
Którym uchem słuchasz?  

Przeczytaj poniższe sytuacje. Zobacz, która z podanych reakcji jest Ci najbliższa. 
Postaraj się wybrać tę, która najbardziej oddaje Twoje podejście, ale jeśli jest ich 
na przykład dwie - to zaznacz je.  
Po wypełnieniu całości sprawdź których odpowiedzi masz najwięcej.  

1. Bliska Ci osoba jest w wyraźnie złym nastroju. Wygląda na bardzo smutną, 
ale kiedy o to pytasz, mówi tylko “Wolę nie rozmawiać o tym w tej 
chwili…”. Co myślisz? 
A) Dobrze, porozmawiamy o tym w innym momencie.  
B) Chce, żebym zostawiła ją/go w spokoju.                                                              
C) Musi być naprawdę przybita skoro nie chce rozmawiać  
D) Może nie chce o tym rozmawiać akurat ze mną?  

2. Zbierasz się do wyjścia z pracy, jest godzina 15 po południu. W tym 
momencie wchodzi Twój przełożony. Słyszysz komunikat “O, wcześnie 
dzisiaj Pan/i wychodzi…”. Co myślisz? 
A) Rzeczywiście dzisiaj wychodzę o godzinę wcześniej niż zwykle                      
B) Zastanawia się czemu wychodzę tak wcześnie  
C) Pewnie pomyślał, że olewam pracę 
D) Pewnie chce żebym został jeszcze tą godzinę i pomógł/pomogła. 

3. W trakcie obiadu rodzinnego podajesz zupę, którą przygotowałeś/aś na tę 
okazję pierwszy raz. Podczas jedzenia jeden z gości mówi “W tej zupie 
jest bardzo dużo różnych przypraw…”. Co myślisz? 
A) Faktycznie, dodałem/am dużo przypraw. 
B) Następnym razem przygotuję rosół, żeby było standardowo  
C) Pewnie, nie wie co to za przyprawy  
D) Dlaczego narzeka i nie docenia mojego wysiłku 

4. Rozmawiasz z dobrą koleżanką o odżywianiu. Koleżanka 
mówi “Przeczytałam ciekawą książkę o diecie odchudzającej, mogę ci 
ją pożyczyć jak skończę ”. Co myślisz? 
A) Przeczytała książkę o diecie odchudzającej.  
B) Pewnie sugeruje żebym zaczęła się odchudzać.  
C) Jest zachwycona dietą odchudzającą, o której przeczytała.  
D) Chce podzielić się ze mną nową wiedzą o odżywianiu 

5. Dzwonisz do przyjaciela/przyjaciółki po kilkutygodniowej przerwie. 
Przyjaciel/Przyjaciółka odbiera telefon i mówi “Dawno nie dzwoniłeś/aś”. 
Co myślisz? 
A) Prawda, nie dzwoniłem/am od kilku tygodni.  
B) Powinieniem/Powinnam ją przeprosić i dzwonić częściej.  
C) Ma żal, że do niej nie dzwoniłem/am. 
D) Myśli, że zaniedbałem/am nasze kontakty. 



6. Przyszedłeś/przyszłaś na spotkanie o czasie, zwykle jesteś przed. Osoba, z 
którą się spotykasz mówi:  “O jesteś! Dzwoniłem/dzwoniłam do Ciebie 
już dwa razy…”. Co myślisz?  
A) Mam wyciszony telefon i pewnie mam teraz dwa nieodebrane 
połączenia 
B) Chce żebym był/a przed czasem  
C) Pewnie jest zły/zła  
D) Pewnie pomyślał/a, że jestem roztargniony/a i zapomniałem/am o 
spotkaniu 

7. Poszedłeś/ Poszłaś ze znajomą do restauracji. Poleciłeś/aś jej Twoje 
ulubione danie i sama zamówiłeś/aś to samo. Po jedzeniu koleżanka 
mówi “Uff, dla mnie to było za dużo i za ciężko”. Co myślisz? 
A) Potrawa była dla niej za ciężka, a porcja za duża.  
B) Powinnam ją uprzedzić, że porcje są dość duże wcześniej  
C) Czuje się przejedzona. 
D) Uważa, że jem za dużo i niezdrowo 

8. Robisz coś ważnego przy komputerze. Bliska Ci osoba mówi: „Siedzisz 
przed komputerem całe przedpołudnie”. Co myślisz? 

 A)  Faktycznie, pracuję już 3h. 
 B)  Powinieniem/powinnam już kończyć. 
 C)  Jest znudzona. 
 D) Uważa, że ją zaniedbuje 

Przewaga A: ucho rzeczowe 

Przewaga B: ucho apelacyjne 

Przewaga C: ucho ujawniania siebie 

Przewaga D: ucho relacyjne


