
Инструкции: За всяко от твърденията по-долу отбележете доколко сте съгласен/а. 

 

Твърдение: напълно 
не съм 
съгласен 

донякъде 
не съм 
съгласен 

донякъде 
съм 
съгласен 

напълно 
съм 
съгласен 

1. Предпочитам да правя неща с други 

хора, а не сам. 

    

2. Предпочитам да върша нещата по един 

и същи начин отново и отново. 

    

3. Когато се опитвам да си представя 

нещо, ми е много лесно да си създам 

картина в ума си. 

    

4. Често се фокусирам толкова силно 

върху едно нещо, че забравям за 

всички други неща. 

    

5. Често забелязвам по-тихи звуци, които 

другите хора не забелязват.  

    

6. Обикновено забелязвам номера на 

автомобили или други подобни редици 

информация. 

 

    

7. Често хората ми казват, че съм казал 

нещо обидно/невъзпитано, въпреки че 

аз си мисля, че е било възпитано.  

    

8. Когато чета история, лесно си 

представям как биха изглеждали 

героите. 

    

9. Датите са ми изключително интересни.      

10. В група с хора, лесно следя няколко 

различни разговора. 

    

11. Намирам социалните ситуация за 

лесни.  

    

12. Забелязвам детайли, които другите не 

забелязват. 

    



13. Предпочитам да отида в библиотека 

вместо на парти/купон. 

    

14. Лесно ми е да си измислям истории.     

15. По-силно съм привлечен към хора, 

отколкото към неща. 

    

16. Имам много силни интереси и се 

ядосвам, ако не мога да се занимавам 

с тях/да ги практикувам. 

    

17. Приятно ми е да си бърборя/приказвам 

с хората. 

    

18. Когато разговарям, не винаги е лесно 

за другите да се изкажат.  

    

19. Намирам числата за много интересни.     

20. Когато чета дадена история, ми е 

трудно да разбера намеренията на 

героите. 

    

21. Не ми доставя особено удоволствие да 

чета художествена литература.  

    

22. Трудно ми е да създавам нови 

приятелства. 

    

23. Лесно забелязвам закономерности в 

нещата. 

    

24. Предпочитам да отида на театър, 

отколкото на музей. 

    

25. Не ме притеснява, ако ежедневният ми 

план за деня бъде нарушен. 

    

26. Често намирам за трудно да 

поддържам разговор. 

    

27. Лесно е за мен да „чета между 

редовете“, когато някой ми говори. 

    



28. Често се фокусирам върху пълната 

картина, отколкото върху малките 

детайли. 

    

29. Не съм добър в запомнянето на 

телефонни номера. 

    

30. Обикновено не забелязвам малките 

промени в определена ситуация или в 

нечий външен вид. 

    

31. Знам как да разбера дали на някого, 

който ме слуша, му става скучно.  

    

32. Намирам за лесно да правя повече от 

едно нещо наведнъж. 

    

33. Когато говоря по телефона, не съм 

сигурен(а) кога е мой ред да говоря. 

    

34. Обичам да правя нещата спонтанно.     

35. Често съм последен в разбирането на 

определена шега. 

    

36. Лесно ми е да разбера какво някой 

мисли или чувства само от 

изражението му. 

    

37. Ако нещо ме е прекъснало, много 

бързо мога да се върна към това, което 

съм правел преди това. 

    

38. Добър съм в бъбренето/приказването с 

хора в социални ситуации.  

    

39. Хората често ми казват, че постоянно 

говоря за едно и също нещо. 

    

40. Когато бях малък, обичах да играя на 

игри с преструване заедно с другите 

деца. 

    

41. Обичам да събирам информация за 

категории от неща (например видове 

    



автомобили, птици, влакове, 

растения). 

42. Трудно ми е да си представя какво би 

било да съм някой друг. 

    

43. Обичам внимателно да планирам 

дейностите, в които участвам. 

    

44. Обичам социалните 

събирания/поводи. 

    

45. Трудно ми е да разбера намеренията 

на хората. 

    

46. Новите ситуации ме карат да се 

чувствам тревожен. 

    

47. Обичам да се запознавам с нови хора.     

48.Мисля, че съм тактичен спрямо 

другите. 

    

49. Не съм добър в запомнянето на 

рождените дни на другите. 

    

50. Лесно ми е да играя заедно с деца на 

игри с преструване. 

    

 

 

Инструкции за оценяване: 

При избран отговор “напълно съм съгласен” или “донякъде съм съгласен” участниците 

получават 1 точка за въпроси: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 33, 35, 

39, 41, 42, 43, 45, 46.  

 

При избран отговор “напълно не съм съгласен” или “донякъде не съм съгласен” 

участниците получават 1 точка за въпроси: 3, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 49, 50. За всички останали отговори, участниците 

получават 0 точки. 


