
Bagajul tău vorbește despre tine

Încercuiește la fiecare întrebare răspunsul care te reprezintă cel mai mult. 

 1. Bagajul meu preferat este:

a. c.b.

  2. Cel mai important lucru pe care l-am uitat să împachetez era:

a. tableta              b. pașaportul   c. ața dentară

  3. Strategia mea de împachetare este să 

 4. Îmi fac bagajul

  5. Cel mai mult mi-ar plăcea să

a. în ziua în care urmează să plec. 
b. cu câteva zile înainte de plecare.
c. dacă mama e plecată în delegație.

a. călătoresc cât mai des la destinații scumpe și exotice.
b. petrec toată vara cu echipa mea de sport.
c.  stau acasă.

  6. Voi pleca într-o excursie pentru trei zile. În bagaj 

a. pun 500 ml de gel de duș.
b. pun 50 ml de gel de duș.
c. uit să pun gel de duș.

 7. Plec într-o tabără pentru două săptămâni. Îmi pregătesc bagajul astfel:

a. îmi cumpăr haine noi și scumpe.  
b. am grijă ca toate hainele din bagaj să fie îngrijite, curate și călcate. 
c. mama îmi pregătește bagajul. 

a. îmi pun puține lucruri în bagaj. Pot cumpăra orice când ajung la destinație. 
b. împachetez strictul necesar. Astfel, pot economisi bani și timp.
c. Nu am nicio strategie de împachetare.



  8. În vacanța de vară 

 9. Voi călători cu avionul. În bagaj am voie să pun doar strictul necesar. Cum procedez? 

 10.  Când împachetez într-un rucsac

a. Îmi pun doar tableta. Voi cumpăra totul la destinație. 
b. Împachetez câteva haine și obiecte de igienă personală.
c. O las pe mama să decidă.

a. îl umplu bine, oricum nu eu o să-l duc pe spate.
b. pun obiectele grele la fund și aproape de spate. Astfel, e mai ușor de dus rucsacul.  
c.  pun ce-mi spune dirigintele.

a. aș sta la un hotel elegant cu multe piscine.
b. aș alege un parc de aventură.
c.  m-aș uita la TV.

Rezultate

Numără răspunsurile. 

Popular și lejer  

Cele mai multe răspunsuri ”a”

Îți place să fii în centrul atenției. Tu ești 

cel care știe cele mai bune bancuri și îi faci 

pe ceilalți să râdă în hohote. Ești optimist,  

atras de activități statice. Nu-ți place să 

faci foarte mult efort fizic. Dacă ai  o 

problemă mică apelezi la ceilalți, fără să 

încerci să găsești soluții. 

Apreciezi confortul. Te îmbraci în haine 

lejere, scumpe și de bună calitate. Îți alegi 

cu grijă hainele și obiectele personale. 

Contează să arăți bine la școală, în orice 

situație. Ai tendința însă să cheltui mai 

mult decât ar fi necesar.

Cele mai multe răspunsuri ”b”

Ești energic și activ. Îți place să faci sport și să 
călătorești.  Ești disciplinat, responsabil și știi să 
te stăpânești și în cele mai grele situații. Te des-
curci singur de cele mai multe ori. Nu ai nevoie de 
ajutor, ca să-ți faci treburile zilnice. Îți pregă-
tești gustarea și îți faci singur temele. Cei din 
jurul tău întotdeauna se pot baza pe tine. 
Ai mulți prieteni buni, pentru că ești tolerant și 
știi că ”nu haina îl face pe om.” 
Câteodată însă te încăpățânezi și refuzi ajutorul 
altora chiar și atunci când ai avea nevoie de 
acesta.

Activ și independent 

 Comod și  împăciuitor

Cele mai multe răspunsuri ”c”

Ești calm, inteligent, stăpân pe tine și un bun ascultător. Colegii tăi au încredere în 

tine, pentru că știi să păstrezi secretele lor. Nu-ți place să fii în centrul atenției, 

ești mai degrabă un observator tăcut. Ți-e greu să vorbești în fața unui public. 

Deși ai multe idei originale, ai tendința să le ascunzi, dând impresia că nu ai iniția-

tivă. 
Îți alegi haine comode, lejere. Nu participi des la treburile gospodărești. Ești 

predispus să lași pe alții să decidă în locul tău. 

Mai mult curaj și determinare!


