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Citiţi cu atenţie fiecare afirmaţie şi decideţi dacă este Adevărată (A) sau Falsă (F) în ceea ce vă 

priveşte, încercuind una din cele două variante. 

 
  

1. Mă preocupă în mod deosebit ce cred alţii despre mine. A F 

2. Nu m-am bucurat niciodată de ghinionul altuia.  A F 

3. De foarte multe ori am muncit mai mult decât mi s-a cerut. A F 

4. Mă port întotdeauna frumos, chiar şi cu persoanele mai puţin agreabile. A F 

5. Sunt în stare de orice sacrificiu pentru un prieten. A F 

6. Mă implic în orice activitate fără să mă gândesc la profit. A F 

7. Am răbdare cu cei care nu înţeleg deoarece voi fi apreciat/ă pentru aceasta. A F 

8. Recunosc întotdeauna când cineva este mai bun decât mine. A F 

9. Cei din jur mă apreciază pentru că nu refuz niciodată să îi ajut. A F 

10. Sunt foarte atent/ă la felul cum mă comport si vorbesc în public. A F 

11. Niciodată nu am făcut afirmaţii  care ar fi putut răni pe cineva. A F 

12. Sunt o persoană apreciată pentru că sunt eficient(ă) în activitatea mea. A F 

13. Evit să îmi ies din fire de faţă cu alte persoane. A F 

14. Sunt întotdeauna dispus să admit când greşesc. A F 

15. Accept o sarcină dificilă pentru a nu fi considerat incapabil. A F 

16. Mă ţin întotdeauna de promisiuni pentru a nu pierde încrederea celorlalţi. A F 

17. Sunt mereu corect/ă în tot ceea ce fac. A F 

18. Lucrez din greu pentru a-mi crea o imagine cât mai bună. A F 

19. Sunt o persoană calmă pentru că ceilalţi valorizează acest lucru. A F 

20. Eu nu spun glume proaste, dar se întâmplă adesea să nu fiu înţeles. A F 

21. Reuşesc de fiecare dată să-mi ascund punctele slabe. A F 

22. Am grijă să fiu amabil cu toată lumea pentru că nu se ştie niciodată. A F 

23. Atunci când fac cadouri nu aştept nimic în schimb. A F 

24. Colegii mei mă consideră un adevărat profesionist în domeniul meu de activitate. A F 
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25. Nu arăt întotdeauna ce simt pentru a nu părea o persoană slabă. A F 

26. Nu am fost niciodată invidios pe cineva chiar dacă persoana respectivă a obţinut nedrept ceea 

ce are. 

A F 

27. Învaţ doar pentru mine, nu mă interesează ce cred ceilalţi. A F 

28. Port haine incomode dacă acestea mă pun în valoare. A F 

29. Arăt tot timpul că îmi pasă de cei din jur. A F 

30. Am respectat întotdeauna regulile. A F 

31. Decât să fac o impresie proastă mai degrabă spun ceea ce vrea celălalt să audă. A F 

32. Consider că am prea puţine defecte pentru a fi luate în seamă. A F 

33. Răspund întotdeauna la noi provocări pentru a-mi demonstra eficienţa. A F 

34. Incerc să fiu pe placul tuturor. A F 

35. Nu am minţit niciodată şi nici nu o voi face. A F 

36. Chiar dacă mă grăbesc nu traversez niciodată strada printr-un loc interzis. A F 

37. Mi s-a întâmplat să aprob pe cineva deşi eu aveam o opinie contrară. A F 

38. Nu i-am dezamăgit niciodată pe cei din jur. A F 

39. Consider că îmi fac treaba mai bine decât colegii mei. A F 

40. Sunt întotdeauna foarte atent/ă la felul în care mă îmbrac. A F 

41. Am certitudinea că sunt o persoană apreciată de cei din jur. A F 

42. Respect intimitatea celorlalţi ca cei din jur să nu se simtă sufocaţi de prezenţa mea. A F 

43. Zâmbesc des pentru că ştiu că acest lucru îmbunătăţeşte relaţiile cu cei din jur. A F 

44. Nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu nepoliticos A F 

45. Mă implic activ în problemele comunităţii în care trăiesc. A F 

 
 
 
 

 

 

Numele si prenumele _________________________        Data nasterii  ________________     Sexul     M    F       

Organizația _________________________________ 

Ocupația (COR): _____________________________        Telefon: _____________ / email:_________________ 

Vă rugăm să completaţi şi rubrica cu date personale: 

 


