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1. Fontos számomra a jó teljesítményért kapott dicséret.
2. Szeretek egy csoport élén a csoportért tevékenykedni.
3. Örülök, ha a többieknek segíthetek, még ha én nem is szerepelek olyan jól.
4. Ha érzem, hogy fejlődök valamiben, még keményebben dolgozom. 
5. Minél nehezebb egy probléma, annál inkább igyekszem megoldani.
6. Az, hogy mások felfigyeljenek a munkámra, igazán a legfontosabb.
7. Szükségem van arra, hogy megdicsérjenek a jó munkámért.
8. A jó munkáért járó dicséret nem elég, szeretem, ha jutalmat is kapok érte.
9. Fontos, hogy az egy helyen tanulók illetve dolgozók segítsék egymást.
10. Akkor megy a munka a legjobban, ha dicséretet kapok.
11. Fontos számomra, hogy a jó teljesítményemet jutalmazzák.
12. A győzelem fontos számomra. 
13. Nagyon tudok dolgozni, ha az a tét, hogy másoknál jobb lehessek.
14. Erősen törekszem arra, hogy megértsem az új dolgokat.
15. Fontos számomra a szüleimtől a jó teljesítményért kapott dicséret.
16. Fontos, hogy a barátaim büszkék legyenek a teljesítményemre.
17. Fontos számomra, hogy számíthassak a barátaim segítségére a munkában.
18. Odafigyelek másokra.
19. Azt akarom, hogy a legjobbak között legyek.
20. Az érdekes feladatokkal keményebben próbálkozom. 
21. Örülök, ha azt látom, hogy fejlődök a munkámban.
22. A munkáért járó bizonyítvány segít abban, hogy keményebben dolgozzak.
23. Fontos számomra, hogy visszajelezzék, hogy jól csinálom a munkámat.
24. Keményen tudok dolgozni azért, hogy felfigyeljenek rám a többiek. 
25. Annál keményebben dolgozom, minél jobb visszajelzést kapok a munkámról.
26. A barátok segítenek abban, hogy keményen tudjak dolgozni.
27. Szeretem, ha esély van arra, hogy valamit a javítás érdekében újra próbálhassak.
28. Szeretek másoknak segíteni, hogy jók legyenek.
29. Gyakran igyekszem azon, hogy egy csoport vezetője legyek.
30. Szeretek másokkal versenyezni.
31. A barátaimmal végzett közös munka növeli a teljesítményemet.
32. Nem bánom, ha sokáig kell dolgoznom egy feladaton, ha érdekel. 
33. Akkor dolgozom a legjobban, ha valamilyen jutalmat kaphatok érte.
34. Szükségem van arra, hogy lássam, mire jutok a munkámmal.
35. Azt akarom, hogy fontosnak érezhessem magam mások szemében.
36. Szeretem, ha ösztönzik a munkámat. 

Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? Tegyél X jelet a megfelelő értékhez! 
5: teljesen egyetértek, 1: egyáltalán nem értek egyet.


