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Да ли сте прилагоДљиви?

Овај шаљиви тест помоћиће вам да утврдите да ли сте прилагодљиви и који су 
ваши односи са околином. Јер можете дуги низ година радити заједно са човеком а 
да нећете знати да одговорите на питање да ли га стварно познајете. И обрнуто, 
има таквих људи у чијем присуству се одмах осећате лагодно. Предлажемо вам 
тест из ‘’прилагодљивости’’.
Тест чине две групе питања – ‘’А’’ и ‘’Б’’. Приликом одговорања на питања групе ‘’А’’  
треба обележити једну од две варијанте одговора са којом се слажете – ‘’а’’ или ‘’б’’, 
на питања групе’’Б’’ треба одговарати са ‘’да’’ или ‘’не’’.

                                           

питања групе ‘’а’’

1. Да ли вас нервира нечија непрецизност у погледу поштовања времена?

а)  да; не подносим људе који се не држе речи, не прихватам у таквом случају никаква 
оправдања;

б)  свакако да ја ценим тачност, али разумем да се сваком може десити нешто 
неочекивано. 

2. Да ли волите да читате лежећи? 

а) не, а и штетно је по вид; 
б) да, много то волим. 

3.  Опрали сте руке на послу. Да ли бисте обрисали руке пешкиром закаченим поред 
умиваоника?

а) вадим из џепа своју марамицу и бришем њоме руке;
б) да, увек то радим, ако је пешкир сув.

4. Да ли се љубите са познаницима при сусрету?

а) не, мислим да је такав начин понашања претерано слободан;
б) врло радо; то помаже бржем успостављању пријатељских односа.

5.  Имате две карте за биоскоп, а пријатељ овог пута не може поћи са вама. Како ћете 
поступити?

а) продаћу карту пријатеља и ићићу сам;
б) продаћу обе карте, ићићемо други пут.
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6. Какав је ваш однос према забавној музици?

а) забавну музику не подносим, волим само озбиљну музику;
б) волим забавну музику; има нечег доброг у њој.

                                                   

 питања групе ‘’Б’’

1. Да ли се радо одазивате на молбе?

2. Да ли можете да заплачете гледајући филм, слушајући стихове или музику?

3. Да ли сте каприциозни?

4. Да ли волите да премештате намештај у стану?

5. Да ли сте способни да попустите током расправе зарад мира, знајући да сте управу?

6. Да ли волите да наздравите за столом?

                                                             

Дијагноза

Ако сте одговарајући на питања групе ‘’А’’ најмање три пута заокружили варијанту ‘’б’’, и 
најмање четири пута одговарили са ‘’да’’ на питања групе ‘’Б’’, онда сте ви прилагодљив човек. 
Умете да попустите, често радите за опште добро. Свиђају вам се послови и професије где 
треба да комуницирате са људима. Могли бисте да будете добар лекар, учитељ или продавац. 
Симпатични сте људима у окружењу.

Ако сте одговарајући на питања групе ‘’А’’ најмање четири пута заокружили варијанту ‘’а’’, и 
најмање четири пута одговорили са ‘’не’’ на питања групе ‘’Б’’, онда се ви тешко прилагођавате 
људима. Али то уоште не значи да је то лоше. Велики број људи није прилагодљив, нити 
је доброг карактера. Ви сте самољубиви, одлучни, способни сте да кажете ‘’не’’ када је то 
неопходно. У пријатељству сте истрајни и стрпљиви. Уопште се може ослонити на такве људе 
као што сте ви. Такви људи као ви су често успешни.

Ако сте одговарајући на питања групе ‘’А’’ три пута заокружили варијанту ‘’а’’ и три пута 
веријанту ‘’б’’, и три пута одговорили са’’да’’ и три пута са ‘’не’’ на питања групе ‘’Б’’, онда ту 
има свега по пола, и ваши односи са околином зависе од околности. Ви можете да будете и 
чврсти и попустљиви. Ту постоји једна значајна опасност : ви, ипак, може да погазите своје 
мишљење.


