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TEST
Zapraszamy do sprawdzenia na ile mężczyzna może mieć w sobie kobiecości i
na ile kobieta można posiadać cech męskiego umysłu. Zabawić się w
sprawdzenie tego testu na sobie może i Pani i Pan, a więc zarówno kobieta jak i
mężczyzna.
Opracowaliśmy go na podstawie testu zawartego w książce Allana i Barbary
Pease „Dlaczego mężczyźni nie słuchają a kobiety nie umieją czytać map”,
według systemu oceny brytyjskiej genetyczki Anne Moir.
1. Dostajesz pokój na nocleg. Są dwa łóżka.
a) wybierasz łóżko przy oknie
b) wybierasz łóżko przy drzwiach
2. Twoja znajoma ma romans.
a) zauważysz to bardzo szybko
b) być może, że niczego nie zauważysz
3. Nie możesz zaleźć ważnego dokumentu.
a) zajmujesz się czymś innym, licząc na to, że sobie przypomnisz
b) usiłujesz sobie przypomnieć, rozważając, gdzie mógł się zapodziać
ważny dokument
4. Budzisz się i jesz śniadanie
a) kiedy przyjdzie ci na to ochota
b) wolisz jeść śniadanie zawsze o tej samej porze
5. Naśladowanie głosów ptaków
a) sprawia ci raczej trudność
b) przychodzi ci z łatwością
6. Podczas zakupów
a) porównujesz ceny i sprawdzasz opakowania kupowanych towarów
b) często wybierasz towar i kupujesz pod wpływem impulsu; chętnie
korzystasz z wyprzedaży
7. Jeśli masz możliwość wyboru, to wolisz pracować
a) w pojedynkę
b) w zespole, którego członkowie uzupełniają się w realizacji
wykonywanych zadań
8. Potrafisz przewidzieć rezultat przedsięwzięcia dzięki
a) porównywaniu danych, korzystaniu ze statystyk
b) własnej intuicji
9. Kiedy przedstawiasz nowe zadanie
a) starasz się wyjaśnić istotę przedstawianego zadania w miarę
możliwości zwięźle i prosto
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b) w celu wyjaśnienia używasz gestów, mowy ciała, często sięgasz po
ołówek i kartkę
10. Znajomy zwierza ci się ze swoich kłopotów osobistych
a) radzisz mu jak rozwiązać problemy
b) wykazujesz współczucie i zrozumienie
11. Wchodzisz do kawiarni i masz do wyboru wolne stoliki po lewej i po
prawej stronie od wejścia. Zajmujesz miejsce przy stoliku
a) po prawej stronie
b) po lewej stronie
12. Masz zaparkować samochód wjeżdżając tyłem pomiędzy inne
parkujące auta
a) raczej szukasz innego wolnego miejsca
b) wjeżdżasz tyłem bez większego problemu, zajmując miejsce
pomiędzy zaparkowanymi autami
13. Przy odczytywaniu mapy
a) masz kłopot z ustaleniem położenia miejscowości i zwracasz się do
kogoś o pomoc
b) nie masz trudności z odczytywaniem mapy
14. Mają do ciebie przyjechać znajomi i proszą o wytłumaczenie, jak
dojechać
a) trudno ci wytłumaczyć i prosisz kogoś o pomoc
b) nie masz problemu z objaśnieniem jak mają jechać, gdzie i w którą
ulicę skręcić
15. Na spotkaniu towarzyskim poznajesz nowych ludzi, a jest ich co
najmniej pięcioro. Następnego dnia
a) raczej bez problemu kojarzysz ich twarze
b) niekoniecznie pamiętasz ich twarze, a tym bardziej jak byli ubrani;
raczej pamiętasz ich nazwiska
16. Po męczącym dniu chętniej
a) oglądasz telewizję i nie chce ci się rozmawiać
b) rozmawiasz z domownikami o tym jak minął dzień
17. Kiedy przychodzi ci ochota na czytanie chętniej sięgasz po
a) biografie sławnych ludzi
b) opowiadania
18. Kiedy rozmawiasz przez telefon i nagle rozlega się dzwonek u drzwi
wejściowych.
a) przerywasz rozmowę i idziesz otworzyć drzwi
b) nadal rozmawiając otwierasz drzwi
19. Po obejrzeniu filmu, który zrobił na tobie duże wrażenie
a) wracasz do niego myślami, przypominając sobie dobre dialogi
b) przypominasz sobie sceny z tego filmu
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20. W nieznanym ci miejscu pytają cię, gdzie jest północ

a) raczej bez kłopotu potrafisz prawidłowo określić, gdzie jest północ
b) sprawia ci to trudność

Punktacja i wyniki testu:
Pytania 1 – 5
Odpowiedzi: a – 3 punkty
b – 1 punkt
Pytania 6 – 10
Odpowiedzi: a – 1 punkt
b – 3 punkty
Pytania 11 – 15
Odpowiedzi: a – 3 punkty
b – 1 punkt
Pytania 16 – 20
Odpowiedzi: a – 1 punkt
b – 3 punkty
Minimalna suma punktów za odpowiedzi może wynieść – 20; maksymalna – 60.
Im mniejsza jest suma punktów, tym bardziej jesteś typem męskiej
umysłowości. Im bliżej sześćdziesięciu punktów, tym bardziej kobiecej.
Test pokazuje, że wynik do trzydziestu punktów to osobowość zdecydowanie
męska, a powyżej pięćdziesięciu punktów – kobieca.

Czy wiesz że:
(cytaty z książki Allana i Barbary Pease „Dlaczego mężczyźni nie słuchają a
kobiety nie umieją czytać map”)
(…) Badania wykazały, że żeński hormon estrogen pobudza komórki nerwowe
do wytwarzania połączeń wewnątrz mózgu oraz pomiędzy obiema półkulami
(…) to by również wyjaśniało zdolność kobiet do wykonywania wielu różnych
nie związanych ze sobą jednocześnie oraz rzucało światło na pochodzenie
kobiecej intuicji. Kobieta ma o wiele większy zakres „wyposażenia
zmysłowego”. Zatem to nic dziwnego, że przy tej wielości połączeń włókien
nerwowych kobieta o wiele szybciej potrafi na poziomie intuicyjnym wydać
dokładny sąd o ludziach i sytuacji…
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(…) Wszystkie dostępne badania to potwierdzają: mózg mężczyzny jest
wyspecjalizowany. Podzielony na rejony. Jest tak zbudowany, aby się
koncentrował na określonym zadaniu. Czyta gazetę lub ogląda telewizję, a
wtedy nie słyszy, co ONA do niego powiedziała. Wszystkie kobiety świata choć
raz w życiu skarżyły się na to. Odpowiedź brzmi następująco: Tak został
zaprogramowany jego mózg. Na „jedną rzecz naraz”…
Zachęcamy do lektury tej ciekawej książki, a jeśli macie ochotę podyskutować,
albo więcej uwag i cytatów na temat kobiecości męskiego umysłu i męskości
umysłu kobiecego – NAPISZCIE!
Pozdrawiamy
Redakcja SM

Zapraszamy na forum
http://mkontakt.pl/forum/ogolne/302926/param/start=last

mkontakt.pl

