A személyiség teszt online töltendő ki a http://marcaccetta.com oldalon

Válaszd ki a „Personality Test” menüt, alul sárga gombbal indul a teszt:

Személyes adatok:
Name:
First: keresztnév

Last: vezetéknév

Valós email címet adj meg, mert oda küldik az eredményt
Country: Válaszd ki az országodat
Are you a network marketer? = Hálózatépítő vagy?
Yes = Igen

No = Nem

Name your company = Nevezd meg a cégedet.
Next = tovább

Osztályozd magad 1-5 között minden kijelentésnél:
1=egyáltalán nem jellemző

5=majdnem minden esetben érvényes

1. I enjoy taking charge of a situation = Élvezem, ha irányítom a helyzetet
2. I prefer being around attractive, sharp people = Szeretek vonzó, éles eszű emberek között
lenni
3. I enjoy challenges = Élvezem a kihívásokat
4. I like to keep score at whatever I’m doing = Szeretem feljegyezni az elért eredményeimet,
bármit is teszek
5. I enjoy having the best of everything = Élvezem, ha mindenből a legjobbat kapom
6. In order to win there may be a few casualties = A győzelem néha áldozatokkal is jár.
7. Pressure makes me perform at my best = A nyomás ösztönöz, hogy a legjobbat hozzam ki
magamból
8. Wimpy people drive me crazy = A balfékektől bedilizek
9. I like to keep my schedule very busy = Szeretem, ha tele van a határidőnaplóm tennivalókkal
10. I don’t take direction very well = Nem szeretem, ha utasítgatnak
11. I do not like people touching my stuff = Nem szeretem, ha mások piszkálják a holmimat
12. I am very impatient = Nagyon türelmetlen vagyok
13. I do not like doing things that may make me look foolish = Nem szeretek olyasmiket csinálni,
amiben bénának tűnhetek
14. Winning is very important = A győzelem nagyon fontos
15. I do not feel comfortable showing my emotions = Nem szívesen mutatom ki az érzelmeimet
16. My motto is have fun now, worry about it later = A mottóm: most szórakozzunk, aggódni
ráérünk később
17. If I get bored, I am non-productive = Ha untat, nem vagyok produktív benne
18. If I’m not having fun, I will stop what I’m doing = Ha nem szórakoztat, hagyom a fenébe!
19. I am drawn to things that are bright and colorful = Vonzódom a színes és csillogó dolgokhoz
20. I have a tendency to lose track of time = Hajlamos vagyok nem érzékelni az idő múlását (nem
tudom betartani az időbeosztásom)
21. It’s important to follow the current fashion trends = Fontos követni az aktuális divat
trendeket
22. I am spontaneous = Spontán vagyok
23. I love to travel and experience new things = Szeretek utazni és új dolgokat megtapasztalni

24. I am very curious and adventurous = Nagyon kíváncsi és kalandvágyó vagyok
25. I don’t like the pressure of deadlines = Nem szeretem a határidők nyomását
26. I am more into concepts instead of details = Nagy, egész koncepciók foglalkoztatnak, a
részletek mellékesek
27. I love to play games whether I win or not = Imádok játszani, nem számít, hogy nyerek vagy
sem
28. I prefer to follow a strong leader rather than being one = Inkább követek egy erős vezetőt,
mint hogy én vezessek
29. I like to be the center of attention = Szeretek a figyelem középpontjában lenni
30. I am very optimistic = Nagyon optimista vagyok
31. I consider myself to be a peacemaker = Magamat békéltető személyiségnek tartom
32. I love being out in the great outdoors = Szeretek kint lenni a természetben
33. I do not like to be pushed = Nem szeretem, ha nyomást gyakorolnak rám
34. I am turned off by materialistic people = Elhatárolódok az anyagias emberektől
35. I am not overly driven = Nem vagyok túlhajszolt
36. I love animals = Szeretem az állatokat
37. I am very spiritual = Nagyon spirituális vagyok
38. I place a very high value on integrity = Nagyon fontos a szememben a feddhetetlenség
39. I am very loyal = Nagyon hűséges vagyok
40. I love to create = Szeretek alkotni
41. I will generally avoid an argument if possible = Alapból kerülöm a szóváltást, ha lehetséges
42. I think of others needs over my own = Mások szükségleteit a magamé elé helyezem
43. I love to volunteer for a worthy cause = Szeretek önkénteskedni méltó célokért
44. I do not like people who are loud and boisterous = Nem szeretem a hangoskodó és
öntörvényű embereket
45. I believe that the best things in life are free = Hiszem, hogy az élet legjobb dolgai nem
kerülnek pénzbe
46. I like things to be predictable = Szeretem, ha a dolgok kiszámíthatóak
47. I am always on time for appointments = Mindig pontosan érkezek a találkozókra
48. I am conservative with my money = Konzervatívan bánok a pénzemmel
49. I like having a detailed plan to follow = Szeretem, ha van egy részletes terv, amit követhetek
50. I don’t like it when other people get emotional = Nem szeretem, amikor másokon
eluralkodnak az érzelmeik

51. I am very consistent = Nagyon következetes vagyok
52. I am very precise in what I do = Nagyon precíz vagyok abban, amit csinálok
53. I don’t need to have VIP treatment = Nincs szükségem VIP bánásmódra
54. I like things that are quantifiable = Szeretem, ha a dolgok mérhetőek
55. I enjoy watching documentaries = Élvezem a dokumentumfilmeket (pl. Spectrum, NatGeo.)
56 I love finding deals when I buy something = Szeretek akciósan vásárolni
57. I hate to be micro-managed = Utálom, ha minden apró mozdulatomat felügyelik
58. I have a tendency to ask a lot of questions = Hajlamos vagyok sokat kérdezgetni
59. I do not like to make snap decisions = Nem szeretek hirtelen döntéseket hozni
60. I rely on facts more than faith = A tények számítanak inkább, mint a hiedelmek

A következő oldalon válassz mindig 2 tulajdonság közül,
melyik jellemez téged inkább:
1. Aggressive - agresszív
2. Spontaneous – spontán

3. Compassionate – könyörületes
4. Analytical – elemző

5. Competitive - versengő
6. Creative – kreatív (alkotó)

7. Curious - kíváncsi
8. Conservative – konzervatív

9. Resourceful - találékony
10. Intelligent - intelligens

11. Adventurous - kalandkereső
12. Loving – szeretni tudó

13. Extroverted – nyitott, kifelé forduló
14. Driven – hajszolt

15. Systematic - rendszerező
16. Loyal - hűséges

17. Charitable - jótékonykodó
18. Relentless - haljíthatatlan

19. Skeptical – szkeptikus
20. Optimistic - optimista

21. Consistent - következetes
22. Focused - összpontosító

23. Sensitive - érzékeny
24. Friendly – barátságos

Submit-ra kattintva elküldöd, email-ben jön a válasz.

