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Testul Cattell 

Chestionarul de față cuprinde 187 de întrebări la care sunteți rugați să răspundeți. Majoritatea întrebărilor sunt 

destinate ca prin răspunsurile pe care le ve-ți da, să se scoată în evidență, în general, modul în care vă manifestați. 

Fiecare întrebare este însoțită de 3 răspunsuri, dîndu-vi-se posibilitatea de a alege răspunsul care vi se potrivește. Afară 

de această categorie de întrebări, ale căror răspunsuri posibile din care aveți de ales pot fi fiecare “corect” sau „greșit” 

în măsura în care vi se potrivesc sau, respectiv, nu vi se potrivesc, chestionarul mai cuprinde și altă categorie de 

întrebări (în număr mai mic) care nu se referă la felul dv. de a vă manifesta, ci la corectitudinea judecăților și 

raționamentelor dv. Și aceste întrebări sunt însoțite de 3 variante de răspunsuri dar dintre acestea numai unul este corect 

și pe acesta vi se cere să-l alegeți și să-l indicați. 

Pentru o mai bună înțelegere a celor de mai sus, vă rugăm să urmăriți cu atenție următoarele 4 exemple: 

1.Îmi place să asist la meciuri: 

1) da;  2) câteodată ;  3) nu; 

2.Prefer oamenii: 

1) rezervați; 2) între rezervați și sociabili; 3) sociabili și ușor atașabili; 

3.Banii nu aduc fericirea: 

1) este adevărat; 2) nu sunt sigur; 3) nu este adevărat; 

4.Femeia este de „copilul” ei ceea ce „găina” este față de:  

1) pui; 2) pisică;  3) băiat; 

Din exemplele prezentate puteți remarca că întrebările care se pun nu cuprind toate cazurile particulare pe care a-ți 

dori câteodată să le întâlniți. Astfel la prima întrebare din exemplele date este vorba despre meciuri. Poate că pe dv. v-ar 

interesa să fi-ți întrebat despre ce meciuri este vorba: baschet, fotbal etc. Pentru ceea ce urmărim are importanță 

aspectul general și mai puțin cel particular. De aceea vă rugăm ca la toate întrebările să aveți în vedere cazurile la 

modul general. 

 

 Câteva sfaturi pentru cei care răspund la chestionarul de față 

1. Nu reflectați prea mult. Însemnați răspunsul care vi se pare de la început cel mai natural pentru dv. (cel mai potrivit) 

2. Încercați să evitați răspunsul intermediar  („nu sunt sigur” , „nu știu”, „mai mult sau mai puțin”  „între 1 și 3”). Nu 

le utilizați decât în cazurile în care vă va fi într-adevăr imposibil să răspundeți prin unul din dintre celelalte răspunsuri – 

poate la o întrebare în 4 sau 5. 

3. Răspundeți la toate întrebările, nu omiteți nici una. Veți avea poate impresia că unele întrebări nu vă privesc. 

4. Răspunde-ți cât mai sincer. Alegeți răspunsul care este adevărat pentru dv., fără a vă preocupa să faceți “o bună 

impresie”. Chestionarul pune în evidență ne sinceritatea, tendința de a prezenta lucrurile în mod denaturat, de a vă 

aprecia altfel decât sunteți în realitate.   
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 Întrebări: 

1. Îmi sunt clare instrucțiunile acestui test: 

 1) da;   2) nu sunt suficient de clare;  3) nu; 

 

2. Sunt gata să răspund la fiecare întrebare cît mai sincer: 

 1) da;   2) nu știu;    3) nu; 

 

3. Aș prefera să am o casă: 

 1) situată într-un cartier în care oamenii se pot vizita cu ușurință; 2) între 1 și 3;    3) izolată în adâncul pădurii; 

 

4. Sunt capabil să găsesc energia necesară pentru a înfrunta dificultățile pe care le întâmpin: 

 1) întotdeauna; 2) deseori;    3) rar; 

 

5. Mă simt neliniștit în fața animalelor sălbatice, chiar dacă ele sunt închise în cuști: 

 1) da;   2) s-ar putea;    3) nu; 

 

6. Mă feresc să critic oamenii, ideile și părerile lor: 

 1) da;   2) câteodată;    3) nu; 

 

7. Fac oamenilor observații usturătoare atunci când consider că le merită: 

 1) de obicei;  2) uneori;    3) niciodată; 

 

8. Îmi place mai mult muzica clasică decât muzica ușoară: 

 1) da;   2) nu sunt sigur;   3) nu; 

 

9. Dacă ași vedea doi copii ai vecinilor gata să se bată: 

 1) i-ași lăsa să se descurce singuri;  2) nu știu ce aș face;  3) i-ași împăca; 

 

10.În societate:  

 1) caut să mă fac remarcat;  2) între 1 și 3;   3) prefer să nu mă fac remarcat; 

 

11.Este mai interesant să fii: 

 1) inginer constructor   2) nu știu;   3) actor dramatic; 

 

12. Pe stradă aș prefera să mă opresc pentru a privi la un artist care pictează decât să privesc și să ascult oamenii care 

se ceartă: 

 1) da;    2) nu știu;   3) nu; 

 

13. În general reușesc să mă înțeleg cu oamenii exigenți, chiar dacă aceștia se laudă sau se arată   prea satisfăcuți de ei 

înșiși: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

14. Pe fața unui om se poate vedea  dacă e necinstit: 

 1) aproape întotdeauna;   2) uneori;   3) niciodată; 

 

15. Ar fi bine pentru toată lumea dacă vacanțele (concediile) ar fi mai lungi și fiecare ar fi obligat să le ia: 

 1) de acord;     2) nu sunt sigur;  3) nu sunt de acord; 

 

16. Ași prefera să-mi asum riscul unei munci în care să pot câștiga neregulat, dar mult, decât să accept o muncă în care 

să câștig regulat dar puțin: 

 1) da;     2) nu știu;   3) nu; 

 

17. Vorbesc despre ceea ce simt: 

 1) numai dacă este necesar;   2) între 1 și 3 ;   3) din propria inițiativă ori de câte ori am ocazia; 

 

18. Mi se întâmplă să am senzația unui pericol vag sau să mi se facă frică din motive pe care nu mi le pot explica: 

 1) uneori;    2) foarte rar;   3) niciodată; 

 

19. Dacă sunt criticat pe nedrept pentru o faptă pe care n-am comis-o, dar care mi se atribuie: 

 1) nu mă simt deloc vinovat;  2) între 1 și 3;   3) mă simt totuși puțin vinovat; 

 

20. Cu bani poți obține orice sau aproape orice: 

 1) da;    2) nu sunt sigur;   3) nu; 

 

21.Hotărîrile mele sunt dictate mai mult: 

 1) de sentimente;  2) în egală măsură de sentimente și de rațiune;  3) de rațiune; 
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22. Majoritatea oamenilor ar fi mai fericiți dacă ar trăi mai mult printre semenii lor și s-ar comporta la fel ca ei: 

 1) da;    2) nu sunt sigur;   3) nu; 

 

23. Când mă privesc în oglindă mi se întâmplă câteodată să nu știu unde mi-e dreapta și unde mi-e stânga: 

 1) da;    2) nu sunt sigur;   3) nu; 

 

24. Când vorbesc îmi place: 

 1) să prezint lucrurile așa cum îmi vine în minte; 2) între 1 și 3;     3) să am dinainte ideile bine sistematizate; 

 

25. Când ceva mă scoate din sărite mă calmez foarte repede: 

 1) da;  2) între 1 și 3;     3) nu; 

 

26. Lucrând același număr de ore și cu remunerație egală e mai bine să fii: 

 1) tâmplar sau bucătar;  2) nu știu;  3) ospătar în restaurant; 

 

27. Am fost desemnat să îndeplinesc: 

 1) doar câteva funcții ( pînă la 5 );  2) mai multe funcții;  3)un număr mare de funcții; 

 

28. „Sapa” este față de „a săpa” ceea ce „cuțitul” este față de: 

 1) a subția;    2) a tăia;   3) a ascuți; 

 

29. Mi se întâmplă să nu pot adormi pentru că mă urmărește o idee: 

 1) uneori;   2) foarte rar;   3) niciodată; 

 

30. În viața mea personală realizez scopurile pe care mi le fixez: 

 1) în majoritatea cazurilor;  2) uneori;  3) niciodată; 

 

31. O lege învechită ar trebui schimbată: 

 1) numai după o analiză profundă;  2) nu sunt încrezut 

3) fără a se mai tărăgăna schimbările în discuțiile îndelungate; 

 

32. Mă simt în largul meu atunci când lucrez la un proiect care impune măsuri imediate ce afectează situația altor 

persoane: 

 1) nu ;   2) între 1 și 3;   3) da; 

 

33. Mi se pare că majoritatea oamenilor pe care-i cunosc mă consideră un partener de discuție amuzantă: 

 1) da;   2) nu știu;   3) nu; 

 

34. Când văd oamenii cu o ținută dezordonată: 

1) îi accept așa cum sunt;  2) între 1 și 3;   3) mă dezgustă și mă incomodează; 

 

35. Mă simt puțin încurcat atunci când în societate devin centrul atenției generale: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;  3) nu; 

 

36. Îmi face plăcere să iau parte la o mare întîlnire , la un bal, la o adunare publică etc.: 

 1) întotdeauna;  2) cîteodată;    3) niciodată; 

 

37. La școală prefer:  

 1) muzica;  2) nu știu;  3) lucrul manual;   

 

38. Când mi se încredințează o funcție de răspundere prefer să fie urmate întocmai directivele mele, iar în caz contrar 

renunț la funcția dată: 

 1) da;   2) cîteodată;  3) nu; 

 

39. Pentru părinți este mai important: 

 1) să-și ajute copiii să se dezvolte;  2) și una și alta;  3) să-i învețe să se controleze; 

 

40. În cadrul unei munci de echipă aș prefera: 

 1) să muncesc la îmbunătățirea activității; 2) între 1 și 3; 3) să veghez la respectarea regulamentului; 

 

41. Sunt nevoit de a mă ocupa de o activitate fizică ce necesită un efort deosebit: 

 1) uneori;  2) foarte rar;  3) niciodată; 

 

42. Îmi place mai mult să am de-a face cu oameni manierați, politicoși decât cu persoane fără educație: 

 1) da;   2) probabil;  3) nu; 
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43. Mă simt tare deprimat atunci când oamenii mă critică: 

 1) da;   2) între 1 și 3;  3) nu; 

 

44. Când mă cheamă șeful: 

 1) mă gândesc că voi putea profita de ocazie pentru a-mi rezolva problemele personale; 2) între ambele posibilități   

3) Mi-e teamă că am făcut ceva greșit; 

 

45. Lumea în care trăim are nevoie de: 

 1) oameni practici cu realizări materiale imediate;  2) nu știu; 3) oameni cu idei de îmbunătățire a lumii; 

 

46. În textele pe care le citesc sesizez intuițiile ascunse, ne exprimate direct: 

 1) da;   2) între 1 și 3;    3) nu; 

 

47. Când eram adolescent participam la activitățile sportive școlare: 

 1) cât mai rar posibil, când eram obligat;   2) cu indiferență;   3) cu entuziasm; 

 

48. Camera mea este bine aranjată și, în general, știu cu precizie unde îmi sunt lucrurile: 

 1) da;   2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

49. Mi se întâmplă să ajung într-o stare de încordare și enervare când mă gândesc la evenimentele petrecute în timpul 

zilei: 

 1) câteodată;   2) foarte rar;     3) niciodată; 

 

50. Discutând cu oamenii mă întreb dacă ceea ce le spun îi interesează cu adevărat: 

 1) aproape întotdeauna;  2) uneori;   3) niciodată; 

 

51. Dacă ar trebui să aleg, aș prefera să fiu: 

 1) pădurar;    2) nu știu;   3) profesor de liceu; 

 

52. La anumite ocazii festive și aniversări importante: 

 1) îmi place să fac cadouri personale;   2) nu știu;   3) mi se pare cam plictisitor să mă ocup de cumpărarea cadourilor; 

 

53. „Obosit” este față de „muncă” ceea ce „mândru” este față de: 

 1) surâs;   2) reușită;    3) fericit; 

 

54. Care dintre următoarele 3 lucruri nu concordă cu celelalte 2: 

 1) lumânare;     2) lună;   3) lampă electrică; 

 

55. Prietenii m-au părăsit: 

 1) aproape niciodată;   2) câteodată;    3) adeseori; 

 

56. Prin unele calități personale mă simt superior majorității oamenilor: 

 1) da;     2) nu sunt sigur;   3) nu; 

 

57. Când mă impresionează ceva caut să ascund celorlalți ceea ce simt: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

58. Îmi place să merg la spectacole sau să mă distrez: 

 1) de mai multe ori pe săptămână; 2) cam odată pe săptămână; 3) mai rar decât odată pe săptămână; 

 

59. Cred că un foarte mare grad de libertate este mai de preț decât bunele maniere și respectarea legii: 

 1) da;   2) nu știu;   3) nu; 

 

60. În prezența unor persoane responsabile am tendința de a nu vorbi: 

 1) da;   2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

61. Consider că este dificil să te adresezi unui grup mare de oameni sau să faci o expunere în fața acestuia: 

 1) da;   2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

62. Am un simț de orientare bine dezvoltat când mă aflu într-un loc necunoscut: 

 1) da;   2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

63. Dacă cineva se înfurie pe mine: 

 1) încerc să-l calmez;   2) nu știu;   3) mă enervez; 
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64. Când citesc într-o revistă un articol care prezintă lucrurile denaturate am mai mult tendința de a-l uita decât dorința 

de a spune cum văd eu lucrurile: 

 1) da;     2) nu știu;    3) nu; 

 

65. Nu rețin lucrurile fără importanță cum ar fi denumirea de străzi, magazine etc.: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

66. Mi-ar fi plăcut viața de veterinar care îngrijește animalele bolnave sau accidentate: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

67. Mănânc cu poftă și întotdeauna la fel de îngrijit și curat ca alte persoane: 

 1) da;    2) nu știu;     3) nu; 

 

68. Sunt zile în care sunt prost dispus și nu-mi place să văd pe nimeni: 

 1) foarte rar;    2) uneori;    3) destul de des; 

 

69. Mi se spune că în voce și în gesturi manifest o stare de enervare: 

 1) uneori;    2) foarte rar;    3) niciodată; 

 

70. În adolescență dacă aveam o părere diferită de cea a părinților: 

 1) îmi mențineam părerea proprie;  2) îmi mențineam mai mult sau mai puțin părerea proprie;     3) mă supuneam 

părerii părinților; 

 

71. Aș prefera să am un loc de muncă separat: 

 1) da;    2) nu știu;    3) nu; 

 

72. Prefer să profit de viață liniștit pe gustul meu, decât să fiu admirat pentru realizările mele: 

 1) da;    2) nu știu;    3) nu; 

 

73. Mă consider matur în multe privințe: 

 1) da;    2) nu știu;    3) nu; 

 

74. Felul de a critica al majorității oamenilor mai mult mă descurajează decât mă ajută: 

 1) adeseori;   2) câteodată;    3) niciodată; 

 

75. Reușesc să-mi stabilesc perfect manifestarea sentimentelor: 

 1) întotdeauna;  2) adeseori;    3) niciodată; 

 

76. Dacă ași avea ideea unei invenții ași prefera: 

 1) să o perfecționez în laborator;   2) nu știu;          3) să o transmit altora în vederea realizării; 

 

77. „Surpriza” este față de „straniu” ceea ce „teama” este față de: 

 1) curajos;    2) neliniștit;   3) înspăimântat; 

 

78. Care din cele 3 fracții de mai jos nu aparține categoriei celorlalte 2: 

 1) 3/7;    2) 3/9;     3) 3/11; 

 

79. Unele personae mă evită, iar eu nu înțeleg de ce: 

 1) da;    2) nu știu;    3) nu; 

 

80. Oamenii mă tratează mai puțin amabil decât aș merita-o pentru bunele mele intenții: 

 1) adeseori;   2) din când în cînd;   3) niciodată; 

 

81. Folosirea de cuvinte grosolane, chir atunci când în grupul respectiv nu sunt împreună bărbați și femei: 

 1) mă dezgustă profund;  2) mă lasă indiferent;   3) îmi place; 

 

82. Am mai puțini prieteni decât majoritatea oamenilor: 

 1) da;    2) probabil;    3) nu; 

 

83. Îmi place să mă aflu printre mulți oameni cu care să vorbesc: 

 1) nu;    2) nu sunt sigur;   3) da; 

 

84. Deși mă consideră câteodată farsor, oamenii mă găsesc totuși simpatic: 

 1) da;    2) probabil;    3) nu; 
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85. Mi se întâmplă ca în diverse circumstanțe în societate să mă pierd de emoție: 

 1) foarte des;    2) rar;    3) aproape niciodată; 

 

86. Când mă aflu într-un grup mic de oameni, mă mulțumesc să rămân „pe ultimul plan” ,lăsîndu-I pe alții să întrețină 

conversația:  

 1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

87. Prefer să citesc: 

 1) un reportaj bun despre conflictele militare sau lupte politice;   2) nu știu; 

        3) un roman bun; 

88. Atunci când persoanele autoritare caută să execute presiuni asupra mea, eu acționez conform dorințelor acestora: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

89. Superiorii și persoanele din familia mea îmi fac de obicei observații numai atunci când acestea sunt întradevăr 

justificate: 

 1) da;    2) ar fi posibil;    3) nu; 

 

90. Îmi displace felul în care unele persoane se uită la oameni pe stradă sau în magazine: 

 1) da;    2) ar fi posibil;    3) nu; 

 

91. Ași prefera ca pe parcursul unei lungi călătorii: 

 1) să citesc ceva serios și interesant;    2) nu știu;         3) să-mi petrec timpul vorbind de una, de alta cu un tovarăș de 

drum; 

 

92. În situații care pot avea consecințe grave nu trebuie să ezităm la a recurge la glume și la a ne face ascultați și 

înțeleși: 

 1) da;    2) între 1 și 3;     3) nu; 

 

93.Dacă în cercul meu de cunoștințe există persoane care nu mă agreează și îmi dau de înțeles că nu le sunt pe plac: 

1) nu mă jenează deloc;   2) între 1 și 3;   3) aceasta mă supără; 

 

94. Mă simt jenat când primesc elogii sau complimente: 

 1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

95. Ași prefera să am un salariu: 

 1) cu o retribuție sigură;   2) între 1 și 3;    

3) cu o retribuție care să depindă de capacitatea mea și de rezultatele obținute în muncă; 

 

96. Pentru a fi în permanență informat, la curent cu ceea ce se întâmplă, prefer: 

 1) să discut probleme cu oamenii;  2) între 1 și 3;  3) să mă bizui pe faptele însăși; 

 

97. Îmi place să iau parte activă la activități sociale, să lucrez în cadrul unor comisii: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

98. Nu sunt mulțumit decât atunci când, înainte de a trece la îndeplinirea unei sarcini au fost examinate îndeaproape 

cele mai mici detalii: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

99. Se întâmplă ca lucruri foarte mărunte să mă supere mult: 

 1) da ;    2) este posibil;      3) nu; 

 

100. Dorm bine fără a fi agitat și fără a vorbi în somn: 

 1) întotdeauna;   2) adeseori;     3) foarte rar; 

 

101. Dacă ar fi să aleg, ași prefera ca în activitatea mea profesională: 

 1) să am de-a face cu publicul;    2) nu știu ;         3) să lucrez cu acte, ne având de-a face cu publicul; 

 

102. „Dimensiunea” este față de „lățime” ceea ce „necinstea’ este față de: 

 1) închisoare;    2) păcat;   3) furt; 

 

103. „AB” este față de „DC” ceea ce „SR” este față de: 

 1) qp;     2) pq ;    3) tu; 

 

104. Când oamenii fac sau spun lucruri nesocotite: 

 1) îmi este indiferent;   2) nu știu ;   3) îi disprețuiesc; 
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105. Când se vorbește tare în timp ce ascult muzica: 

 1) reușesc să rămân concentrat și nu mă las distras;    2) între 1 și 3; 3) aceasta îmi spulberă plăcerea și mă supăr; 

 

106. Cred că ași putea fi considerat ca fiind: 

 1) mai mult o persoană calmă;  2) între 1 și 3;  3) mai mult o persoană violentă; 

 

107. Iau parte la întruniri numai atunci când sunt obligat: 

 1) da;    2) nu știu;    3) nu; 

 

108. Este mai bine să fii realist și să nu te aștepți la prea multe decât să crezi că toate se vor rezolva: 

 1) adevărat;   2) nu știu;    3) nu este adevărat; 

 

109. Când mă gândesc la dificultățile care vor apărea în activitatea mea:  

1) încerc să prevăd cum voi proceda înainte ca ele să se producă;   2) nu știu;        

 3) îmi spun că le voi putea face față când va fi momentul; 

 

110. Mă apropii cu ușurință de oameni cu ocazia întrunirilor: 

 1) da;    2) nu sunt sigur;    3) nu; 

 

111. Când se cere putință diplomatică sau muncă de convingere pentru a-i determina pe oameni să facă ceva, se 

apelează la mine: 

 1) adeseori;   2) uneori;    3) niciodată; 

 

112. Cred că este mai important să fii: 

 1) șeful unui oficiu de plasare a tinerilor;   2) nu știu;         3) șef de serviciu, contabil-financiar; 

 

113. Dacă am certitudinea că cineva este nedrept sau egoist, îi spun acest lucru chiar dacă aceasta îmi cauzează 

neplăceri: 

 1) da;    2) probabil;   3) nu; 

 

114. Spun lucruri stranii, în glumă, numai pentru ai uimi pe oameni și a vedea cum reacționează: 

 1) cîteodată;   2) rar;    3) niciodată; 

 

115. Mi-ar plăcea să scriu pentru o revistă la rubrica de spectacole: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

116. Simt nevoia de a mîzgîli o hârtie sau de a mă agita atunci când trebuie să stau pe scaun în timpul unei ședințe: 

 1) niciodată;   2) uneori;    3) aproape întotdeauna; 

 

117. Dacă cineva îmi povestește ceia ce știu că nu corespunde realității, îmi formez imediat părerea că: 

 1) este un minciunos;   2) între 1 și 3;   3) este prost informat; 

 

118. Am senzația unei vagi amenințări cu pedeapsa, chiar atunci când nu am făcut nici un rău: 

 1) adeseori;    2) rar;    3) niciodată; 

 

119. Este exagerată ideea că o boală poate fi atît de natură psihică, cît și de natură fizică: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

120. Fastul și strălucirea marelor ceremonii oficiale sunt obiceiuri care ar trebui menținute: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

121. Dacă oamenii ar crede despre mine că sunt prea visător sau prea original, m-ași supăra: 

 1) mult;   2) puțin;    3) deloc; 

 

122. Pentru a realiza ceva, ași prefera să lucrez: 

 1) împreună cu alții;   2) nu știu;   3) singur; 

 

123. Trec prin perioade în care îmi este greu să mă abțin, să nu mă compătimesc: 

 1) adeseori;    2) cîteodată;   3) niciodată; 

 

124. Mă supăr prea repede pe oameni: 

 1) adeseori;    2) uneori;   3) niciodată; 

 

125. Pot renunța cu ușurință la unele obiceiuri fără a mi se întâmpla să le reiau: 

 1) întotdeauna;   2) uneori;   3) niciodată; 
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126. La salariu egal ași prefera să fiu: 

 1) jurist;    2) nu știu;    3) navigator sau pilot; 

 

127. „Mai bun” față de „cel mai rău” este ca „mai lent” față de:  

 1) vioi;     2) cel mai bun;   3) cel mai rapid; 

 

128. Care dintre cele 3 răspunsuri de mai jos trebuie pus în continuarea următorului grup de litere: xooooxxoooxxx: 

1) oxxx;    2) ooxx;     3) xooo; 

 

129. Mi se întâmplă ca, atunci când vine momentul să fac ceea ce mi-au propus și de care m-am bucurat dinainte, să 

nu mai am chef de lucru: 

 1) cîteodată;     2) foarte rar;    3) niciodată; 

 

130. Sunt atît de absorbit de ceea ce fac încât oamenii din jurul meu care fac zgomot nu mă deranjează: 

 1) în majoritatea cazurilor;   2) adeseori;    3) uneori; 

 

131. Mi se întâmplă să povestesc unor persoane necunoscute lucruri care mi se par importante, chiar dacă acesta nu 

mă întreabă nimic: 

 1) cîteodată;     2) foarte rar;    3) niciodată; 

 

132. Multe dintre orele mele libere le petrec făcând cu prietenii discuții despre momentele plăcute petrecute altă dată 

împreună: 

 1) da;     2) uneori;    3) nu; 

 

133. Îmi place să mă dedau la fapte curajoase, chiar imprudente numai în joacă: 

 1) da;     2) uneori;    3) nu; 

 

134. O cameră în dezordine: 

 1) nu-mi place;   2) uneori;    3) îmi place; 

 

135. Mă consider o persoană foarte sociabilă, care vizitează multă lume: 

 1) da;     2) uneori;    3) nu; 

 

136. În convorbiri și discuții: 

 1) îmi exprim liber emoțiile;     2) mai mult sau mai puțin; 

       3) îmi păstrez emoțiile pentru mine; 

137. Prefer muzica: 

 1) ușoară;   2) între 1 și 3;    3) emoțională și sentimentală; 

 

138. Apreciez mai mult frumusețea unui poem decât a unei arme perfecționate: 

 1) da;    2) probabil;    3) nu; 

 

139. Dacă o observație a mea bine plasată trece neobservată: 

 1) nu insist;   2) nu știu;  3) o repet pentru a da oamenilor ocazia s-o remarce; 

 

140. Mi-ar plăcea să lucrez într-un serviciu de reeducare a delicvenților puși în libertate provizorie: 

 1) da;     2) s-ar putea;     3) nu; 

 

141. Când ai relații cu diverși necunoscuți trebuie să fii prudent deoarece există pericole de contaminare și alte 

pericole care pot apărea: 

 1) da;     2) nu știu;     3) nu; 

 

142. Prefer să călătoresc în străinătate printr-o organizație turistică, pe un itinerar stabilit de către acesta, să decidă 

singur asupra locurilor pe care le voi vizita: 

 1) da;     2) probabil;     3) nu; 

 

143. Sunt considerat pe bună dreptate o persoană care străduindu-se să se realizeze a reușit: 

 1) da;     2) probabil;     3) nu; 

 

144. Dacă se întâmplă ca oamenii să abuzeze de amabilitatea mea nu mă supăr și uit repede: 

 1) da;     2) nu sunt sigur;    3) nu; 

 

145. Dacă ași fi martorul unei contra verse aprinse ivite în timpul unei discuții în grup: 

 1) mi-ar plăcea să existe „un învingător”;   2) între 1 și 3;          3) ași dori să ajungă la un consens; 
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146. Îmi place să-mi organizez singur ceea ce am de făcut, fără ca alții să mă întrerupă sau să-mi dea sfaturi: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

147. În acțiunile mele mă las influențat de unele sentimente de gelozie: 

 1) câteodată;    2) foarte rar;     3) niciodată; 

 

148. Sunt întru totul de acord cu următoarele afirmații: „Chiar dacă se înșală, șeful este șef”: 

 1) da;     2) între 1 și 3;     3) nu; 

 

149. Mă simt neliniștit când mă gândesc la toate lucrurile pe care le am de făcut: 

 1) da;     2) câteodată;     3) nu; 

 

150. Când sunt angajat într-un joc, sfaturile pe care mi le dau cei din jur mă fac să greșesc: 

 1) da ;     2) nu sunt sigur;    3) da; 

 

151.Este mai interesant să fii: 

 1) artist;    2) nu știu;    3) secretară a unei asociații; 

 

152. Care dintre următoarele 3 cuvinte nu fac parte din aceeași categorie cu celelalte 2: 

 1) are importanță;    2) puțin;   3) mult; 

 

153. „Flacăra” față de „căldură” este ca „trandafirul” față de: 

 1) spin;    2) petale roșii;     3) parfum; 

 

154. Am vise agitate care îmi tulbură somnul: 

 1) adeseori;    2) uneori;    3) aproape niciodată; 

 

155. Chiar dacă împrejurările sunt într-adevăr defavorabile reușitei unui lucru, cred totuși că trebuie să încerc totul 

pentru a reuși: 

 1) întotdeauna;   2) uneori;    3) niciodată; 

 

156. Îmi place să fiu numit șef de situații în care știu foarte bine ce are de făcut grupul pe care urmează să-l conduc: 

 1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

157. Ași prefera să fiu îmbrăcat sobru și clasic decât să mă fac remarcat printr-un stil original, la modă: 

 1) da;     2) nu sunt sigur;    3) nu; 

 

158. O seară liniștită consacrată unei activități preferate îmi este mai plăcută decât participarea la o reuniune plină de 

animație: 

 1) da;     2) nu sunt sigur;    3) nu; 

 

159. Rămân refractar la sugestiile binevoitoare ale altora, chiar atunci când îmi dau seama că n-am dreptate: 

 1) câteodată;    2) aproape niciodată;    3) niciodată; 

 

160. În toate hotărârile pe care le iau, îmi fac întotdeauna o datorie din a mă ghida după regulile fundamentale ale 

binelui și ale răului: 

 1) da;     2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

161. Mă simt cam stingherit atunci când un grup de oameni mă privește în timp ce lucrez: 

 1) da;     2) probabil;      3) nu; 

 

162. Ce părere aveți despre următoarele afirmații :“Dat fiind faptul că nu se poate lucra întotdeauna chibzuit, fără 

neplăceri este necesar să se recurgă câteodată la  constrângere”: 

 1) de acord;    2) nu știu;     3) nu sunt de acord; 

 

163. La școală preferam: 

 1) l. Română;    2) nu știu;     3) matematica; 

 

164. Mi s-a întâmplat să mă supere faptul că în lipsa mea unele persoane povesteau despre mine răuvoitor numai 

lucruri scornite de ele: 

 1) uneori;    2) foarte rar;     3) niciodată; 

 

165. Convorbirile cu oamenii obișnuiți care se conformează legilor și obiceiurilor: 

 1) sunt adesea foarte interesante și instructive;    2) îmi sunt indiferente;      3) mă plictisesc că sunt superficiale și 

lipsite de interes; 
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166. Unele lucruri mă supără atât de mult încât prefer să nu mai vorbesc despre ele: 

 1) da;     2) între 1 și 3;     3) nu; 

 

167. În educația unui copil este mai important: 

 1) să i se ofere afecțiune de care acesta are nevoie;     2) nu știu;        3) să învețe obiceiurile și bunele maniere; 

 

168. Oamenii mă consideră o persoană integră (dintr-o bucată) , echilibrată și care nu se lasă afectată de succesele și 

insuccesele vieții: 

 1) da;     2) probabil;     3) nu; 

 

169. Cred că societatea ar trebui să aibă înțelepciune de a-și schimba obiceiurile și chiar de a renunța la cele învechite: 

 1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

170. Cred că în lumea modernă este mai important să se rezolve: 

 1) problema valorilor morale;   2) nu știu;   3) probleme politice; 

 

171. Învăț mai ușor: 

 1) citind o carte bună;   2) nu știu;   3) participând la o discuție în grup; 

 

172. Prefer să fac ceva după bunul meu plac decât să mă conformez regulilor stabilite: 

 1) da;     2) nu sunt sigur;    3) nu; 

 

173. Înainte de a argumenta ceva caut să mă asigur de exactitatea celor ce voi spune: 

 1) întotdeauna;  2) uneori;  3) foarte rar, numai atunci când situația o permite; 

 

174. Unele lucruri mărunte mă calcă pe nervi într-un mod insuportabil, cu toate că îmi dau seama că ele sunt fără 

importanță:    1) câteodată;    2) foarte rar;     3) niciodată; 

 

175. Mi se întâmplă ca sub influența unui impuls de moment să spun astfel de lucruri încât după aceea să-mi pară rău 

că le-am spus:   1) uneori;    2) între 1 și 3;     3) adeseori; 

 

176. Dacă mi s-ar cere să particip la o acțiune de binefacere: 

 1) ași accepta;   2) nu știu;   3) ași răspunde politicos că sunt prea ocupat; 

 

177. Care din următoarele 3 cuvinte nu face parte din aceeași categorie cu celelalte 2: 

 1) larg;     2) sting;    3) drept; 

 

178. “În curând” este față de „niciodată” ceea ce „aproape” este față de:  

 1) nicăieri;    2) aproximativ;   3) în depărtare; 

 

179. Dacă fac o glumă în societate reușesc s-o uit repede:  1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

180. Sunt considerat o persoană „cu idei” care are aproape întotdeauna ceva de propus la problemele care se ridică: 

 1) da;     2) probabil;     3) nu; 

 

181. Cred că sunt apt pentru a mă comporta: 

 1) cu sânge rece în fața unor situații dificile;    2) nu știu;  3) cu toleranță față de problemele altora; 

 

182. Sunt considerat o persoană care se entuziasmează ușor: 

 1) da;    2) mai mult sau mai puțin;    3) nu; 

 

183. Îmi place munca în care mi se oferă posibilități de schimbare, sarcini variate, călătorii chiar dacă această muncă 

suportă riscuri:   1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

184. Sunt o persoană destul de meticuloasă, care ține întotdeauna să facă lucrurile cît mai bine posibil: 

 1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

185. Îmi place munca în care trebuie să fii conștiincios și se cere precizie:   

1) da;     2) mai mult sau mai puțin;   3) nu; 

 

186. Fac parte din categoria oamenilor activi, care nu pot sta niciodată fără să facă nimic: 

 1) da;     2) între 1 și 3;     3) nu; 

 

187. Sunt sigur că nu am omis nici o întrebare din acest chestionar și am răspuns de fiecare dată așa cum trebuie: 

 1) da;     2) între 1 și 3;     3) nu; 


