
 

 
Chestionar de EXTRAVERSIE–INTROVERSIE 

 
1. Îmi place să ies seara să mă distrez. 
2. S-a întâmplat uneori să fac ceva periculos din pură plăcere. 
3. La petreceri sau la festivităţi publice prefer să rămân în planul al doilea, în 

umbră. 
4. Sunt mai întreprinzător decât majoritatea cunoscuţilor mei. 
5. Mă pricep să înviorez o societate plicticoasă. 
6. Într-o societate voioasă pot să mă manifest de obicei în mod firesc şi relaxat. 
7. Când întâlnesc pe neaşteptate un vechi prieten, îmi vine să-i sar de gât. 
8. Dacă la restaurant mi-ar servi mâncare proastă, aş face reclamaţie la ospătar sau 

la responsabil. 
9. Îmi vine greu să leg noi prietenii. 
10. Am participat activ la organizarea unui cerc sau a unui grup. 
11. Sunt destul de vioi din fire. 
12. Când mă înfurii cu adevărat, aş fi în stare să lovesc pe cineva. 
13. Nu m-ar stânjeni cu nimic să fac o colectă pentru un scop bun. 
14. Adesea îmi scapă câte o observaţie pe care era mai bine s-o păstrez pentru mine. 
15. Iau parte numai de nevoie, fără plăcere, la o mare reuniune, la un bal sau la o 

festivitate publică. 
16. Mi-ar plăcea să am o profesiune legată de multă variaţie şi călătorii, chiar dacă 

asta ar însemna mai multă nesiguranţă. 
17. Aş prefera să locuiesc într-un oraş mare, animat, decât într-un sat liniştit. 
18. Îmi place să fac câte o glumă nevinovată pe socoteala altora. 
19. Îmi face mai multă plăcere să-mi petrec seara cu o îndeletnicire favorită, decât 

într-o societate veselă. 
20. Am prezenţa de spirit şi găsesc întotdeauna pe loc răspunsul potrivit. 
21. În acţiuni colective îmi place să preiau conducerea. 
22. Mă consider destul de vorbăreţ. 
23. Nu este felul meu să spun bancuri şi întâmplări amuzante 
24. Îmi place atât de mult să stau de vorba cu oamenii, încât folosesc orice prilej 

pentru a discuta cu persoane necunoscute. 
 
 
 
 
 



 

 
Foaie de raspuns 
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Interpretare:  
 
Acordaţi câte un punct dacă aţi răspuns cu DA la intrebările: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 
 
Acordaţi câte un punct dacă aţi răspuns cu NU la intrebările: 3, 9, 15, 19, 23 

 



 

Semnificaţii punctaj : 
 

 Dacă ai obţinut un punctaj mai mare sau egal cu 20 puncte înseamnă că ai o 
mare nevoie de exteriorizare iar extraversia ta absolută poate atinge labilitatea, 
agitaţia verbo-motorie, inconstanţa şi inconsistenţa-superficialitatea sau 
demonstrativitate 

 Dacă punctajul tău este între 11 - 19 puncte acesta indică: sociabilitate, nevoie 
de contact, voiciune, volubilitate, conduită degajată, plăcere pentru variaţie şi 
divertisment. Eşti activ, întreprinzător, ai tendinţa de a da tonul şi de a domina, 
eşti lipsit de stăpânire şi impulsiv uneori, totuşi te afli în limitele normalităţii 

 Dacă punctajul tău este între 5 - 10 puncte înseamnă eşti o fire introvertită. 
Valorile scăzute indică nesociabilitate, dar şi aspecte pozitive precum calm şi 
rezervă, constanţă, stăpânire de sine, uneori pasivitate, necomunicativitate, 
spirit puţin întreprinzător. Şi acest punctaj se află în limitele normalităţii 

 Dacă punctajul tău este mai mic sau egal cu 4 introversia ta absolută atinge 
adesea cote obsesive, eşti foarte rezervat în a acţiona şi în lua decizii, şi ai 
rezonanţă emoţională redusă – de tip schizoidal; de regulă, personalităţile 
schizoidale şi schizotipale sunt maxim introvertite! 

 
 
 
 


