Kwestionariusz BFI-2
Poniżej znajdują się zdania opisujące ludzi, które mogą odnosić się do Ciebie lub nie. Na przykład, czy
zgadzasz się, że jesteś osobą, która lubi spędzać czas z innymi ludźmi? Proszę wpisać odpowiednią cyfrę przy
każdym stwierdzeniu, aby określić stopień, w jakim zgadzasz się lub nie zgadzasz z danym stwierdzeniem.
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Jestem kimś, kto…
1.

___ jest towarzyski, kontaktowy

2.

___ jest współczujący i ma miękkie serce

3.

___ zwykle jest niezorganizowany

4.

___ jest zrelaksowany, dobrze radzi sobie ze stresem

5.

___ ma niewiele zainteresowań artystycznych

6.

___ jest asertywny, pewny siebie

7.

___ jest pełen szacunku, traktuje innych z szacunkiem

8.

___ zwykle jest leniwy

9.

___ zachowuje optymizm pomimo doświadczanych przeciwności

10. ___ jest ciekawy wielu różnych rzeczy
11. ___ rzadko czuje się podekscytowany lub pełen zapału
12. ___ zwykle dostrzega wady u innych
13. ___ jest solidny, obowiązkowy
14. ___ jest zmienny, ma huśtawki nastrojów
15. ___ jest pomysłowy, znajduje sprytne sposoby, jak coś zrobić
16. ___ zwykle jest cichy
17. ___ ma niewiele współczucia dla innych
18. ___ jest systematyczny, lubi mieć wszystko poukładane
19. ___ bywa spięty
20. ___ fascynuje się sztuką, muzyką lub literaturą
21. ___ jest dominujący, działa jak lider
22. ___ rozpoczyna kłótnie z innymi
23. ___ ma trudności z rozpoczynaniem zadań
24. ___ czuje się pewnie, dobrze mu ze sobą
25. ___ unika intelektualnych, filozoficznych dyskusji
26. ___ jest mniej aktywny niż inni ludzie
27. ___ jest wyrozumiały z natury
28. ___ czasem bywa nierzetelny
29. ___ jest emocjonalnie stabilny, trudno go zdenerwować
30. ___ jest niezbyt kreatywny
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Jestem kimś, kto…
31. ___ jest czasami nieśmiały, zamknięty w sobie
32. ___ jest pomocny i bezinteresowny względem innych
33. ___ utrzymuje ład i porządek
34. ___ dużo się martwi
35. ___ ceni sztukę i piękno
36. ___ ma trudności z wywieraniem wpływu na innych ludzi
37. ___ czasami jest niegrzeczny dla innych
38. ___ jest skuteczny, doprowadza sprawy do końca
39. ___ często odczuwa smutek
40. ___ jest wnikliwy, ma głębokie przemyślenia
41. ___ jest pełen energii
42. ___ jest podejrzliwy w stosunku do intencji innych ludzi
43. ___ jest niezawodny, można na niego liczyć
44. ___ panuje nad swoimi emocjami
45. ___ ma trudności z wyobrażeniem sobie różne rzeczy
46. ___ jest rozmowny
47. ___ bywa zimny i nieczuły
48. ___ zostawia po sobie bałagan, nie sprząta
49. ___ rzadko odczuwa niepokój lub strach
50. ___ uważa, że poezja i teatr są nudne
51. ___ woli, żeby to inni podejmowali się przywództwa
52. ___ jest uprzejmy, grzeczny dla innych
53. ___ jest wytrwały, pracuje dopóki nie ukończy zadania
54. ___ bywa depresyjny i przygnębiony
55. ___ niezbyt interesuje się abstrakcyjnymi ideami
56. ___ tryska entuzjazmem
57. ___ widzi w ludziach to, co najlepsze
58. ___ czasem zachowuję się nieodpowiedzialnie
59. ___ jest pobudliwy, łatwo ulega emocjom
60. ___ jest oryginalny, ma nowe pomysły
Proszę sprawdzić, czy wpisałeś cyfrę przy każdym stwierdzeniu.

Copyright ©2015 by Oliver P. John and Christopher J. Soto
Polska adaptacja: Jan Cieciuch i Włodzimierz Strus

Klucz
Poniżej znajdują się numery itemów przypisanych do właściwych domen i aspektów BFI-2. „R”
oznacza konieczność odwrócenia skali odpowiedzi w danym itemie.

Domeny
Extraversion: 1, 6, 11R, 16R, 21, 26R, 31R, 36R, 41, 46, 51R, 56
Agreeableness: 2, 7, 12R, 17R, 22R, 27, 32, 37R, 42R, 47R, 52, 57
Conscientiousness: 3R, 8R, 13, 18, 23R, 28R, 33, 38, 43, 48R, 53, 58R
Negative Emotionality: 4R, 9R, 14, 19, 24R, 29R, 34, 39, 44R, 49R, 54, 59
Open-Mindedness: 5R, 10, 15, 20, 25R, 30R, 35, 40, 45R, 50R, 55R, 60

Aspekty
Extraversion
Sociability: 1, 16R, 31R, 46
Assertiveness: 6, 21, 36R, 51R
Energy Level: 11R, 26R, 41, 56
Agreeableness
Compassion: 2, 17R, 32, 47R
Respectfulness: 7, 22R, 37R, 52
Trust: 12R, 27, 42R, 57
Conscientiousness
Organization: 3R, 18, 33, 48R
Productiveness: 8R, 23R, 38, 53
Responsibility: 13, 28R, 43, 58R
Negative Emotionality
Anxiety: 4R, 19, 34, 49R
Depression: 9R, 24R, 39, 54
Emotional Volatility: 14, 29R, 44R, 59
Open-Mindedness
Intellectual Curiosity: 10, 25R, 40, 55R
Aesthetic Sensitivity: 5R, 20, 35, 50R
Creative Imagination: 15, 30R, 45R, 60
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