
                     

 

     Coeficientul Spectrului de Autism 
 

Instrucţiuni de completare: 

Citiţi fiecare afirmaţie foarte atent şi punctaţi cât de puternic sunteţi în acord sau în dezacord cu ea. 
 

PENTRU CA SCALA SĂ FIE VALIDĂ, TREBUIE RĂSPUNDEŢI LA FIECARE ÎNTREBARE! 

                
Acord 

puternic
Acord 
slab 

Dezacord
slab 

Dezacord 
puternic 

 
  1. Prefer să fac lucruri cu alţii decât de unul/una singur/ă.     

  2. Prefer să fac lucrurile în acelaşi fel de fiecare dată.     
3. Dacă încerc să îmi imaginez ceva, îmi este uşor să-mi reprezint imaginea 

acelui lucru în minte. 
    

4. Adesea sunt atât de absorbit/ă de un lucru, încât uit în întregime de 
celelalte. 

    

5. Adesea aud sunete discrete pe care alţii nu le aud.      
6. Observ foarte des plăcile de înmatriculare ale maşinilor sau alte informaţii 

de acest gen. 
    

7. Ceilalţi oameni îmi spun adesea că ce am spus este nepoliticos, deşi eu cred 
că este politicos. 

    

8. Când citesc un roman, îmi imaginez uşor felul în care ar putea să arate
personajele. 

    

9. Sunt fascinat/ă de date.     
10. Într-un grup social, pot urmări cu uşurinţă conversaţia mai multor persoane

în acelaşi timp.  
    

11. Contextele sociale mi se par uşoare.      
12. Tind să observ detalii pe care ceilalţi nu le observă.     
13. Prefer să merg la bibliotecă decât la o petrecere.     
14. Îmi este uşor să inventez poveşti.     
15. Sunt mai puternic atras/ă de oameni decât de lucruri.     
16. Am tendinţa să fiu foarte interesat/ă de lucruri iar dacă nu le pot îndeplini, 

mă supăr tare. 
    

17. Îmi plac discuţiile uşoare în societate.     
18. Când vorbesc eu, celorlalţi nu le este uşor să intervină.      
19. Sunt fascinat/ă de numere.     
20. Când citesc o poveste, îmi este greu să înţeleg intenţiile personajelor.     
21. Nu îmi place în mod deosebit să citesc ficţiune.     
22. Îmi este greu să-mi fac prieteni noi.     
23. Întotdeauna observ modul în care sunt structurate lucrurile din jurul meu.     
24. Aş prefer mai degrabă să merg la teatru decât la cinema.     
25. Nu mă deranjează dacă programul meu zilnic este intrerupt.      
26. Realizez frecvent că nu ştiu să întreţin o conversaţie.     
27. Îmi este uşor să "citesc printre rânduri" când cineva vorbeşte cu mine.     
28. Mă concentrez de obicei mai mult pe imaginea de ansamblu decât pe 

detalii. 
    

29. Îmi este greu să îmi reamintesc numerele de telefon.     
30. De obicei nu observ schimbări mărunte într-o situaţie sau în felul în care 

arată cineva. 
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31. Îmi dau seama dacă interlocutorul meu se plictiseşte.     
32. Cred că este uşor să faci mai multe lucruri în acelaşi timp.     
33. Când vorbesc la telefon, nu sunt sigur/ă când este rândul  meu să vorbesc.      
34. Îmi place să fac lucruri în mod spontan.     
35. Sunt adesea ultimul/ultima care înţelege sensul unei glume.     
36. Îmi dau seama uşor la ce se gândeşte o persoană doar uitându-mă la faţa ei.     
37. Dacă sunt intrerupt/ă, pot să mă întorc uşor la ceea ce făceam.     
38. Sunt princeput/ă să port discuţii uşoare.     
39. Oamenii îmi spun adesea că vorbesc continuu despre acelaşi lucru.      
40. În copilărie, îmi plăcea mult să joc jocuri de rol cu ceilalţi copii.     
41. Îmi place să adun informaţii despre diverse categorii de obiecte (ex. tipuri 

de maşini, de păsări, trenuri, plante, etc.). 
    

42. Mi se pare dificil să-mi imaginez că sunt altcineva.      
43. Îmi place să planific cu grijă orice activitate în care sunt implicat/ă.     
44. Îmi plac evenimentele  sociale.     
45. Îmi este greu să decodific intenţiile celorlalţi.     
46. Situaţiile noi mă fac anxios/anxioasă.     
47. Îmi place să întâlnesc oameni noi.     
48. Sunt un bun diplomat.     
49. Nu sunt foarte bun/ă în a-mi reaminti datele de naştere ale celorlalţi.     
50. Cred că este uşor să joci jocuri de rol cu copiii.     
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Mulţumim pentru completarea acestui chestionar! 
 

 
 
 


