
H. AIZENKO TESTAS 

 

H. Aizenko testas padeda nustatyti žmogaus temperamentą, remiantis žmogaus santykiu su aplinka ir 

nervų sistemos gebėjimu reaguoti į dirgiklius, be to, introversijos (nuostata į save) ir ekstra- 

versijos (nuostata į aplinkį, į žmones) ,,psichotipus“. 

Į H. Aizenko testo klausimus atsakome greitai – ,,taip“ arba ,,ne“. 

 

Klausimai 

1. Ar dažnai trokštate naujų įspūdžių, kurie jus išjudintų ? 

2. Ar dažnai jus apima toks jausmas, kai kažko norite, bet nežinote ko? 

3. Jūs iš tų žmonių, kurie neieško ,,žodžio kišenėje“? 

4. Ar dažnai jaučiatės laimingas, o kartais nelaimingas, norstam nėra rimtų priežasčių? 

5. Ar sugebate ,,išjudinti“ gana nuobodžią kompaniją? 

6. Ar visada vaikystėje greitai atlikdavote tai, ką jums įsakydavo? 

7. Ar dažnai jūsų nuotaika tampa bloga arba pakilia? 

8. Kai jūs susipykstate, manote, kad geriau patylėti, tikėdamiesi, kad viskas praeis savaime? 

9. Ar dažnai pasiduodate nuotaikų kaitai? 

10. Ar jums patinka būti tarp žmonių? 

11. Ar jus dažnai vargina nemiga dėl nerimo? 

12. Jūs kartais užsispyręs žmogus? 

13. Jūs nerūpestingas žmogus? 

14. Ar dažnai jums geros mintys ateina per vėlai? 

15. Manote, kad dirbti vienam geriau? 

16. Ar dažnai jaučiatės apatiškas ir pavargęs, nors tam nėra rimtų priežasčių? 

17. Iš prigimties jūs judrus, guvus žmogus? 

18. Ar kartais juokiatės iš nepadorių pokštų? 

19. Ar dažnai jums kas nors nusibosta, kad jaučiatės ,,sotus iki kaklo“? 

20. Jums dažnai nusibosta kita apranga, išskyrus kasdieninę? 

21. Ar dažnai jūsų mintys nukrypsta, kai bandote nukreipti savo dėmesį į ką nors? 

22. Ar gebate savo mintis išreikšti žodžiais? 

23. Ar dažnai svajojate? 

24. Jūs prietaringas žmogus? 

25. Ar patinka jums balandžio 1 d. pajuokavimai? 

26. Ar dažnai galvojate apie savo darbą? 

27. Ar mėgstate skaniai pavalgyti? 

28. Jums reikalingas draugiškas žmogus, kai jūs susierzinęs, kad galėtumėte su juo pasikalbėti? 

29. Ar labai nemalonu pasiskolinti pinigų ar ką nors parduoti, jeigu jums reikia pinigų? 

30. Jūs kartais giriatės? 

31. Jūs save laikote jautriu ir lengvai užsiplieskiančiu žmogumi? 

32. Geriau liktumėt namuose vienas, negu eitumėte á vakarėlį, kur nuobodi draugija? 

33. Ar būnate kartais neramus ir negalite išbūti vienoje vietoje? 

34. Jūs linkęs kruopščiai planuoti savo darbus anksčiau negu to reikia? 

35. Ar jums dažnai sukasi galva? 

36. Ar visada atsakote į laiškus, juos perskaitęs? 

37. Atliekate darbus geriau, kai mąstote savarankiškai, nei pasitaręs su kitais? 

38. Ar jums pasitaiko kvėpavimo sutrikimų, nors nedirbote sunkaus darbo? 

39. Jūs tas žmogus, kurio nejaudina tai, kad viskas turėtų būti taip, kaip reikia? 

40. Jūs nervingas žmogus? 

41. Jūs daugiau planuojate, negu veikiate? 

42. Ar jūs atidedate rytdienai tai, ką turėjote padaryti šiandien? 

43. Ar jūs nervinatės tokiose vietose: tunelis, liftas, autobusas? 

44. Prieš susipažindamas jūs pirmas parodote iniciatyvą? 

45. Jus vargina galvos skausmas? 

46. Jūs manote, kad viskas savaime susitvarkys? 



47. Jus kankina nemiga? 

48. Ar jūs melavote kada nors gyvenime? 

49. Ar kartais sakote tai, kas ateina į galvą? 

50. Ar ilgai jūs išgyvenate po kivirčo? 

51. Jūs uždaras žmogus su visais, išskyrus draugus? 

52. Ar dažnai jūs susiduriate su nemalonumais? 

53. Ar mėgstate pasakoti įdomias istorijas draugams? 

54. Ar manote, kad daugiau išlošite negu pralošite? 

55. Ar dažnai jaučiatės nejaukiai tarp žmonių, kurių padėtis yra aukštesnė? 

56. Jeigu aplinkybės susiklosto prieš jus, manote, kad reikia kažko griebtis? 

57. Ar dažnai jaučiate maudulį prieš svarbų darbą? 

 

Klausimyno kodas (Nr. ir atsakymai ,,taip“) 

Ekstraversija: 1, 3, 10, 14, 17, 22, 25, 28, 30, 33, 39, 44, 53, 56. 

Introversija: 5, 8, 13, 15, 23, 26, 29, 31, 32, 34, 37, 41, 46, 51. 

Neurotizmas: 2, 4, 7, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 38, 40, 45, 48, 49, 55. 

Melas: 6, 12, 18 – ,,ne“, 24, 27 – ,,ne“, 35, 36, 42 –,,ne“, 43, 

48 – ,,ne“, 50, 52, 54 – ,,ne“, 57 – ,,ne“. 

Vertinga ypatybė yra ryžki, jeigu ekstraversijos, introversijos ir nervų sistemos jautrumo skalėje yra 8 

teigiami atsakymai, labai ryžki – 11 ,,taip“. Ryškus melas – 7 ,,ne“ ir labai melagingi atsakymai 

– 10 ,,ne“. 

Jeigu sąžiningai atsakėte į klausimus iš pirmųjų dviejų skaičių galima nustatyti temperamentą (5 pav.). 

Raskite paveikslėlyje gautus skaičius ir nuo jų nubrėžkite linijas – sužinosite savo temperamentą. 

Pirmame sektoriuje – melancholikai, antrame – cholerikai, 

trečiame – flegmatikai, ketvirtame – sangvinikai. 

 

 

 


