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A következő kérdések azt mérik, hogyan állunk hozzá saját magunkhoz, teljesítményünkhöz, 

másokhoz. Nincsenek jó vagy rossz válaszok. Kérlek, minden kérdésre válaszolj. Ne tölts túl sok időt 

egy kérdés megválaszolásával, hagyatkozz az első megérzésedre. A kérdésekre úgy válaszolj, hogy 

bejelölöd a megfelelő kört a skálán, hogy mennyire értesz egyet az adott állítással.  

 

1 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

2 

Nagyon 

nem értek 

egyet 

3 

Valamennyire 

nem értek 

egyet 

4 

Semleges 

5 

Valamennyire 

egyetértek 

6 

Nagyon 

egyetértek 

7 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

 

 

1. Magas mércét állítok a teljesítményem elé iskolában vagy a munkahelyen. 

2. Rendezett ember vagyok. 

3. Gyakran kudarcnak élem meg, ha nem érem el céljaimat. 

4. A tisztaság fontos nekem. 

5. Ha nem vársz el sokat magadtól, soha nem viszed sikerre a dolgaid. 

6. A legjobb formám sem elég jó nekem. 

7. Azt gondolom, a dolgoknak a helyükre kell kerülniük. 

8. Magas elvárásaim vannak saját magam felé. 

9. Ritkán felelek meg saját magam elvárásainak. 

10. Szeretem, ha mindig szervezett és fegyelmezett vagyok. 

11. Az, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, soha nem tűnik elégnek. 

12. Magas mércéket állítok magam elé. 

13. Soha nem vagyok elégedett az eredményeimmel. 

14. A legjobbat várom el magamtól. 

15. Gyakran aggódom, hogy nem felelek meg saját magam elvárásainak. 

16. A teljesítményem ritkán éri el a mércémet. 

17. Nem vagyok elégedett még akkor sem, amikor tudom, hogy megtettem, ami tőlem tellett. 

18. Mindenben a legjobbat szeretném nyújtani. 

19. Ritkán vagyok képes elérni a teljesítményem elé állított mércémet. 

20. Nagyon ritkán vagyok elégedett a teljesítményemmel. 

21. Szinte soha nem érzem, hogy amit tettem az elég jó. 

22. Erős vágyat érzek, hogy a kiválóságra törekedjem. 

23. Gyakran kiábrándult vagyok, miután befejeztem egy feladatot, mert tudom, hogy jobban is 

meg tudtam volna csinálni.  

 


