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(FFPI) 

 
 
Aţi primit un caiet, intitulat Chestionarul FFPI, şi o foaie, numită Foaie de răspuns. Cu 

ajutorul lor, vă rugăm să caracterizaţi persoana al cărei nume este scris pe foaia de răspuns, 
sub titlu. 

În caiet găsiţi o listă cu 100 de comportamente. Vă rugăm să notaţi pentru fiecare dintre 
ele în ce măsură i se potriveşte persoanei în cauză. Pentru acesta scrieţi pe Foaia de 
răspuns, în dreptul numărului respectiv, una dintre cifrele 1, 2, 3, 4 şi 5, care înseamnă: 
 
 1 = i se potriveşte foarte puţin; 
 2 = i se potriveşte puţin; 
 3 = i se potriveşte cam pe jumătate; 
 4 = i se potriveşte mult; 
 5 = i se potriveşte foarte mult. 
 

Iată un exemplu: 
 

Să presupunem că găsiţi în caiet, la un număr oarecare N, propoziţia 
Îi place să mănânce bine. 

Dacă sunteţi de părere că această descriere „i se potriveşte foarte mult” persoanei 
respective, scrieţi pe Foaia de răspuns, în dreptul numărului N, cifra 5. 

 
Nu vă gândiţi prea mult la răspunsurile dumneavoastră! 
Dacă aveţi îndoieli, comparaţi persoana respectivă cu alte persoane pe care le cunoaşteţi 

bine. 
 
Aveţi grijă să scrieţi răspunsul în locul corect. La sfârşitul fiecărei pagini cu descrieri de 

comportamente, verificaţi dacă aţi ajuns la sfârşitul unei coloane din Foaia de răspuns. 
 
Vă rugăm să răspundeţi la toate punctele. 
Nu scrieţi nimic pe caiet! Scrieţi numai pe Foaia de răspuns! 
 
Răspunsurile dumneavoastră sunt confidenţiale. 
Timpul de răspuns nu este limitat. 
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  1. Caută prilejuri de a povesti cu alţii. 

  2. Îi repede pe ceilalţi. 

  3. Lucrează fără să-şi facă un plan de acţiune. 

  4. Se simte disperat. 

  5. Acceptă ordinele fără să le judece. 

 

  6. Se pricepe să învioreze o petrecere. 

  7. Îi ajută pe ceilalţi. 

  8. Îi place ordinea şi regularitatea. 

  9. Se gândeşte că ceea ce face se va termina cu bine. 

 10. Repetă ceea ce spun alţii. 

 

 11. Rămâne pe planul al doilea. 

 12. Ascultă cu răbdare ceea ce povestesc ceilalţi. 

 13. Îi place să aibă un program de viaţă fix. 

 14. Îşi face probleme pentru lucruri mărunte. 

 15. Ia hotărâri în privinţa sa fără a le cere altora părerea. 

 

 16. În prezenţa altora se simte stingherit. 

 17. Este atent să nu îi deranjeze pe ceilalţi. 

 18. Îşi lasă lucrurile vraişte. 

 19. Vede partea bună a lucrurilor. 

 20. Conduce acţiuni. 
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 21. Vorbeşte pe ton scăzut. 

 22. Respectă drepturile celorlalţi. 

 23. Face lucruri cu care ceilalţi nu şi-ar pierde vremea. 

 24. Se teme că acţionează greşit. 

 25. E în stare să creadă orice. 

 

26. Se distrează de minune. 

 27. Îi acceptă pe ceilalţi aşa cum sunt. 

 28. Începe să lucreze fără să ştie la ce va folosi ceea ce face. 

 29. Îşi ascunde emoţiile. 

 30. Se lasă influenţat de părerile celorlalţi. 

 

 31. Evită compania celorlalţi. 

 32. Se gândeşte în primul rând la el însuşi. 

 33. Face lucrurile în ultima clipă. 

 34. Vede viitorul în culori întunecate. 

 35. Îşi asumă riscuri. 

 

 36. Îi plac petrecerile. 

 37. Încearcă să-i mulţumească pe toţi. 

 38. Îşi termină munca la timp. 

 39. Se teme că se va întâmpla ce e mai rău. 

 40. Lasă pe alţii să hotărască. 
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 41. Îi place să discute. 

 42. Provoacă certuri. 

 43. Se comportă corect. 

 44. Trece cu uşurinţă peste eşecurile proprii. 

 45. Priveşte lucrurile din diferite puncte de vedere. 

 

 46. Cunoaşte puţine persoane. 

 47. Ţine seama de sentimentele altora. 

 48. Respectă regulile. 

 49. Face faţă cu bine situaţiilor stresante. 

 50. Propune acţiuni. 

 

51. Creează bună dispoziţie. 

 52. Se foloseşte de alţii pentru scopurile proprii. 

 53. Se angajează în acţiuni riscante. 

 54. Îi dau lacrimile. 

 55. Face aşa cum vor alţii. 

 

 56. Se ţine deoparte de alţii. 

 57. Împărtăşeşte bucuria şi tristeţea altora. 

 58. Vrea ca totul să meargă perfect. 

 59. Găseşte motive de bucurie. 

 60. E uşor de supus. 
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 61. Intră în vorbă cu alţii. 

 62. Povesteşte despre situaţii în care le-a fost superior celorlalţi.  

 63. Îşi lasă munca neterminată. 

 64. Îşi lasă la o parte grijile. 

 65. Înainte de a acţiona aşteaptă să vadă ce fac ceilalţi. 

 

 66. Ţine pe alţii la distanţă. 

 67. Îi place să facă ceva pentru alţii. 

 68. Face lucrurile aşa cum scrie la carte. 

 69. Îşi stăpâneşte nervii. 

 70. Acţionează la fel ca majoritatea celor din jur. 

 

 71. Preferă să fie singur. 

 72. Râde de părerile celorlalţi. 

 73. Munceşte cu râvnă. 

 74. Are încredere în forţele sale. 

 75. Reacţionează rapid. 

 

 76. În societate se simte în largul lui. 

 77. Se amestecă în treburile altora. 

 78. Îşi abandonează cu uşurinţă munca. 

 79. Intră în panică.  

 80. Se simte atras de sarcinile grele. 
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 81. Visează cu ochii deschişi. 

 82. Îi împiedică pe alţii să îşi spună părerea. 

 83. Îşi respectă promisiunile. 

 84. E nemulţumit. 

 85. Îşi fixează scopuri clare. 

 

 86. În prezenţa străinilor se închide în sine. 

 87. Respectă părerile altora. 

 88. Îşi pregăteşte bine acţiunile. 

 89. Îşi iese din fire. 

 90. E uşor de păcălit. 

 

 91. Îşi face uşor prieteni. 

 92. Îşi impune părerile proprii. 

 93. Face doar ceea ce-i place. 

 94. Se frământă pentru diverse lucruri. 

 95. E plin de idei. 

 

 96. Îşi arată bucuria. 

 97. Vorbeşte doar despre sine. 

 98. Îşi neglijează îndatoririle. 

 99. Îşi păstrează sângele rece. 

100. Găseşte soluţii originale. 
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