierz mi, ja, my, nam, potrzebuje, decyduję, kontroluję, jestem niezależny,  
posiadam,  mam,  sterować,  prowadzić  kierować,  rekomendować,  polecać,  oryginalny,  
programować, masz rację.

2. Maksymalista (MAK)
Maksymalista stawia sobie ambitne cele, dąży do rzeczy ekstremalnych (najlepszych – 
mogą  to  być  małe  albo  duże  rzeczy).  Chce  posiąść  unikalne  rzeczy,  bardzo  wysoko 
zawiesza sobie poprzeczkę. Osoba taka nie zawsze jest punktualna, często się spóźnią, 
bądź nie wyrabia się na czas. Jest niepoprawnym optymistą i wizjonerem, pełen życia. Z 
racji  swojego optymizmu nie przepada za pesymistami,  nie lubi  również przywiązywać 
wagi  do drobiazgów.  Maksymalista  zawsze chce być  najlepszy we wszystkim co robi. 
Posiada  pozytywny  wpływ  na  inne  osoby,  można  stwierdzić,  iż  zaraża  swoim 
optymizmem.
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach: naj-,  
hiper,  super, zrobi się,wszystko się uda, nie będzie żadnych kłopotów, podoba mi się,  
marzyłem  o,  wyobrażałem  sobie,  nie  ma  problemu,  damy  radę,  wspaniałe,  duże,  
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ekstremalne,  ogromne,  nadzwyczajne,  szybkie,  miłe,  piękne,  unikalne,  niepowtarzalne,  
większe,  szybsze,  duży,  więcej,  wspaniałe,  ogromne,  lepszy,  mocny, poradzę  sobie,  
osiągnę.

3. Inspirujący (INS)
Osoba o takim typie osobowości działa spontanicznie i niestandardowo. Szuka w życiu 
rzeczy nowych, inspiracji i samospełnienia. Poszukuje niecodziennych, ciekawych rzeczy, 
właściwości,  doświadczeń.  Lubi  inspirować  i  zaskakiwać  inne  osoby.  Nie  lubi  działać 
według narzuconych reguł, norm, stereotypów czy regulaminów. Nie potrafi trzymać się 
planu, praca w której  brakuje jej  inspiracji  staje się nudna i  zarazem bardzo męcząca. 
Preferuje  wolność i  spontaniczność,  chce żyć  i  działać  bez zbędnych reguł  i  regulacji 
ograniczających jej działania. Osoba inspirująca jest bardzo pomysłowa, zawsze posiada 
kilka ciekawych i nowatorskich pomysłów na rozwiązanie problemu.
Charakterystyczne  słowa  oraz  zwroty,  jakie  często  używa  w  swoich  wypowiedziach: 
wyobrażałem sobie, wymyśliłem że można to zrobić tak, patrz można inaczej, wpadłem na  
pomysł, dobrze by było, zainspirowało mnie, niespodzianka, nieznany, nowy, rewolucyjny,  
fantastyczny,  magiczny,  artystyczny, wyobrażać, tworzyć,  pomysł,  idea, niespodzianka,  
zagadka,  sekret,  tajemnica,  niespodziewany,  inspirujący,  zainspirować,  godny  uwagi,  
niesamowity,  ciekawy,  interesujący,  czarujący,  dziwny,  zagadkowy,  marzyć,  wymyślić,  
jakby tak, co to masz, co to takiego, pokaż mi to, skąd to wziąłeś, skąd to masz, to jest  
ciekawe, gdzie to kupiłeś.

4. Odkrywczy (ODK)
Ten  typ  osobowości  charakteryzuje  się  chęcią  poznawania,  odkrywania  nieznanych 
rzeczy,  zachowań, związków. Osoba o takim typie osobowości  jest  bardzo dociekliwa, 
zadaje  wiele  pytań  lubi  obserwować  i  poznawać.  Lubi  słuchać,  oglądać,  próbować 
nieznane i zagadkowe rzeczy, właściwości, zachowania. Lubi rozmawiać na ciekawe dla 
siebie  tematy  i  pogłębiać  swoją  wiedzę nie  tylko  teoretyczną,  ale  również  praktyczną. 
Zdecydowanie nie  odpowiada mu zajęcie,  w którym wykonuje rutynowe działania,  tam 
gdzie nie może czegoś „odkryć”, doświadczyć. Chce przebywać z osobami, od których jest 
się  wstanie  dowiedzieć  czegoś  nowego  i  tym  samym  poszerzyć  swoją  wiedzę, 
zainteresowania i doświadczenie. Czasami może być postrzegany jako osoba irytująca, 
gdyż potrafi zadawać bardzo dużo pytań w celu uzyskania interesujących go informacji.
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Charakterystyczne  słowa  oraz  zwroty,  jakie  często  używa  w  swoich  wypowiedziach: 
dlaczego...,  dlaczego  tak  uważasz,  dlaczego  tak  to  zrobiłeś,  co  przez  to  rozumiesz,  
szkoda mi czasu na, nie będę tracił  czasu na,  czemu, po co, w jakim celu,  z jakiego  
powodu, z jakiej przyczyny, marnować czas, co jeszcze, odkryłem, poznałem, wyjaśnić,  
sprawdzić, porównać, rozpoznać, sklasyfikować, zrozumieć, relacje, związki, powiązania,  
zależności, powody, przyczyny, skutki, nowy, nieznany, niezwykły, ciekawy, interesujący,  
relacje, badać, chciałbym zapytać, możesz mi wyjaśnić, chciałbym zrozumieć, powiedz mi  
jak.

5. Weryfikujący (WER)
Osoba z takim typem osobowości bardzo często ocenia, klasyfikuje, weryfikuje, rozróżnia i 
odróżnia  rzeczy,  zachowania,  postępowania.  Często  lubi  kontrolować  jakość,  sposób 
wykonywania rzeczy, czynności. Jest bardzo spostrzegawcza dostrzega różnice, których 
inni nie są w stanie dostrzec. Lubi dzielić się swoimi spostrzeżeniami, często udziela rad, 
wytyka  błędy  i  pomyłki,  czym  niekiedy  odbierana  jest  jako  osoba  krytyczna.  Jest 
sfrustrowany,  gdy  inni  lekceważą  jej  uwagi  i  spostrzeżenia,  wobec  siebie  jest 
konsekwentna i dokładna.
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach:nie...,  
krzywo, nie najlepszy, nieprawidłowo, tu jest błąd,  błędnie, niepoprawnie, źle, opacznie,  
niesłusznie, nieprawidłowo, aby zbyć, byle jak, fatalnie, okropnie, marnie, na odczepnego,  
niedbale, na pół gwizdka, niedobrze, niestarannie, paskudnie, mylnie, kiepsko, na fuchę,  
nie  zgadzać  się,  niepoprawny,  błąd,  pomyłka,  niedokładnie,  patrz,  słuchaj,  uważaj,  
powinieneś,  przepisać,  polepszyć,  pomyłka,  wada,  dziura,  niedokładność,  nierówne,  
zepsute,  różnica,  nieprecyzyjny,  jakość,  opuszczono,  popatrz,  spójrz,  przyjrzyj  się,  
porównaj,  zweryfikuj,  sprawdź,  zwróć  uwagę,  naprawić,  poprawić,  posprzątać,  
sprostować, wyprostować.

6. Systematyczny (SYS)
Typ  ten  charakteryzuje  się  porządkiem,  ładem,  chronologią  działania.  W  swoich 
wypowiedziach często używa wyliczeń oraz chronologii. Większość swoich działań stara 
się zaplanować sporządzając harmonogramy, reguły, nie lubi, jeśli musi zmieniać swoje 
plany.  Lubi  porządkować,  sortować,  układać  w  jakimś  porządku,  kolejności.  Jest 
zwolennikiem systematyzacji  oraz pełnej organizacji  wszystkiego czym się zajmuje. Nie 
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lubi działać bez wcześniejszego zaplanowania, nie lubi braku systematyczności, chaosu. 
Każdą chwilę stara się wykorzystać. Nie jest zadowolony, kiedy inni niweczą jego plany, 
spóźniają się na spotkania.
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach:  po  
kolei,  stopniowo,  po  pierwsze,  po  drugie,  najpierw,  potem,  lepiej  wolniej  a  dokładniej,  
zaplanujmy to,  nie wszystko naraz, porządek musi być, proszę po kolejki, primo, przede  
wszystkim, najprzód, w pierwszej kolejności, wpierw, jeden za drugim, raz za razem, w  
ślad  za,  kolejno,  precyzyjnie,  ściśle,  dosłownie,  rzetelnie,  starannie,  sumiennie,  
codziennie,  co tydzień, co miesiąc, raz w roku, na początku, zacząć, na koniec, krok,  
chronologicznie, ponumerowane, lista, organizować, planować, na początku, na końcu, w  
końcu,  teraz,  później,  wcześniej,  miejsce,  czas,  porządek,  nieporządek,  bałagan,  
zaplanować,  ustalić,  posortować,  uporządkować,  ułożyć,  systematyzować,  grupować,  
klasyfikować, poziom, krok, w kolejności,  na czas, o godzinie,  o której,  rozpocznę od,  
zakończę na.

7. Asekuracyjny (ASE)
Typ osobowości,  który  dąży  do  bezpieczeństwa,  zabezpieczania  się  i  asekuracji.  Lubi 
mieć gwarancje wszystkiego, co robi, i mieć zapewnioną ochronę. Bardzo często ostrzega 
przed ryzykownymi sytuacjami i  zagrożeniami.  Jest w stanie przewidzieć nadchodzące 
trudności.  Zabezpiecza  się  oraz  opracowuje  kilka  planów  jednocześnie.  Przez  innych 
osoba o takim typie postrzegana jest jako pesymista. Nie lubi, kiedy nie jest pewny co do 
asekuracji  i  ubezpieczenia  swoich  działań.  Często  lubi  posiadać  kilka  planów  „tak  na 
wszelki  wypadek”,  „na  czarną  godzinę”.  Bardzo  dociekliwy  we  wszystkich  swoich 
działaniach. 
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach:  ale  
przecież, ale, na wszelki wypadek, bo może się przydać, bo,  jakkolwiek, lecz, mimo to,  
natomiast,  niemniej  jednak,  pomimo  tego,  toż,  tymczasem,  wszak,  oraz  tudzież,  zaś,  
wszak, jednakże, być może, prawdopodobnie, przypuszczalnie, co będzie, jeśli, problem,  
ostrożnie,  niebezpieczny,  pewny,  zabezpieczenie,  gwarancja,  pewny,  chronić,  
zagwarantowany,  ryzykowny,  bezpieczny,  alarmujący,  ostrzegawczy,  graniczny,  ale,  
problem,  uważaj,  niebezpieczeństwo,  zagrożenie,  ryzyko,  zaufany,  (nie)bezpieczny,  
(nie)zabezpieczony,  (nie)ubezpieczony,  asekurować,  gwarantować,  gwarancja,  pewny,  
pewność,  sprawdzony,  sprawdzić,  przewidywać,  rozważny,  roztropny,  ostrzegać,  
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przestrzegać, alarm, być pewnym czegoś, otrzymać gwarancje, czy dają państwo na to  
gwarancję, czy można towar zwrócić, ile lat gwarancji.

8. Harmonijny (HAR)
Ten typ osobowości charakteryzuje się dążeniem do symbiozy, harmonii, pogodzenia się 
pomiędzy ludźmi czy też rzeczami. Szybko potrafi się dostosować do panującej sytuacji, 
ludzi, otoczenia. Osoba o tym typie osobowości unika wypowiadania sprzeciwów czy też 
swojego zdania,  kiedy wie,  że może przez to  doprowadzić  do konfliktu,  kłótni  czy też 
sprzeciwów. Lubi  żyć w zgodzie i  harmonii  z wszystkimi.  Stara się załagadzać spory i 
różnego typu niekomfortowe sytuacje. Często posuwa się nawet do nie mówienia całej 
prawy, ściemniania, aby uniknąć nieprzyjemności. Jest w stanie pójść na ustępstwa lub 
stratę.  Stara  się  dużo  uśmiechać  oraz  przytakiwać  podczas  rozmowy,  nawet  jeśli  jej 
zdanie jest zupełnie odmienne.
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach: tak..,  
to  ja  się  jeszcze  zastanowię,  zapytam  żony  co  ona  o  tym  sądzi,  nie  chcę  sprawić  
przykrości,  oddzwonię, odezwę się, może rzeczywiście jest tak jak mówisz, nie przeczę,  
trochę, jakby tu powiedzieć, w zasadzie tak, prawie wszystko, mały dług, przemyślę to,  
tak, ok, zgadzam się, potwierdzić, nie za dużo, pomyślę nad tym, interesujące, prawie tak,  
dobrze, zgadzam się, niech tak będzie, nie ma  problemu, potwierdzam, przyjdę, zrobię,  
mało, troszeczkę, delikatnie, niedużo, prawie, lekko, chyba, prawie .

9. Empatyczny (EMP)
Osoba o tym typie osobowości jest osobą otwartą, bardzo lubi rozmawiać o sobie, swoich 
problemach, swoim życiu jak również bardzo chętnie słucha jak inni mówią. Nie lubi, gdy 
nie ma możliwości  dłuższej rozmowy, odwleka główny wątek rozmowy na dalszy plan. 
Często odsłania siebie, swoje intencje i potrzeby oczekując tego samego od innych. Lubi 
się zwierzać, wczuwać się w uczucia i słowa tych, z którymi rozmawia. Preferuje kontakty 
z osobami takimi jak ona, z którymi jest w stanie szczerze i długo porozmawiać. Osoba 
empatyczna jest wrażliwa, czuła i rodzinna, jej reakcje są delikatne. W kontaktach stara 
się szybko przejść na „Ty” w celu zmniejszenia dystansu między rozmówcami.
Charakterystyczne  słowa  oraz  zwroty,  jakie  często  używa  w  swoich  wypowiedziach: 
fakturkę poproszę, kup chlebuś i bułeczki na śniadanko, nie będziemy sobie panować,  
miły, dzieci, rodzina, pies, piesek, kot, kotek, rybki, konik i inne zwierzęta domowe, zranić,  
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ty, dla ciebie, o tobie, wy, dla was, o was, cierpienie, nieprzyjemny, dlaczego, intencje,  
powód,  przyczyna,  zwierzyć,  otworzyć serce,  odsłonić,  ujawnić,  ponieważ,  dlatego bo,  
gdyż,  bo,  żeby,  ażeby,  sympatyczny,  osobisty,  kondolencje,  współczuję,  rozumiem,  
przykro mi, powiedz mi o [swoim problemie], jak się masz, chciałbym cię zrozumieć.

10. Zadaniowy (ZAD)
Ten typ osobowości charakteryzuje się ukierunkowaniem na zadania, nie lubi tracić czasu 
na  zbędne  rzeczy.  Podczas  rozmowy  oczekuje  konkretów  od  współrozmówcy,  w 
przeciwnym razie niecierpliwi się i pośpiesza dążąc do meritum sprawy. Zawsze stara się 
bezpośrednio  przechodzić  do  wykonania  zadania.  Jest  osobą  rzeczową  i  bardzo 
konkretną, tego samego oczekuje od innych. Nie lubi owijania w bawełnę, nawet zbędne 
są dla niego uprzejmości i bliższe kontakty, ma po prostu wyższy cel, jakim jest jedno 
zadanie i do niego zmierza. 
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach: chcę,  
potrzebuję, konkrety, a dokładniej, co konkretnie masz na myśli, chce to już mieć z głowy,  
najpierw skończę jedno a potem zajmę się tym, potrzebuję, pożądam, pragnę, zacznę od,  
szybki,  konkretny,  śpieszyć,  pośpieszyć,  zadanie,  praktyczny,  zakończony,  dokładnie,  
skutecznie,  zadanie, sprawa, praktycznie, konkretnie, dokładnie,  sedno, istota, meritum,  
jądro,  kwintesencja,  rdzeń,  konkluzja,  szybko,  szybciej,  przyspieszyć,  pospieszyć,  
efektywnie, skończyć, zakończyć, dokończyć, zamknąć, załatwić, z głowy, przerywać, co  
masz  (konkretnie)  na  myśli,  o  co  ci  (dokładnie)  chodzi,  przejdź  do  sedna  sprawy,  
przejdźmy do meritum, nie przerywaj mi, chcę skończyć, chcę to mieć już z głowy.

11. Równoważący (RÓW)
Osoby o takim typie osobowości dążą do równoważenia otaczającego ich świata. Bardzo 
często  porównują,  analizują  i  starają  się  wszystko  utrzymać  w  równowadze.  Lubią 
rozstrzygać, stosować zasady oraz ogólnie przyjęte reguły i regulaminy. Są zwolennikami 
równouprawnienia  i  ogólnie  pojętej  sprawiedliwości,  równości.  Nie  lubią 
niesprawiedliwości,  dyskryminacji,  rasizmu.  Starają  się  zachowywać  sprawiedliwie  i 
konsekwentnie niezależnie od sytuacji.
Charakterystyczne słowa oraz zwroty, jakie często używa w swoich wypowiedziach:  nie  
mogę tego zrobić bo jakbym mu spojrzał w oczy,  kompensować, równoważyć, ocenić,  
równy,  właśnie,  w  porządku,  równowaga,  przeciwwaga,  przewaga,  sprawiedliwość,  
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kompensata, rekompensata, zrekompensować, odwdzięczyć się, oddać, spłacić, zwrócić,  
dokładnie  oceniać,  mierzyć,  ważyć,  szacować  lub  opisywać,  kalibrować,  porównać,  
właściwie, uczciwie, reguła, zasada, prawda, konsekwentny, konsekwencje.

4.2. Pasywne wykrywanie osobowości podczas rozmowy

Podczas prowadzenia rozmowy z użytkownikiem można prowadzić analizę uzyskiwanych 
odpowiedzi, dzięki czemu kolejne pytania zadawane są w nawiązaniu do poprzednich, a 
słowa  określające  dany  typ  zwiększają  jego  intensywność.  Jeśli  przykładowo  w 
odpowiedzi  udzielonej  przez  użytkownika występuje  słowo „uważam” to  automatycznie 
jego program dominujący jest intensywniejszy przez dodanie do aktualnej wartości, wagi 
przypisanej  do tego słowa. Analogicznie będzie np.  ze słowem „ekstremalne”,  które to 
będzie przypisane do programu maksymalisty i zwiększy jego intensywność. Kilkukrotne 
wystąpienie  słów  w  zdaniu  będzie,  dodawane  z  wielokrotnością  wystąpienia.  Istnieje 
możliwość,  iż  jeden  wyraz  może  występować  w  kilku  typach  osobowości.  Takim 
przypadkiem  jest  np.  wyraz  „ciekawy”.  Występuje  on  w  typie  inspirującym  oraz 
odkrywczym. W takim przypadku należy rozstrzygnąć, do którego typu przypisać w danym 
zdaniu intensywności tego słowa. O tym, do którego z tych dwóch w podanym przypadku, 
decyduje  w  pierwszej  kolejności  porównanie  intensywności  typów  rozpoznanych,  a 
rozpatrywanej  odpowiedzi.  Jeśli  któryś z programów ma większą wartość, to do niego 
zostaje  przypisane  również  to  rozpatrywane.  W  sytuacji,  gdy  wartości  są  równe,  to 
następuje próba porównania na poziomie wszystkich przeanalizowanych odpowiedzi.  Z 
kolei,  jeśli  i  tutaj  brak  jest  przewagi  jednego  programu  nad  innymi,  to  słowo  zostaje 
zapisane do bufora, który po zakończeniu testu przypisze słowa do dominującego typu. W 
przypadku identycznej intensywności słowa zostaną przypisane do obu programów.

4.2.1. Wykrywanie słów

Każdy program osobowości ma słowa, które go charakteryzują. Jedne z większa inne z 
mniejszą intensywnością. Celem algorytmu jest przypisanie tych słów do odpowiednich 
typów  z  wyznaczonymi  wagami.  W  tym  celu  została  stworzona  tablica,  w  której  są 
trzymane  słowa  przypisane  do  poszczególnego  programu  wraz  z  odpowiednią  wagą. 
Podczas  analizy  odpowiedzi,  zostają  one  wyszukane,  a  ich  wartości  przypisane  do 
globalnej wartości programu. 
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4.2.2. Wykrywanie fraz

Bardzo  ważnym  aspektem  wykrywania  typów  osobowości  jest  przypisywanie 
występujących fraz w odpowiedziach udzielanych przez użytkowników. Do każdego typu 
osobowości  w bazie  zostały  wpisane  charakterystyczne  frazy  wraz  z  wagami  do  nich 
przypisanymi.  Podczas  analizy  zdania  następuje  wychwytywanie  występujących  fraz  i 
przypisywanie  ich  wartości  pomnożonych  przez  dwa  z  uwagi  na  charakterystykę 
wystąpienia  frazy  do  poszczególnych  wartości  typów,  zwiększając  ich  intensywność. 
Przykładowymi frazami występującymi w typie dominującym są: „moim zdaniem”, „według 
mnie”, „w mojej opinii”, „wierz mi”, itp. Frazy dla typu asekuracyjnego: „niemniej jednak”, 
„na wszelki  wypadek”,  „być może”,  „co  będzie,  jeśli”,  itp.  Oczywiście  można wymienić 
większą  ilość  dla  wszystkich  typów,  jednak  powyższe  zostały  przedstawione  w  celu 
zrozumienia idei przypisywania.

4.2.3. Wykrywanie zdrobnień

W  analizie  zdań  wykrywane  zostają  wystąpienia  zdrobnień  zaczerpnięte  z  [35]. 
Zdrobnienia najintensywniej charakteryzują dwa programy osobowości, są to harmonijny 
oraz empatyczny. 
Zdrobnienie, jest to wyraz utworzony za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego 
rzecz albo osobę mniejszą od nazywanej wyrazem podstawowym. Zdrobnienie oznaczać 
może pozytywny bądź też pogardliwy stosunek do omawianego obiektu. Zdrobnienia są 
także środkiem stylistycznym i mają często mocne zabarwienie emocjonalne (przeważnie 
pozytywne) co bardzo dobrze oddaje powyższe programy osobowości.
Poniżej przedstawię krótkie zestawienie zdrobnień w języku polskim.
Zdrobnieniom ulegają następujące części mowy:
1) rzeczowniki, np.: kwiatuszek, kocyk,
2) przymiotniki, np.: malutki, milutki,
3) zaimek: 

- wskazujący, np.: samiutki,
- nieokreślony, np.: wszyściutki,
- przysłowny, np.: wszędziutko,

4) przysłówek, np.: maluteńko,
5) czasownik, np.: płakusiać.
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W  zastosowanym  algorytmie  rozpoznawania  wykorzystano  wyszukiwanie  sufiksów 
(przyrostków)  analizując  odpowiedź  użytkownika.  Przedstawię  kilka  przykładowych 
formantów deminutywnych wykorzystanych w algorytmie:

 Tabela 1. Zdrobnienia.

Końcówka zdrobnienia Przykładowe słowa

czek koteczek, pieseczek, Romeczek, robaczek

szek maluszek, pączuszek, kwiatuszek

czko kółeczko, mateczko

czyk szewczyk, chłopczyk, Kowalczyk

czki maluteczki, spódniczki

eńki Maluteńki, Basieńki

sio Stasio, Zbysio

tka malutka, samiutka

tko malutko, kurczątko

sia Marysia, Gosia, Hanusia, Agniesia, Agusia

ula matula

chna matuchna, morduchna

uś tatuś, Pikuś, Sylwuś

unia mamunia, Sylwiunia, Olunia

unio tatunio, Wacunio 

ina chłopina, babina

lka Urszulka, Wólka

utki milutki, samiutki, wszyściutki

cyk kocyk, piecyk

ek kotek, piesek, aniołek, Romek

ka Aneczka, miseczka, malinka, Ewka

ko piesio, misio, krzesełko, iskierko
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ik konik, stolik, Kazik, bucik, pistolecik

ak psiak, kociak

eńko serdeńko

aś chłoptaś, Staś, Jaś

uśki Miluśki, bieluśki

uchny bieluchny

Po  wyodrębnieniu  zdrobnień  z  odpowiedzi  następuje  analiza,  która  ma  za  zadanie 
przypisanie przypisanie ich do określonego typu osobowości.  Przypisanie następuje na 
podstawie  większej  wagi  intensywności  występowania  słów  (w  tym  zdrobnień  oraz 
wykrzykników)  w  danym  pytaniu  pomiędzy  typem  osobowości  HAR  oraz  EMP.  Typ 
empatyczny używa zdrobnień w celu  zbliżenia  się  do rozmówcy,  a  harmonijny w celu 
załagodzenia sytuacji. Jeżeli w rozpatrywanej odpowiedzi intensywność wag jest zerowa 
bądź też jest sobie równa, następuje rozpatrzenie intensywności wag dla wszystkich już 
analizowanych odpowiedzi, jeśli i w tym przypadku wartości są sobie równe, to zliczone 
zdrobnienia zapisywane są do bufora. Po zakończeniu testu algorytm przypisuje je do 
intensywniejszego programu, bądź też w sytuacji identycznej intensywności, przypisanie 
następuję do obu programów. Gdy podczas porównania na poziomie aktualnej odpowiedzi 
zachodzi  warunek  nierówności  intensywności  wag,  to  ilość  wystąpień  wszystkich 
zdrobnień  jest  mnożona  z  wagą  równą  7  i  dodawana  do  programu  gdzie  aktualna 
intensywność była większa.  Analogicznie przypisanie występuje na poziomie wyższym, 
wtedy gdy nie ma rozstrzygnięcia w aktualnej odpowiedzi, to ilość wystąpień słów z wagą 
7 jest przypisywana do dominującego programu osobowości.

4.2.4. Przypisywanie wykrzyknień

Wykrzyknienia mogą być stosowane często przez osoby o typie osobowości dominującej 
bądź weryfikującej.  Podczas analizy odpowiedzi  przypisanie wykrzyknika do jednego z 
programów wygląda następująco. Pierwszym kryterium jest waga obu typów uzyskana w 
aktualnej odpowiedzi, jeśli jedno z typów ma większą wartość, to zostaje przypisana do 
tegoż programu osobowości.  Kiedy  mamy sytuacje,  gdy  wartości  te  są  równe,  to  pod 
uwagę  zostają  brane  wartości  udzielone  z  poprzednich  pytań  i  na  tej  zasadzie 
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rozstrzygane zostaje przypisanie. Kiedy intensywności są równe dane zostają zapisane do 
bufora i rozpatrzone w identyczny sposób jak to jest opisane w powyższym podrozdziale.

4.3. Algorytm rozmowy z osobą przystępującą do testu

Test  osobowości  przeprowadzany  jest  pasywnie  w  trakcie  normalnej  rozmowy 
użytkownika z chatbotem na wybrany temat. Osoba przystępująca do tego testu nie jest 
zmuszana  do  własnej  psychoanalizy  i  zastanawiania  się  nad  motywami  swojego 
postępowania, jak to dzieje się zwykle w innych testach psychologicznych. Użytkownik ma 
do wyboru kilka tematów rozmowy:

1) komórka,
2) wycieczka,
3) dom (mieszkanie),
4) jedzenie,
5) auto.

Rozmowa  prowadzona  jest  ze  strony  chatbota  w  formie  pytań,  których  odpowiedzi 
analizowane  są  pod  kątem  występowania  słów,  fraz,  zwrotów,  fleksji  jak  opisano  w 
poprzednich rozdziałach tej pracy. Algorytm zadawania pytań opisano poniżej na jednym z 
wybranych  tematów rozmów.  Założono,  że  użytkownik  zaznaczył  jako  temat  rozmowy 
„Komórkę”.  Pierwsze pytanie  zadane jest  następujące „Jaka byłaby Twoja wymarzona 
komórka? Proszę opisz ją  dokładnie.”  Po odpowiedzi  na to  pytanie  następuje analiza, 
można wyodrębnić w niej pięć różnych podstawowych ścieżek. Pierwszy zbiór słów, jakie 
mogą wystąpić w odpowiedzi, to słowa takie jak: dobra, funkcjonalna, ładna, droga, tania, 
rozkładana itp. Po wyodrębnieniu takiego słowa w tekście kolejne pytanie będzie brzmiało 
następująco:  „Proszę  powiedz  mi,  co  rozumiesz  mówiąc,  żeby  była,  to  ...  komórka  i 
dlaczego Ci tak na tym zależy?” Oczywiście w miejsce trzech kropek w takim przypadku 
będzie  podstawione  słowo,  które  zostało  wyszukane,  czyli  np.  funkcjonalna.  Należy 
zaznaczyć, iż słowo, które zostało już użyte w parafrazie zostaje zablokowane tak, aby już 
nie  wystąpiło  kolejne  pytanie  odnośnie  znaczenia  funkcjonalności  tak  jak  w  podanym 
przykładzie.  Możliwe  jest  oczywiście,  że  podczas  kolejnej  odpowiedzi  będzie  użyta  ta 
sama parafraza, ale już z innym słowem, np. bez klapki. Drugą ścieżką jest wyodrębnienie 
takich  słów jak:  nie  mam, nie  chcę,  nie  posiadam,  bezużyteczny.  W takim przypadku 
następuję parafraza: „Czy dobrze zrozumiałem ..., że ... telefonu osobistego? Czy możesz 
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powiedzieć  dlaczego?”  W  miejsce  kropek  na  pierwszym  miejscu  podstawia  się  imię 
użytkownika  w  celu  zbliżenia  się  oraz  próby  „zaprzyjaźnienia  się”.  W miejsce  drugich 
kropek w zależności od wyszukania fraz będzie podstawiona fraza typu: nie używasz, nie 
potrzebujesz. To pytanie zostaje zadane tylko raz w odróżnieniu od powyższego. Trzecią 
ścieżką może być odnalezienie słów związanych z kolorem, np.: kolor, czarny, zielony, 
szary, jasny, srebrny itp. Odpowiedzią ze strony systemu jest zadanie pytania: „Czy kolor 
ma dla Ciebie znaczenie? Czy możesz wyjaśnić dlaczego?” Tak jak i powyższe pytanie, 
tak  i  to  jest  zadawane  tylko  raz.  Kolejna  ścieżka  jest  może  bardziej  skierowana  do 
młodszego pokolenia, jednak bardzo powszechna, chodzi oczywiście o korzystanie z gier 
w telefonie, a poniższe pytanie zobaczymy na ekranie, jeśli użyjemy w odpowiedzi słów, 
np.:  gry,  grać  itp.  Zobaczymy pytanie:  „...  temat  gier  w telefonie,  dlaczego?”,  zamiast 
kropek będziemy mieli  w  zależności  od  płci  użytkownika  wspomniałeś  /  wspomniałaś. 
Kolejne pytanie jest nakierowane na producenta telefonów, np.: nokia, sony, lg, sagem, 
itd.  Po  wyszczególnieniu  takich  słów  wygenerowana  zostanie  kolejne  pytanie  „Proszę 
powiedz  dlaczego  akurat  ...?”  W  miejscu  kropek  będzie  na  przykład  słowo  nokię. 
Następnym pytaniem, jakie może zostać zadane użytkownikowi będzie to pytanie: „Czy 
dobrze zrozumiałem, że zależy Ci, aby bateria była dobra, dlaczego Ci na tym zależy?”, a 
będzie  ono  efektem  wystąpienia  takich  słów  jak:  bateria,  akumulatorek,  itp.  Należy 
zauważyć, iż poza pierwszą parafrazą pozostałe pytania dopytujące występują tylko raz. 
Oczywiście  kolejność  zadawanych pytań  może być  losowa,  na  koniec  zadane zostaje 
pytanie kończące temat „Czy może jeszcze ... coś dodać?” W miejsce kropek wstawiamy 
chciałbyś  /  chciałabyś.  Bardzo  często  podczas  rozmowy,  gdy  pytamy  nie  zadajemy 
pytania,  na  które  rozmówca  może  chciałby  odpowiedzieć,  aby  tego  uniknąć  daje  mu 
możliwość wypowiedzenia się jeszcze na dany temat, dopytujący czy ma jeszcze coś do 
powiedzenia.
Podczas  analizy  pytań  bardzo  ważną  rolę  odgrywa  wewnętrzny  bufor,  który  podczas 
analizy pytania zapamiętuje wystąpienie słów i fraz do zadania kolejnego pytania. Jest to 
bardzo  ważne  ponieważ  zwiększa  to  szanse  kontynuowania  rozmowy  i  powrotu  do 
odpowiedzi  udzielonej  wcześniej.  Załóżmy,  iż  odpowiedź  została  udzielona  i  zostało 
wykrytych pięć zwrotów, oczywiście można zadać jedno pytanie dla pierwszego z nich, a 
dwa kolejne zostają zapamiętane. Jeśli po udzieleniu kolejnej odpowiedzi nie znajdziemy 
żadnych fraz czy słów, to rozmowę musielibyśmy zakończyć, a tak, to kontynuujemy ją 
wykorzystując słowa trzymane w buforze. Taki sposób daje też odczucie użytkownikowi, 
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że  pamiętamy,  o  czym  mówił  wcześniej  i  wiemy  na  czym  mu  zależy,  kontynuując 
rozmowę.

5. Aplikacja

5.1. Funkcjonalność aplikacji
Aplikacja  w  odróżnieniu  od  spotykanych  testów  umożliwiających  rozpoznanie  typu 
osobowości,  posiada  kilka  bardzo  ważnych  zalet  i  udogodnień.  Pierwszą  z  nich  jest 
możliwość wyboru tematu rozmowy, na jaki  osoba chciałaby porozmawiać. Użytkownik 
wybiera płeć oraz podaje imię. Obie dane będą wykorzystywane w pytaniach, które będą 
się  zwracały  do  konkretnej  osoby  co  umożliwia  bliższy  kontakt  i  ułatwia  nawiązanie 
kontaktu z użytkownikiem, aniżeli  zadawanie pytań w sposób bezosobowy. Wybór tych 
danych oraz wprowadzenie imienia jest przedstawione poniżej na rysunku 26.

Rysunek 26. Wybór tematu rozmowy.

Możliwość wyboru  tematu  pozwala użytkownikowi  prowadzić  rozmowę na preferowany 
temat bądź też tematy.  Tematy  są na tyle  różnorodne i  uniwersalna,  że każda osoba 
wybierze przynajmniej jeden. Następną rzeczą jaką można uznać za atut aplikacji jest to 
powitanie  użytkownika  oraz  zachęcenie  go  do  rozmowy  oraz  po  wykonanym  testu 
przedstawieniu  mu  kilku  interesujących  rzeczy  na  temat  jego  samego.  Powitanie 
przedstawia rysunek 27.
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Rysunek 27. Powitanie.

Kolejną  funkcjonalnością  jest  możliwość  przeglądania  historii  pytań  oraz  odpowiedzi 
jakich, użytkownik już udzielił, ilustruje to rysunek 28. W wielu testach można się spotkać z 
przechodzeniem z  jednej  odpowiedzi  na  kolejną,  w  takiej  sytuacji  nie  ma  możliwości 
podglądu poprzednich pytań, jak również bardzo często musimy udzielić odpowiedzi na 
pytania. W tym systemie co prawda musimy odpowiedzieć, ale nasza odpowiedź może 
brzmieć: „Nie udzielę odpowiedzi na to pytanie.” czy też jakakolwiek inna.

 Rysunek 28. Historia rozmowy.

Innym bardzo  ważnym aspektem jest  określanie  intensywności  poszczególnych  typów 
osobowości  „in  the fly”  czyli  w „locie”.  Umożliwia to  osobie odpowiadającej  na pytania 
monitorowanie przypisywania odpowiednich słów, zwrotów i fraz do konkretnych typów. 
Dokładniej zostało to opisane w podrozdziale „Opisanie wyników”. Generowanie wyników 
po każdym pytaniu daje również możliwość zakończenia testu, jeśli użytkownik uważa, iż 
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stopień wyznaczenia osobowości jest dla niego zadowalający i satysfakcjonujący, co jest 
oczywiście  niemożliwe  w  większości  powszechnych  testów.  Nawet,  jeśli  użytkownik 
zakończy test wcześniej, wyniki są stosownie przeskalowane tak, żeby uzyskać możliwie 
maksymalną dokładność określenia  osobowości  na  podstawie  uzyskanych odpowiedzi. 
Najważniejszą  zaletą  jest  widok dokumentu  po zakończeniu odpowiadania  na pytania. 
Strona jest podzielona na trzy sekcje zawierająca ogólną charakterystykę każdego typu 
osobowości wg dr Adriana Horzyka oraz dwie, które opisują zalety oraz słabości,  jakie 
można wywnioskować na podstawie analizy rozmowy.

5.2. Architektura systemu

Aplikacja  należy  do  grupy  aplikacji  internetowych.  Można  ją  znaleźć  pod  adresem: 
http://maximiolo.aspx.sk/.  Główną zaletą systemu internetowego jest  ogólny dostęp bez 
potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownika. Dostęp 
ma,  każdy kto  tylko  posiada  komputer  z  dostępem do Internetu.  Aplikacja  działa  pod 
wszystkimi najbardziej popularnymi przeglądarkami internetowymi, takimi jak IE, Mozilla, 
Opera.  Aplikacja  została  stworzona w technologi  ASP.NET, jest  to framework aplikacji 
internetowych stworzony przez firmę Microsoft. ASP służy do budowania dynamicznych 
stron  internetowych,  aplikacji  internetowych.  Aplikacja  wykorzystuje  technologię  JS 
(JavaScript)  oraz  AJAX  (Asynchroniczny  JavaScript  i  XML).  AJAX  jest  technologią 
tworzenia aplikacji internetowych, w których to interakcja użytkownika z serwerem odbywa 
się bez przeładowania całej zawartości dokumentu. Wszystkie słowniki programów, słów 
dla  poszczególnych programów wraz z wagami,  frazy,  zdrobnienia,  pytania  oraz opisy 
intensywności programu są zaszyte w bazie danych MS 2005. Poniżej na rysunku nr 29 
została przedstawiona struktura systemu.

 Rysunek 29. Struktura systemu.

Na rysunku  nr  30  ukazany jest  ogólny  schemat  rozmowy pomiędzy  użytkownikiem,  a 
uproszczonym chatbotem.
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Rysunek 30. Uproszczony schemat konwersacji.

Poniżej został przedstawiony wzór na obliczenie intensywności programu osobowości w 
jednej odpowiedzi udzielonej przez użytkownika.

I=i⋅w i j⋅w j⋅2k⋅wkl⋅wl
Wzór 1. Intensywność programu osobowości w danej odpowiedzi.

I  – intensywność danego typu osobowości
i  – liczba wystąpień słów w danym typie
wi – waga słowa
j  – liczba wystąpień fraz w danym typie
w j  – waga frazy
k  – liczba wystąpień „!”
wk  – waga „!”
l  – liczba wystąpień zdrobnień
wl – waga zdrobnień 
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Intensywność poszczególnych typów osobowości jest obliczana jako suma wzoru nr 1 dla 
każdej odpowiedzi na zadane pytanie. 

Rysunek 31. Schemat bazy danych.

5.3. Opisanie wyników

Poniżej  w  tabeli  numer  2  przedstawiono  przebieg  rozmowy  użytkownika.  Dodatkowo 
została  przedstawiona  analiza  odpowiedzi  oraz  ocena  intensywności  programów 
osobowości.

Tabela 2. Przebieg rozmowy.

Rozmówca Wypowiedź Analiza Intensywność typów
(słowa/frazy)

Chatbot Jaka byłaby Twoja 
wymarzona komórka? 

Proszę opisz ją 
dokładnie.
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Tomek Chce mieć, jak najlepszą 
komórkę. Nowoczesną, z 
dużym wyświetlaczem, z 

dużą ilością różnych 
bajerów. Muszę mieć w 
niej mp3, radio, aparat. 

Uważam, że to 
najważniejsze 

funkcjonalności.

Chce, mieć, mieć, 
uważam – DOM 

jak – ODK 
najlepsza, 

nowoczesna, 
bajerów, mp3, 
aparat, radio, z 
dużym, duża, z 
dużym -MAK

muszę – HAR 

DOM – 34/0
MAK –63/14
ODK – 9/0
HAR – 8/0

Ogółem - 25%

Chatbot Proszę powiedz mi, co 
rozumiesz mówiąc, żeby 

była to nowoczesna 
komórka i dlaczego Ci 

tak na tym zależy?

Tomek Chcę, aby ten telefon 
nowoczesny i posiadał 
dużą pamięć, ponieważ 

lubię się popisywać 
piosenkami oraz grami, a 

do tego niestety 
potrzebna jest duża 

pamięć. 

lubię się 
popisywać, 

nowoczesny, duża 
- MAK 

chcę, posiadam, 
posiadał , chce – 

DOM 

DOM – 50/0
MAK – 96/30

ODK – 9/0
HAR – 8/0

Ogółem - 38%

Chatbot Proszę powiedz mi, co 
rozumiesz mówiąc, żeby 
była to z dużą pamięcią 
komórka i dlaczego Ci 

tak na tym zależy?

Tomek Lubię słuchać muzyki, 
każdą wolną chwilkę 

wykorzystuję na 
słuchanie muzyczki mimo 
to, że bateria się szybko 

Muzyczki,muszę – 
HAR 

szybko – ZAD 
mimo to – ASE 

duża, mnie – DOM 

DOM – 60/0
MAK – 104/30

ODK – 9/0
ASE - 0/14
HAR – 16/0

61



wyczerpuje podczas 
dłuższego słuchania. 

poza tym duża pamięć 
inspiruje mnie do 

wyszukiwania coraz to 
większej ilości muzyki 

jaką muszę przegrać na 
komórkę.

ZAD - 8/0

Ogółem - 48%

Chatbot Wspomniałaś temat gier 
w telefonie, dlaczego?

Tomek  Inną bardzo ważna 
kwestią jest fakt, iż 

potrzebuje dobrej baterii. 
Lubię w wolnych 

chwilach grać w gry, 
które potrafią mnie 

zaciekawić jakkolwiek źle 
się czuję tracąc czas na 
nie. Dodam jeszcze, iż 

bardzo przydałaby mi się 
komórka bez klapki.

bardzo, bardzo – 
MAK 

potrzebuję – DOM
jakkolwiek – ASE 

źle – WER 
czas – ODK 

DOM – 77/0
MAK – 118/30

ODK – 16/0
WER - 10/0
ASE - 8/14
HAR – 16/0
ZAD - 8/0

Ogółem - 59%

Chatbot Proszę powiedz mi, co 
rozumiesz mówiąc, żeby 

była to bez klapki 
komórka i dlaczego Ci 

tak na tym zależy?

Tomek Mam na myśli to, iż 
bardzo mi ona 

przeszkadza podczas 
codziennego użytku oraz 

gry.

mam – DOM 
bardzo – MAK 

DOM –86/0
MAK – 125/30

ODK – 16/0
WER - 10/0
ASE - 8/14
HAR – 16/0
ZAD - 8/0
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Ogółem - 62%

Chatbot Czy dobrze zrozumiałem, 
że zależy Ci aby bateria 
była dobra, dlaczego Ci 

na tym zależy?

Tomek Tak dobrze. Jak już 
wspomniałem lubię 

słuchać muzyki, poza 
tym podczas jazdy na 
zajęcia gram w gry. 

Według mnie to komórka 
powinna wytrzymać parę 

dni bez potrzeby 
ładowania. 

jak – ODK 
według mnie, mnie 

– DOM 

DOM – 96/20
MAK – 125/30

ODK – 25/0
WER - 10/0
ASE - 8/14
HAR – 16/0
ZAD - 8/0

Ogółem - 70%

Chatbot Czy może jeszcze 
chciałbyś coś dodać?

Tomek Uważam, iż 
najważniejsze rzeczy 

zostały już powiedziane. 
Reasumując komórka 
powinna być zbiorem 
nowinek technicznych 

oraz zachwycać innych.

uważam – DOM 
zachwycać, 

nowinek 
technicznych -MAK 

DOM – 103/20
MAK – 132/48

ODK – 25/0
WER - 10/0
ASE - 8/14
HAR – 16/0
ZAD - 8/0

Ogółem - 76%

Po zakończeniu  rozmowy użytkownik  może  dowiedzieć  się  kilka  ciekawych  rzeczy  na 
własny temat poniżej przedstawiono kilka z nich.
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Tabela 3. Opis typu osobowości.

Program Opis

Dominujący Jesteś osobą, która chce rządzić, i czuje się w takiej roli bardzo dobrze. 

Dominujący Jesteś osobą, która chętnie wyrażasz swoje zdanie oraz opinie. 

Maksymalista Lubisz dążyć do rzeczy nowych. 

Maksymalista Lubisz dążyć do rzeczy ekstremalnych.

Asekuracyjny Rzadko Twoje działania prowadzą do bezpieczeństwa, zabezpieczenia się 
oraz asekuracji. 

Harmonijny Dążenie do łagodzenia sporów nie leży w Twojej naturze. 

Bardzo ciekawą rzeczą jest fakt, iż można odkryć kilka swoich zalet oraz słabości, które 
zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 4. Zalety i słabości.

Zalety/Słabości Program Opis

Zalety Dominujący Jesteś osobą, która posiada zdolności przywódcze. 

Zalety Maksymalista Twoim atutem jest dążenie do stawianych sobie celów. 

Zalety Odkrywczy W działaniach często wykorzystujesz sprawdzone 
metody. 

Zalety Inspirujący Twoje działania nie są spontaniczne. 

Zalety Weryfikujący Nie zwracasz innym uwagi na ich błędy i niedociągnięcia 
innych. 

Słabości Dominujący Zwykle masz trudności z wysłuchaniem innej osoby.

Słabości Maksymalista Zazwyczaj kupujesz rzeczy nowe, aby zaimponować 
innym. 

Słabości Asekuracyjny Czasami działasz bez przemyślenia konsekwencji. 

Słabości Harmonijny Zwykle nie zależy Ci na zgodzie i symbiozie między 
ludźmi czy rzeczami.
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Słabości Odkrywczy Często nie dociekasz do poznania, odkrycia nowych 
rzeczy, zjawisk, osób. 

Słabości Empatyczny Zwykle nie potrafisz wysłuchać innej osoby i szczerze z 
nią porozmawiać.

Słabości Inspirujący Zwykle nie działasz spontanicznie.

Słabości Równoważący Nie potrafisz zestawić i porównywać zdarzeń, zachowań. 

Słabości Systematyczny Zwykle charakteryzujesz się brakiem planowania działań.

Słabości Weryfikujący Zazwyczaj nie zwracasz innym uwagi na ich błędy i ich 
niedociągnięcia innych.

Słabości Zadaniowy Wolisz najpierw wykonać mniej istotne rzeczy, zanim 
zajmiesz się poważniejszymi. 

Z powyższej rozmowy oraz oceny intensywności typów osobowości można określić typy 
składowe  użytkownika  oraz  ich  intensywności.  Tomek,  bo  tak  miała  na  imię  osoba 
rozmawiająca,  posiada  głównie  dwa  typy  dominujące  są  to:  typ  Dominujący  oraz 
Maksymalisty. Można taki typ określić mianem typu złożonego – rywalizujący (RYW), który 
jest  połączeniem  Maksymalisty  i  Dominującego  [13][34].  O  takiej  osobie  można 
powiedzieć, że odczuwa potrzebę rządzenia i decydowanie nie tylko za siebie ale również 
za  innych.  Stawia  sobie  wielkie  cele  i  dąży  do  ich  osiągnięcia.  Szuka  rzeczy  o 
nieprzeciętnych cechach i właściwościach, co można było zauważyć analizując rozmowę. 
Nie lubi, jeśli się narzuca sposób działania bądź też wymusza konkretne kroki. Osoba taka 
za wszelką cenę będzie dążyła do realizacji swoich celów. 

6. Podsumowanie
Na podstawie  przeprowadzonych  rozmów oraz  obserwacji  podczas  tworzenia  aplikacji 
można wyciągnąć kilka bardzo ważnych wniosków. Najważniejszym jest stwierdzenie, iż 
zaimplementowany algorytm działa poprawnie. Pokazuje to możliwość bardzo prostego 
rozpoznawania typu osobowości współrozmówcy poprzez jego sposób wysławiania. Jego 
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działanie zostało potwierdzone przez grupę około 20 osób, które odbywały rozmowy na 
wybrane przez siebie tematy. Osoby te stwierdziły, iż aplikacja po zakończeniu rozmowy 
przedstawia poprawną analizę typu osobowości rozmówcy. Natomiast zalety i  słabości, 
które zostały im przedstawione odebrane zostały bardzo dobrze. Około 20% osób było 
zachwyconych rezultatami programu oraz trafnością ich osobowości.  Największą grupę 
zajmują osoby, które stwierdziły bardzo dobrą czyli poprawną analizę typy osobowości, to 
jest  około  60%,  natomiast  pozostała  część  uznała  rozpoznanie  typu za  umiarkowane. 
Istnieją  niestety  przypadki,  w  których  stopień  rozpoznania  osobowości  jest 
niezadowalający jest to ok 5% osób, które korzystały z aplikacji. Kolejnym atutem pracy 
jest stworzenie bardzo szerokiej bazy fraz, słów, zwrotów oraz zdrobnień, które cały czas 
można  poszerzać  tym  samym  udoskonalając  rozpoznawanie  typologii  osobowości 
zaproponowanej przez dr Adriana Horzyka. Innym atutem aplikacji jest jej dostępność oraz 
integracja bazy danych. Obecnie, kiedy duża liczba osób posiada dostęp do Internetu, to 
projektowanie i implementacja aplikacji internetowych ma coraz większe znaczenie oraz 
rozprzestrzenia  się  bardzo  dynamicznie  na  wszystkie  dziedziny  naszego  życia 
codziennego, pracy jak i zabawy, i rozrywki. Dzięki temu możemy analizować i na bieżąco 
zbierać informacje od użytkowników. Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z myślą 
„user friendly”, tak aby każdy mógł bez problemu dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy na 
swój  temat,  o  których  może sam jeszcze nie  wie,  bądź też  nie  jest  o  nich  do  końca 
przekonany.  Podczas  działania  aplikacji  każdy  może  na  bieżąco  obserwować  na 
graficznym i  liczbowym zestawieniu intensywność programów osobowości,  jak również 
przeprowadzaną analizę dokonywanych odpowiedzi wraz z przypisaniem do odpowiednich 
typów. Graficzne przedstawienie w bardzo przyjazny i transparentny sposób odzwierciedla 
intensywności. 
W chwili obecnej najpopularniejsze stają się testy dedykowane w konkretnym kierunku, co 
umożliwia  im  osiągnięcie  dokładniejszego  wyniku,  najpopularniejsze  podczas  wyboru 
osoby  na  kierownicze  stanowiska.  Algorytm,  który  został  zaproponowany  i 
zaimplementowany  posiada  szersze  zastosowanie  dzięki  możliwości  rozpoznawaniu 
wszystkich typów jednocześnie.  Takie zastosowanie wydaje się być lepszym, gdyż nie 
ukierunkowuje osobę wykonującą test na konkretny tok myślenia czy wysławiania się, a 
prowadzi swobodną konwersacje na przyjazne tematy. Na pewno już w niedługim czasie 
każdy będzie się spotykał z podobnymi aplikacjami,  które obecnie mają coraz szersze 
zastosowanie,  a  w  niedługiej  przyszłości  będą  używane  do  bardzo  szerokiej  gamy 
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zagadnień.  Należy  również  zauważyć,  iż  w zastosowanym rozwiązaniu,  to  użytkownik 
decyduje, na jaki temat chce rozmawiać, co niestety przy standardowych testach nie jest 
możliwe.  Osoba,  która  chce  rozmawiać  na  dany  temat  jest  w  stanie  się  otworzyć  i 
opowiedzieć dużo więcej niż podczas ogólnie stosowanego zadawania pytań zamkniętych 
z możliwymi odpowiedziami „tak” lub „nie”.
Warto zastanowić się nad danym zagadnieniem i postarać się go rozszerzyć.
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