
Test pentru detectarea sistemului predominant de reprezentare 

 

Pentru fiecare dintre întrebările următoare atribuiți un punctaj conform grilei: 

4 = cel mai des 

3 = adesea 

2 = rar 

1 = foarte puțin sau deloc  

 

1. Deciziile importante le iau bazându-mă pe: 

- Intuiție 

- Ceea ce sună bine 

- Ceea ce mi se pare corect/bun 

- Analiza precisă și detaliată a problemei 

 

2. Pe timpul unei dispute, cel mai adesea mă influențează: 

- Tonul vocii celeilalte persoane 

- Dacă îmi pot sau nu imagina ce anume dorește cealaltă persoană 

- Logica argumentelor aduse de cealaltă persoană 

- Dacă mă simt sau nu în contact cu cealaltă persoană 

 

3. Le indic celor din jur cum mă simt la un moment dat prin: 

- Aspectul fizic și îmbrăcăminte 

- Sentimentele pe care le exprim 

- Cuvintele pe care le aleg 

- Tonul vocii mele 

 

4. Pentru mine lucrul cel mai ușor este să: 

- Reglez cu precizie volumul și tonul unui sistem audio 

- Identific argumentul logic cel mai relevant legat de un subiect 

- Selecționez cea mai comodă canapea 

- Să aleg cele mai atrăgătoare și complexe combinații de culori 

 

5. De obicei: 

- Captez și sunt în armonie cu sunetele care mă înconjoară 

- Mă preocupă descoperirea semnificației și a logicii noilor situații cu care mă confrunt 

- Reacționez puternic la culorile și la aspectul mediului în care mă aflu 

- Sunt foarte sensibilă la senzațiile pe care mi le produce contactul hainelor sau 

obiectelor cu corpul meu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interpretare: 

 

A. Copiați notele date la fiecare întrebare în următorul mod: 

 

1. _  2. _  3. _  4. _  5._ 

_      _      _      _     _ 

_      _      _      _     _ 

_      _      _      _     _ 

 

B. Copiați valorile date fiecărui canal senzorial în următorul tabel: 

 

 

 

C. Valorile obținute pentru cele 4 sisteme primare de reprezentare indică proporția relativă 

de utilizare a lor în viața curentă. 
 

Întrebarea Sistemul senzorial 
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