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Стандартни

точкиСурови точкиСкала

 Точки

102 33E (Енергия)

128 43A (Дружелюбие)

111 37C (Съзнателност)

130 53S (Емоционална стабилност)

128 50M (Отвореност на ума)

84 51DS (Социална желателност)

40 32Di (Динамизъм)

37 33Do (Доминантност)

50 44Cp (Кооперативност)

51 45Co (Сърдечност)

42 37Sc (Подреденост)

44 37Pe (Упоритост)

51 54Ce (Контрол на емоциите)

53 55Ci (Контрол на импулсите)

52 49Ac (Отвореност към културата)

50 52Ae (Отвореност към опита)
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Основни дименсии (резултати в стандартни Т точки)
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Аналитичен профил по основните дименсии

Вие сте от хората, които не обичат да се ангажират с много дейности и които предпочитат да изпълняват добре структурирани и 

ясни задачи. Професионални дейности, които са свързани с висока активност, много голяма енергия и установяването и 

поддържането на множество социални контакти, няма да Ви допаднат и биха Ви натоварили със значителен стрес. 

По-подходяща за Вас е работа, в която се изисква методичност, системност и обръщане на внимание на всеки детайл.

Вашите резултати от теста показват, че предпочитате професионални дейности, в които по-голямата част от работните задачи 

се изпълняват индивидуално. Не се чувствате комфортно, когато резултатите от Вашата работа зависят от работата на другите 

и предпочитате да се конкурирате, вместо да се съобразявате и да си сътрудничите с тях.

Вие не винаги успявате да организирате своята дейност по един рационален и системен начин и затова другите могат да Ви 

смятат за небрежен и разсеян. Вероятно за Вас творчеството и оригиналността са по-важни от методичността, но сигурно е, че 

бихте постигнали по-добри резултати, ако проявявате повече настойчивост в довършването на нещата, с които сте се 

захванали. На базата на получените резултати може да се съди, че за Вас не са подходящи професионални дейности, които 

изискват голяма прецизност или умения за детайлно планиране на действията.

Резултатите от теста показват, че Вашата емоционална стабилност е на средно ниво. Вие не сте черноглед, но и не гледате 

прекалено оптимистично на нещата, успявате сравнително добре да се владеете в стресови ситуации и обикновено не 

реагирате враждебно към другите, освен в случаите, когато сте били сериозно провокирани от тях.

Вие сте от хората, които в приблизително еднаква степен могат да бъдат привлечени от новите и непознати неща или пък да 

проявяват безразличие към тях, понеже се чувстват доволни от познатото и изпитаното. В работата сте склонни да подкрепяте 

промени, които Ви се струват необходими и оправдани, но не обичате да експериментирате и да пробвате самоцелно нови 

подходи.

Вашият резултат по скала „Социална желателност” е в границите на средната норма, което означава, че Вашият доклад е 

валиден.
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Аналитичен профил по субскалите
Изглежда Вие сте от хората, които предпочитат да прекарват по-голяма част от времето си сами и не ценят особено 

възможността да бъдат в компанията на други хора. Обикновено говорите малко и предпочитате да слушате, особено когато се 

срещнете с непознати. Предпочитате добре структурираните дейности, спокойствието и установеността. Стремите се да 

избягвате рисковете и прекалено динамичните ситуации.

Сравнително рядко проявявате лична инициатива и не бихте искали да се конкурирате с другите или да привличате вниманието 

към себе си. Предпочитате да работите в групата като редови член, а не да я ръководите или да контролирате другите.

Обръщате по-голямо внимание на своите собствени интереси, отколкото на интересите на другите. Понякога показвате, че 

нямате особено желание да се адаптирате към нуждите на околните и да си сътрудничите с тях. Възможно е понякога да Ви е 

трудно да разберете потребностите и очакванията на партньорите си в конкретните ситуации.

Като цяло сте склонни да подхождате добронамерено към другите и се държите приятелски с тях. Ако установите обаче, че те 

злоупотребяват с Вашето доверие, можете рязко да промените отношението си и да ги поставите на мястото им.

Вие не сте от хората, които са склонни да спазват всяка буква в правилата и не винаги успявате да организирате своята 

дейност по най-методичния и системен начин. Професионални задачи, които изискват висока степен на точност и прецизност, 

едва ли са благоприятният контекст, в който можете да покажете най-силните си страни.

Предпочитате да не поемате сериозни отговорности в работата, тъй като не сте сигурни дали ще успеете да се справите с тях. 

Вероятно по-лесно, отколкото другите, сте склонни да се отказвате от намеренията си, ако по пътя към тяхното осъществяване 

възникнат големи трудности. Професионални дейности, които изискват постоянство и упоритост, не са добър избор за Вас.

Като цяло сте способни да контролирате Вашите тревоги и безпокойства. Настроението Ви е стабилно и не се влияе от дребни 

проблеми или неуспехи.

Вие сте от хората, които съумяват да запазят спокойствие в почти всички ситуации и дори когато сте сериозно провокирани от 

другите, в повечето случаи успявате да овладеете раздразнението си. Вашето умение да се справяте ефективно с ежедневни 

стресови ситуации може да Ви помогне да се реализирате успешно в различни професионални роли, свързани с работа с хора 

и обслужване на клиенти.

Както повечето хора Вие се интересувате в по-голяма степен от нещата, свързани с Вашето семейство, приятели и ежедневие, 

но заедно с това имате и поддържате различни културни или научни интереси. Желанието Ви да бъдете в крак с новостите 

може да Ви помогне да се справяте по-лесно с евентуални промени във Вашата работа.

Вие не сте от хората, които непрекъснато имат нови и оригинални идеи, но въпреки това понякога достигате интересни, 

иновативни и творчески решения. Като цяло обаче в работа си предпочитате да се доверявате на рутинните, изпитани и 

проверени методи.
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Прилагателни, които в най-голяма степен Ви характеризират

Прилагателни, които в най-малка степен Ви характеризират
Свадлив/а

Матрицата на отговори
R# R# R# R# R# R# R# R# R# R#

51 52 53 54 35 36 67 38 59 610

511 412 513 214 615 216 417 218 519 220

621 622 323 624 525 226 627 528 529 630

331 332 333 534 535 536 437 638 639 240

641 242 543 544 545 346 347 548 549 450

551 352 553 654 655 256 657 358 259 560

261 662 563 664 465 566 567 468 269 270

371 572 573 574 675 276 677 678 479 580

381 582 283 684 585 586 687 688 589 490

691 292 393 694 595 396 597 698 399 5100

1101 6102 2103 5104 5105 3106 4107 3108 2109 5110

5111 3112 5113 6114 3115 4116 6117 5118 2119 5120

5121 2122 5123 5124 6125 6126 3127 5128 3129 6130

4131 5132 5133 5134 2135 2136 5137 2138 2139 6140

2141 6142 5143 5144 4145 3146 5147 6148 5149 2150

3151 2152 4153 6154 2155 3156 5157 5158 3159 6160

4161 2162 5163 5164 2165 5166 2167 3168 2169 2170

3171 3172 3173 5174 5175
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