Test „PŁEĆ MÓZGU”
Test został oparty na podstawie wspomnianej w tekście książki A.Moir - Płeć mózgu.
Określa on ogólnie nasze zapatrywanie płci mózgu. Przy każdym z poniższych pytań należy
zaznaczyć odpowiedź, z którą najbardziej się identyfikujesz – a, c lub c. Jeśli długo się
zastanawiasz i po prostu żadna odpowiedz do Ciebie nie pasuje – nie odpowiadaj. Później zliczamy
punkty i mamy odpowiedź.
1. Jesteś w towarzystwie zaprzyjaźnionych z tobą małżeństw. Dwie osoby spośród obecnych mają
potajemny romans. Czy wykryłbyś(-abyś) ich związek?
a) niemal zawsze
b) w połowie przypadków
c) rzadko.
2. Słyszysz niewyraźne, ciche miauczenie. Jak łatwo możesz zlokalizować kota bez rozglądania się
wokoło?
a) jeśli się zastanowisz możesz go wskazać
b) możesz go wskazać bez zastanowienia
c) nie jesteś pewien/pewna czy mogłabyś go wskazać.
3. Jesteś w poczekalni u dentysty z paroma osobami tej samej płci co ty. Jak blisko którejś z nich
możesz usiąść nie czując się niezręcznie?
a) tuż obok (mniej niż 15 cm)
b) jedno krzesło dalej (15 do 60 cm)
c) dwa krzesła dalej (ponad 60 cm).
4. Spostrzegasz miejsce na parkingu, ale musisz wjechać w nie tyłem, a miejsce jest dość wąskie:
a) szukasz innego miejsca
b) wjeżdżasz tyłem... ale uważnie
c) nie myśląc wiele wjeżdżasz tyłem.
5. Jesteś na dużym czysto towarzyskim spotkaniu. Zostajesz przedstawiony(-ona) pięciu nie
znanym ci osobom. Czy łatwo będzie ci przypomnieć sobie ich twarze na wspomnienie ich nazwisk
następnego dnia?
a) będziesz pamiętać większość z nich
b) będziesz pamiętać tylko niektóre
c) rzadko zapamiętasz którekolwiek z nich
6. Po trzech dniach spędzonych w nie znanej ci miejscowości ktoś cię pyta, gdzie jest północ:
a) jest mało prawdopodobne, żebyś umiał(-a) go wskazać
b) nie jesteś pewien/pewna, ale mając chwilę czasu zorientujesz się
c) wskazujesz północ.
7. Czy łatwe były dla ciebie ortografia i pisanie wypracowań we wczesnych latach szkolnych?
a) obie rzeczy były dość łatwe
b) jedna z nich była łatwa
c) żadna nie była łatwa.
8. Odwiedzasz nowego sąsiada/sąsiadkę i prowadzicie rozmowę. W tle słychać kapanie z kranu.
Poza tym w pokoju jest cicho.
a) natychmiast zwróciłbyś(-abyś) uwagę na ten dźwięk i próbował(-a) go ignorować
b) gdybyś zwrócił(-a) na niego uwagę, prawdopodobnie byś o tym wspomniał(-a)

c) w ogóle by ci ten dźwięk nie przeszkadzał.
9. Dzwoni do ciebie osoba, którą spotkałeś(-aś) kilka razy. Czy łatwo ci rozpoznać jej głos w ciągu
kilku sekund zanim się przedstawi?
a) jest to dla ciebie łatwe
b) rozpoznałbyś(-abyś) głos przynajmniej w połowie przypadków
c) sprawia ci to trudność.
10. Jak łatwo możesz zapamiętać piosenkę, którą przed chwilą usłyszałeś (-aś)?
a) jest to bardzo łatwe; możesz zaśpiewać jej kawałek czysto
b) możesz ją zaśpiewać czysto pod warunkiem, że jest prosta i rytmiczna
c) sprawia ci to trudność.
Punktacja:
ODPOWIEDŹ
a
b
c
brak

KOBIETY
15 punktów
5 punktów
- 5 punktów
5 punktów

MĘŻCZYŹNI
10 punktów
5 punktów
- 5 punktów
5 punktów

Większość mężczyzn osiąga od 0 do 60 punktów, natomiast większość kobiet od 50 do 100
punktów.
Wyniki pokrywające się, to znaczy między 50 a 60 punktami oznaczają zgodność w myśleniu obu
płci.
Wyniki mężczyzny poniżej 0 i kobiety powyżej 100 punktów wskazują na mózgi uformowane
skrajnie odmiennie od mózgów płci przeciwnej.
Wynik mężczyzny powyżej 60 punktów może (ale nie musi) wskazywać na kobiece skłonności jego
umysłu.
Z kolei u kobiety wynik poniżej 50 punktów może wskazywać na męskie cechy jej umysłu.

