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Да ли љуДи у окружењу траже ваше 
Друштво или вас избегавају?

 
Како се према вама односе људи са којима комуницирате?  Можда се ви не односите 
према људима како треба, мада нисте тога свесни? Тест који вам предлажемо 
помоћиће вам да одговорите на таква питања.

У свакој од девет описаних ситуација изаберите једну од варијанти понашања која 
вам највише одговара.

             

ситуације

1. Ако сте негде позвани, шта је за вас важније:

а) да се обучете тако да вам буде удобно;
б) да се обучете сходно прилици,

2.  Вама се не свиђа нова девојка вашег пријатеља. Ако ће вас он питати за мишљење, ви 
ћете:

а) поштено одговорити;
б) покушати да измислите пристојну верзију.

3. Грешком сте заказали два сусрета у једном дану. За који сусрет ћете се определити:

а) сусрет који је био заказан први;
б) сусрет који је пријатнији,

4. Ваш пријатељ тражи савет поводом породичне свађе. Како ћете поступити:

а) одговорићете магловито;
б) одговорићете ко је, према вашем мишљењу, у праву.

5.  Ваш познаник одушевљено прича о ТВ емисији за коју ви мислите да је дечија. Ви 
говорите:

а) ‘’Нисам је гледао, али мислим да треба да је погледам’’;
б) ‘’Гледао сам је једном, није ми се допала’’.
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6.  Ваш пријатељ изражава сумњу: да није можда превише скупо платио нови аутомобил 
(телевизор, компјутер итд.). Ако ви сматрате да је он погрешио:

а) директно ћете му то речи;
б) честитаћете му.

7.  На забави неко прича виц, али не може да се сети краја. Ако ви знате тај виц, ви ћете:

а) га завршити;
б) прећутати. 

8. При сусрету са човеком чије сте име заборавили:

а) срамежљиво ћете покушати да се извучете из тешке ситуације;
б) искрено ћете признати да га се не сећате.

9. Када вас мучи нека ситница, рецимо, боли вас глава или сте се посвађали код куће:

а) ви ће држати то у себи;
б) делићете је са ким стигнете.

                                          

обрада резултата

Свако поклапање ваше варијанте одговора са кључем даје један поен.
                                                

кључ

Варијанта понашања ‘’а’’ – ситуације 1, 3, 4, 5, 9;
варијанта понашања ‘’б’’ – ситуације 2, 6, 7, 8.

Дијагноза и консултација психолога

ако сте освојили од 0 до 3 поена, то значи да ваше апсолутно поштење и отвореност 
често нису схваћени на прави начин од стране околине. Избегавајте да спонтано изражавате 
своје мишљење. Можда ћете тада имати мање проблема.

од 4 до 6 поена. Доста добро стојите са међусобним разумевањем. Ипак, понекад одлучите 
да будете отворени, понекад наилазите на тешкоће. Покушајте да обуздате своју склоност ка 
критици.

од 7 до 9 поена. Имате добру интуцију за осећања људи у окружењу. Ретко одбијате људе 
од себе и имате много верних пријатеља


