
ТЕСТ «ЧИ ВМІЄШ ТИ ДРУЖИТИ?» 

1. Твій друг (подруга) захворів і не прийшов у школу: 

а) зателефонуєш йому і поцікавишся здоров'ям — 5; 

б) ніяк не відреагуєш — 1; 

в) відвідаєш його, якщо хвороба не інфекційна — 10. 

2. Друг (подруга) не впорався з домашнім завданням: 

а) даси йому списати — 5; 

б) допоможеш розібратися — 10; 

в) що тебе це не стосується — 1. 

3. Тобі дуже хочеться морозива, але у твого друга немає грошей: 
а) купиш морозиво тільки собі — 1; 

б) позичиш другові гроші — 5; 

в) купиш два морозива, сподіваючись, що і друг для тебе нічого не пошкодує — 10. 

4. Вам подобається одна і та сама дівчинка (хлопчик): 
а) Ви обидва (обидві) намагаєтесь якнайдужче сподобатися їй (йому) — 10; 

б) удаєш, що нічого не помічаєш, і намагаєшся уникати цієї теми — 5; 

в) при нагоді намагаєшся розповісти про друга (подругу) щось не дуже гарне — 1. 

5. Однокласник запросив тебе на день народження, а друга — ні: 
а) ти нічого не скажеш йому і підеш сам — 1; 

б) попросиш однокласника запросити й друга — 10; 

в) підеш сам, попередньо пояснивши другові ситуацію, що склалася — 5. 

6. Друг отримав не дуже приємне доручення прибрати клас чи вимити вікна: 
а) залишишся після уроків і допоможеш йому — 10; 

б) поспівчуваєш йому і підеш додому — 5; 

в) порадієш тихцем, що таке доручення отримав він, а не ти — 1. 

7. Твій друг виграв приз у складному конкурсі: 
а) ти постараєшся взяти участь у подібному конкурсі — 5; 

б) порадієш за свого друга — 10; 

в) у душі позаздриш йому — 1. 

Якщо ти набрав: 
60 – 70 балів. Твої друзі можуть пишатися дружбою з тобою. Ти дуже надійна 

людина, з тобою – хоч у вогонь, хоч у воду. У вас із друзями повне 

взаєморозуміння. 

20 – 59 балів. Ти непоганий товариш. Обережний, нерішучий, усе заздалегідь 

розраховуєш. Але часом щось дуже важливе в житті проходить повз тебе. 

Поміркуй над цим. 

До 20 балів. Навряд чи поруч з тобою є справжній друг. І винен у цьому ти сам. 

Намагайся змінити свої стосунки з товаришами, якщо не хочеш залишитися 

самотнім. 

Дуже добре, коли у тебе є справжній друг. Поділишся з ним радістю, її стане вдвічі 

більше, поділишся бідою – стане вдвічі менше. Справжній друг ніколи не підведе, 

завжди прийде на допомогу. 
 


