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УЕБИНАР ОСНОВНИ ТИПАЖИ МЪЖЕ, КАК ДА ОБЩУВАМЕ С ТЯХ 
 
НА ВСЕКИ РЕД ПОСТАВЕТЕ ПО ЕДИН Х ПРЕД ДУМАТА ИЛИ ДУМИТЕ, КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ 

ОТНАСЯТ ДО ВАС. 

Силни страни 

1  авантрюрист   адаптивен   жизнен   аналитичен 

2  настоятелен   игрив   убедителен   умиротворен 

3  покорен   всеотдаен   общителен   волеви 

4  грижовен   овладян   съревнователен   убедителен 

5  свеж   уважителен   резервиран   находчив 

6  удоволетворен   чувствителен   самостоятелен   енергичен 

7  планиращ   търпелив   позитивен   поощрява 

8  сигурен   спонтанен   навреме   срамежлив 

9  подреден   услужлив   прям   оптимист 

10  добронамерен   верен   забавен   твърд 

11  дързък   възхитителен   дипломатичен   подобен 

12  радостен   последователен   културен   уверен 

13  идеалист   независим   безобиден   вдъхновител 

14  демонстративен   решителен   със сух хумор   задълбочен 

15  медиатор   музикален   на крак   контактен 

16  тактичен   упорит   приказлив   толерантен 

17  изслушва   лоялен   водач   жизнен 

18  удоволетворен   вожд   изготвя графици   сладък 

19  перфекционист   приятен   продуктивен   популярен 

20  енергичен   смел   възпитан   балансиран 

 

 

Слаби страни 

21  безизразен   плах   шумен   началнически 

22  недисциплиниран   коровосърдечен   неентусиазиран   непрощаващ 

23  сдържан   негодуващ   устойчив   повтарящ се 

24  суетлив   страхлив   забравя   отявлен 

25  нетърпелив   несигурен   нерешителен   прекъсва 

26  непопулярен   неангажиран   непредсказуем   студен 

27  твърдоглав   опасен   капризен   колеблив 

28  обикновен   песимист   горделив    снизходителен 

29  гневлив   безцелен   свадлив   очужден 

30  наивен   негативен   нервен   небрежен 

31  тревожен   дръпнат   работохолик   иска заслугите 

32  докачлив   нетактичен   боязлив   бъбрив 

33  пълен със съмнения   неорганизиран   доминира   депресиран 

34  непоследователен   интроверт   нетолерантен   безразличен 

35  разхвърлян   мрачен   мърморко   манипулативен 

36  бавен   опърничев   самохвалко   скептичен 

37  самотник   над всички   мързелив   гръмогласен 

38  муден   подозрителен   кибритлия   разсеян 

39  отмъстителен   не го свърта   колеблив   прибързан 

40  отстъпчив   критичен   лукав   променлив 
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Таблица за оценяване на слабите страни. Оградете думата срещу номера в квадарта. 
сумирайте общия сбор на думите във всяка колона и запишете в общо 

№ популярен  
сагвиник 

силен  
холериг 

съвършен 
меланхолик 

умиротворен 
флегматик 

21 шумен началнически плах безизразен 

22 недисциплиниран коровосърдечен неопрощаващ неентусиазиран 

23 повтарящ се устойчив негодуващ сдържан 

24 забравя отявлен суетлив страхлив 

25 прекъсва нетърпелив несигурен нерешителен 

26 непредсказуем студен непопулярен неангажиран 

27 опасен твърдоглав капризен колеблив 

28 снизходителен горделив песимист обикновен 

29 гневлив свадлив отчужден безцелен 

30 наивен нервен негативен небрежен 

31 иска заслугите работохолик дръпнат тревожен 

32 бъбрив нетактичен докачлив боязлив 

33 неорганизиран доминира депресиран пълен със съмненения 

34 непоследователен нетолерантен интроверт безразличен 

35 разхвърлян манипулативен мрачен мърморко 

36 самохвалко опърничев скептичен бавен 

37 гръмогласен над всички самотник мързелив 

38 разсеян кибритлия подозрителен муден 

39 не го свърта прибързан отмъстителен колеблив 

40  променлив лукав критичен отстъпчив 

общо     

№ популярен  
сагвиник 

силен  
холериг 

съвършен 
меланхолик 

умиротворен 
флегматик 

1 жизнен авантюрист аналитичен адаптивен 

2 игрив убедителен настоятелен умиротворен 

3 общителен волеви всеотдаен покорен 

4 убедителен съревнователен грижовен овладян 

5 свеж находчив уважителен резервиран 

6 енергичен самостоятелен чувствителен удоволетворен 

7 позитивен поощрява планиращ търпелив 

8 спонтанен сигурен навреме срамежлив 

9 оптимист прям подреден услужлив 

10 забавен твърд верен добронамерен 

11 възхитителен дързък подробен дипломатичен 

12 радостен уверен културен последователен 

13 вдъхновител независим идеалист безобиден 

14 демонстративен решителен задълбочен със сух хумор 

15 контактен на крак музикален медиатор 

16 приказлив упорит тактичен толерантен 

17 жизнен водач лоялен изслушва 

18 сладък вожд изготвя графици удоволетворен 
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 Таблица за оценяване на силните страни Оградете думата срещу номера в квадарта. 

сумирайте общия сбор на думите във всяка колона и запишете в общо 

  

Таблица за оценяване на силните страни. И ги сумирайте 

 

Сумирайте общия брой точки от силните и слабите страни и ги запишете 

тип  общ брой точки 

популярен сагвиник  

силен холерик  

съвършен меланхолик  

умиротворен флегматик  

 

 

19 популярен продуктивен перфекционист приятен 

20 енергичен смел възпитан балансиран 

общо     
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