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Ко сте ви – генерал, Капитен или редов?
Овај тест помоћиће вам да утврдите да ли имате склоности за руковођење другим људима 
или да будете подређени и у којој мери.

Како радити са тестом?

У свакој од предложених ситуација и тврдњи одаберите варијанту која вам највише 
одговара.

                                      

 ситуације и тврдње

1. Пријатељство је за вас:

а) сарадња;
б) подршка;
в) алтруизам.  

2. Прави уметник (артист) мора пре свега да поседује:

а) таленат;
б) одлучност;
в) да буде припремљен.

3. Током журке често осећате да сте:

а) ‘’петао’’;
б)  ‘’кокошка’’;
в)  ‘’пиле’’.

4. Која би сте геометријска фигура могли да будете?

а) ваљак;
б) лопта;
в) коцка.

5. Ако вам се свиђа жена (мушкарац) онда ви: 

а) правите први корак;
б) чекате док она (он) направи први корак;
в) правите мале кораке.
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6. Ако сте наишли на нешто неочекивано (не само кад сте за воланом), онда ви:

а) кочите;
б) притискате гас;
в) губите се.

7. Приликом наступа у јавности, осећате да:

а) вас сви слушају;
б) критикују вас;
в) стидите се.

8. За експедицију најбоље бирате пријатеље:

а) снажне;
б) паметне;
в) искусне.

9. Искрено говорећи, Пепељуга је била:

а) несрећна девојчица;
б) лукава каријеристкиња;
в) гунђало.

10.  Коју дефиницију бисте дали свом животу: 

а) партија шаха;
б) меч боксера;
в) партија покера.  
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обрада резултата

Упоредите своје одговоре са кључем и саберите бодове.
                                                

                                                          
Кључ

Редни број ситуација и тврдњи               Број бодова за варијанте одговора

            а            б             в

                           1             3            2             1

                           2             3            2             1

                           3             3            2             1

                           4             1            3             2

                           5             3            2             1

                           6             3            2             1

                           7             3            2             1

                           8             3            2             1

                           9             1            3             2

                          10             2            1             3

                 

                           

дијагноза и консултација психолога

ако сте сакупили испод 16 бодова, онда сте у друштву – обичан редов. Ви превише 
поштујете друге и изједначавате себе са слабостима вама блиских особа, и зато нисте 
способни да наређујете и будете конкурентни, јер је за то потребно да гутате и варите туђе 
недаће. Можда се иза вашег одустајања од власти сакрива страх или неиспуњене наде? Онда, 
пре него што изведете неке закључке, направите анализу, колико су пута ваши покушаји да 
руководите били неуспешни. Али, ако искрено сматрате, да се и без лидерства осећате лепо, 
будите мало по страни од дешавања, у суштини то и није толико лоше – мирнији сте.

ако сте освојили 17 до 23 бода, то значи да сте ви – подофицир. То је доста неугодан 
положај: ви сте између чекића и наковња. И на послу тешко доносите одлуке, зар не? Ви 
сте – помало командант, а помало сте – војска... Вама је тешко да стекнете признање, ваши 
аргументи су превише рационални и ослањају се само на властито искуство.

ако сте освојили 24 и више поена, онда сте ви – генерал. Од детињства сте волели да 
учествујете у јавном животу, зар не? Одрастајући је ваш утицај на друге људе постајао све 
јачи, посебно у тешким тренуцима. Ако сте амбициозни и није вас страх од тешког рада, онда 
вас овај дар може високо уздићи. А ако не – будите задовољни тиме да вас сматрају за доброг 
пријатеља (или пријателицу), саветника и увек сте на журкама у центру пажње.


