Recunoaşterea Pasului Greşit - versiunea pentru adulţi
Valerie Stone & Simon Baron-Cohen
(Faux Pas Recognition Test - adult version)

Traducerea în limba română: GEANGU ELENA

1. Victoria a fost la o petrecere la prietenul său Liviu. În timp ce vorbea cu Liviu a venit la
ei o altă femeie. Ea era una dintre vecinele lui Liviu. Femeia a spus “Bună”, după care s-a
întors către Victoria şi a spus: “Nu cred că ne-am mai întâlnit. Eu sunt Maria, pe tine cum
te cheamă?”. “Eu sunt Victoria”. “Doreşte cineva ceva de băut?” a întrebat Liviu.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?

Ştia Liviu că Victoria şi Maria nu se cunosc?
Cum crezi că s-a simţit Victoria?
Întrebări de control:
În poveste, unde era Victoria?
Victoria şi Maria se cunoşteau?

2. Soţul Elenei pregătea o petrecere surpriza de ziua ei. El a invitat-o si pe Simona, o
prietenă a Elenei, şi i-a spus: “Nu spune la nimeni de petrecere, dar mai ales Elenei!”. Cu o
zi înainte de petrecere, Elena era la Simona acasă. Simona a vărsat cafea pe o rochie nouă
care era aşezată pe un scaun. “Of!”, a spus Simona, “Urma să port rochia asta la petrecerea
ta!”. “Ce petrecere?” a întrebat Elena. “Haide!”, a spus Simona, “Haide să vedem dacă
putem scoate pata.”
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Şi-a amintit Simona că petrecerea este o surpriză?
Cum crezi că s-a simţit Elena?
Întrebare de control:
În poveste, pentru cine era petrecerea?
Cine a pătat rochia?

3. George mergea la cumpărături pentru a găsi o cămaşă care să se potrivească cu
costumul. Vânzătorul i-a arătat mai multe cămăşi. George s-a uitat la ele şi, în final, a găsit
una care avea culoarea potrivită. Dar când a mers în cabină să o probeze a văzut că nu este
măsura potrivită. “Mi-e teamă că este prea mică”, i-a spus el vânzătorului. “Nu vă faceţi
griji”, i-a spus vânzătorul. “Vom mai primi din acestea săptămâna viitoare, inclusiv mărimi
mai mari”. “Minunat. Voi reveni atunci”, a spus George.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Când a probat cămaşa, ştia George că nu au şi mărimea lui?
Cum crezi că s-a simţit George?
Întrebare de control:
În poveste, ce căuta George să cumpere?
De ce urma să se reîntoarcă săptămâna viitoare?

4. Oana tocmai s-a mutat într-un apartament nou. Oana a mers la cumpărături şi a
cumpărat nişte draperii noi pentru dormitorul său. Tocmai când termina de decorat
apartamentul, a sosit prietena sa cea mai bună, Bianca. Oana i-a arătat apartamentul şi a
întrebat-o: “Îţi place dormitorul meu?”. “Draperiile acelea sunt oribile”, a spus Bianca.
“Sper că vei cumpăra unele noi!”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Ştia Bianca cine a cumpărat draperiile?
Cum crezi că s-a simţit Oana?
Întrebare de control:
În poveste, ce cumpărase Oana?
De cât timp locuia Oana în acest apartament?

5. Ştefan a mers la frizer pentru a se tunde. “Cum aţi dori sa fie frizura?”, a întrebat
frizerul. “Aş dori acelaşi stil pe care îl am acum, doar mai scurt cu 2 cm”, a răspuns Ştefan.
Frizerul a tăiat un pic cam inegal în faţă, prin urmare a trebuit să taie mai scurt pentru a-l
egaliza. “Mă tem că este un pic mai scurt decât aţi dorit”, a spus frizerul. “Ah, bine”, a spus
Ştefan, “va creşte la loc”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
În timp ce i se aranja frizura, ştia Ştefan că frizerul i-a tăiat părul prea scurt?
Cum crezi că s-a simţit Ştefan?
Întrebare de control:
În poveste, cum dorea Ştefan să îi arate frizura.
Cu i-a tăiat frizerul părul?

6. Nicu s-a oprit la benzinărie în drum spre casă pentru a-şi alimenta maşina. I-a dat
casierului cardul. Casierul a mers la casă. “Îmi pare rău”, i-a spus acesta, “maşina nu
acceptă cardul dumneavoastră”. “Hm, asta-i ciudat”, a spus Nicu. “Ei bine, atunci voi plăti
cash”. I-a dat 500 000 lei şi a spus: “Am pus benzină fără plumb”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când i-a înmânat cardul casierului, ştia Nicu că maşina nu-i va accepta cardul?
Cum crezi că s-a simţit Nicu?
Întrebare de control:
În poveste, ce s-a oprit Nicu să cumpere?
De ce a plătit cash?

7. Sara este o fetiţă de 3 ani, cu o faţă rotundă şi păr blond scurt. Era la mătuşa sa Crina. A
sunat soneria, iar mătuşa sa Crina răspuns. Era vecina sa Maria. “Bună”, i-a spus mătuşa
Crina, “drăguţ din partea ta că ai venit pe la noi”. Maria a spus “Bună”, după care s-a uitat
la Sara şi a spus: “Nu cred că l-am mai întâlnit pe acest băieţel. Cum te cheamă?”
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Ştia Maria că Sara este fetiţă?
Cum crezi că s-a simţit Sara?

Întrebare de control:
În poveste, unde era Sara?
Cine a venit în vizită?

8. Ioana şi-a dus câinele Azorel în parc, la plimbare. Ea i-a aruncat un băţ pe care câinele
să îl aducă. După o vreme, vecina, Alina, a trecut pe acolo. Au stat de vorbă pentru câteva
minute, dup care Alina a întrebat “Te îndrepţi către casă? Ai vrea să mergem împreună?”.
“Sigur”, i-a răspuns Ioana. L-a chemat pe Azorel, dar acesta era ocupat să vâneze
porumbei şi nu a venit. “Se pare că nu e gata de plecare”, a spus ea. “Cred că vom mai sta”.
“Bine”, a spus Alina. “Ne vom vedea mai târziu”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când a invitat-o pe Ioana să meargă împreună către casă, Alina ştia că aceasta nu va
putea?
Cum crezi că s-a simţit Alina?

Întrebare de control:
În poveste, unde l-a dus Ioana pe Azorel?
De ce nu a mers cu prietena sa Alina?

9. Ioana a avut un rol important în piesa de la şcoală de anul trecut şi voia ca anul acesta să
primească rolul principal. Ea a luat lecţii de actorie, iar în primăvară a dat audiţie pentru
piesă. În ziua în care s-au afişat rezultatele, a mers înainte de ore să verifice lista. Ea nu a
primit rolul principal, dar a fost distribuită într-un rol minor. A fugit la iubitul ei şi i-a spus
ce s-a întâmplat. „Îmi pare rău” i-a spus acesta. „Trebuie să fii foarte dezamăgită”. „Întradevăr”, i-a răspuns Ioana,”trebuie să decid dacă să accept rolul sau nu”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când a a venit la el prima dată, ştia iubitul Ioanei că ea nu a primit rolul?
Cum crezi că s-a simţit Ioana?

Întrebare de control:
În poveste, ce rol a primit Ioana?
Ce rol avusese anul trecut?
Ce i-a spus iubitul ei?

10. George a fost la bibliotecă. El a găsit ceea ce dorea, cartea despre excursii în munţii
Retezat, şi a mers la bibliotecară pentru a o împrumuta. Când s-a uitat în portmoneu a
descoperit că şi-a uitat permisul acasă. „Îmi pare rău”, i-a spus el bibliotecarei, „se pare că
mi-am uitat permisul acasă”. „E în ordine”, i-a răspuns aceasta. „Spune-mi numele tău şi
dacă apare în computer poţi să împrumuţi cartea doar cu buletinul”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când George a mers la bibliotecă şi-a dat seama dacă are la el permisul?
Cum crezi că s-a simţit George?

Întrebare de control:
În poveste, ce carte a împrumutat George?
A putut să o împrumute?

11. Ioana Marcu, director la o firmă de publicitate, a solicitat o întâlnire cu toţi angajaţii.
„Am unele veşti pe care vreau să vi le spun”, a spus ea. „Dan Oltea, unul din contabilii
noştri, este foarte bolnav, are cancer şi se află în spital”. Toată lumea a devenit foarte
tăcută pe măsură ce asculta veştile. Între timp a sosit şi Matei (inginer de soft) care
întârziase. „Să vedeţi ce banc teribil am auzit seara trecută!”, a spus Matei. „Ce i-a spus
doctorului bolnavul aflat pe patul de moarte?” Ioana a spus, „OK, haideţi să trecem la
problemele ce ţin de şedinţă”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când a sosit Matei, ştia acesta că contabilul firmei s-a îmbolbăvit de cancer?
Cum crezi că s-a simţit Ioana, directoarea?

Întrebare de control:
În poveste, ce a comunicat Ioana oamenilor de la şedinţă?
Cine a ajuns mai târziu la şedinţă?

12. Mihăiţă, un băiat de 9 ani, tocmai s-a înscris la o şcoală nouă. Stătea pe o bancă în
curtea şcolii. Ionuţ şi Petru, alţi doi băieţi, stăteau lângă ciuşmea şi vorbeau. Ionuţ a spus
„Îl ştii pe băiatul cel nou din clasa noastră? Numele lui este Mihăiţă. Nu arată ciudat? Şi e
atât de scund!”. Mihăiţă s-a ridicat de pe bancă, iar Ionuţ şi Petru l-au văzut. Petru a spus
„Hei, salut Mihăiţă! Mergi să joci fotbal?”
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când Ionuţ îi vorbea lui Petru, ştia că Mihăiţă stă pe bancă?
Cum crezi că s-a simţit Mihăiţă?

Întrebare de control:
În poveste, unde era Mihăiţă în timp ce Ionuţ şi Petru vorbeau?
Ce a spus Ionuţ despre Mihăiţă?

13. Cornel, vărul Simonei, a venit în vizită, iar Simona a făcut o prăjitură cu mere special
pentru el. După cină, ea a spus „am făcut o prăjitură doar pentru tine. Este în bucătărie”.
„Mmm”, a răspuns Cornel, „Miroase grozav! Imi plac prăjiturile, cu excepţia celor de
mere”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci când a mirosit prăjitura, ştia Cornel că este o prăjitură cu mere?
Cum crezi că s-a simţit Simona?

Întrebare de control:
În poveste, ce fel de prăjitură a făcut Simona?
Cum s-au cunoscut Simona şi Cornel?

14. Jana i-a cumpărat prietenei sale Ana, un bol de cristal ca dar de nuntă. Ana a avut o
nuntă mare şi a primit foarte multe cadouri, de aceea ea nu a putut ţine minte cine le-a
adus pe fiecare în parte. După aproape un an, Jana a venit în vizită la Ana pentru cină.
Jana a scăpat din greşeală o sticlă de vin peste bolul de cristal şi acesta s-a spart. „Îmi pare
teribil de rău”, aspus Jana. „Oh, nu te îngrijora”, a spus Ana, „oricum nu îmi plăcea.
Cineva mi l-a dat la nuntă”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Şi-a amintit Ana că Jana i-a dăruit bolul?
Cum crezi că s-a simţit Jana?

Întrebare de control:
În poveste, ce cadou de nuntă i-a dat Jana Anei?

Cum s-a spart bolul?

15. La un liceu, se desfăşura un concurs de eseuri. Toată lumea a fost invitată să participe.
Câţiva dintre copiii de clasa a 5 a s-au înscris. Cristina, o fetiţă din clasa a 5 a, iubea nespus
eseurile şi s-a înscris şi ea în concurs. Câteva zile mai târziu s-au anunţat rezultatele
concursului: eseul Cristinei nu a câştigat nimic, iar un coleg de-al ei, Alex, a câştigat
premiul I. În ziua următoare, Cristina stătea pe o bancă alături de Alex. Se uitau la trofeul
pentru premiul I. Alex a spus „a fost atât de uşor să câştig acest premiu. Toate celelate
eseuri din competiţie au fost groaznice”. „Unde îţi vei pune trofeul?”, a întrebat Cristina?
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Ştia Alex că şi Cristina a participat la concurs?
Cum crezi că s-a simţit Cristina?

Întrebare de control:
În poveste, cine a câştigat concursul?

Eseul Cristinei a câştigat ceva?

16. Tudor era într-un restaurant. Din greşeală a vărsat puţină cafea pe podea. „Vă voi
aduce o altă ceaşcă de cafea”, a spus chelnerul. Chelnerul a lipsit o perioadă. Andrei, un alt
client din restaurant, stătea lângă casă să plătească nota. Tudor a mers la Andrei şi i-a spus
„Am vărsat cafea pe podea, ai putea să vii să o ştergi?”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Ştia Tudor că Andrei este un alt client?
Cum crezi că s-a simţit Andrei?

Întrebare de control:
În poveste, de ce stătea Andrei lângă casa?

Ce a vărsat Tudor?

17. Elena aştepta în staţia de autobuz. Autobuzul intârzia, iar ea stătuse deja de multă
vreme în staţie. Elena are 65 ani, iar faptul că stătuse în picioare atât de mult timp a obosito. Când autobuzul a sosit, era foarte aglomerat şi nu mai erau locuri libere. Ea l-a văzut pe
David, vecinul ei, care stătea lângă uşă. „Bună Elena”, a spus acesta, „Ai aşteptat mult?”.
„Cam 20 minute i-a răspuns aceasta”. Un tânăr care şedea s-a ridicat „Doamnă, aţi dori să
luaţi locul meu?”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?
Dacă DA, întrebaţi:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună sau ceva ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună aceasta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Când Elena s-a urcat in autobuz, ştia David de cât timp aştepta ea în staţie?
Cum crezi că s-a simţit Elena?

Întrebare de control:
În poveste, de ce aşteptase Elena autobuzul timp de 20 min?

Erau locuri libere în autobuz?

18. Robert tocmai a început să lucreze într-un birou nou. Într-o zi, la cafea, stătea de vorbă
cu un prieten nou, Andrei. “Cu ce se ocupă soţia ta?” a întrebat Robert. Este avocat, a
raspuns Andrei. Câteva minute mai târziu, Clara a intrat în încăpere părând foarte iritată.
“Tocmai am primit cel mai cumplit telefon”, le-a spus ea. “Toţi avocaţii sunt atât de
aroganţi şi hrăpăreţi. Nu pot să-i suport.” “Poţi să vii să te uiţi peste rapoartele astea?”, a
întrebat-o Robert pe Clara. “Nu acum”, a replicat ea, “Am nevoie de o cafea”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?

Dacă DA, întreabă:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit sau ciudat?

De ce nu ar fi trebuit să spună asta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Ştia Clara că soţia lui Andrei este avocat?

Cum crezi că s-a simţit Andrei?
Întrebare de control: În povestire, cu ce se ocupa sotia lui Andrei?

Unde discutau Robert şi Andrei?

19. Tudor si-a cumpărat o maşină nouă, un Peugeot roşu. La câteva săptămâni după ce a
cumpărat-o, a lovit cu spatele în maşina vecinului său Vlad, un Volvo vechi. Maşina sa nouă
nu a fost deloc lovită şi nici maşina vecinului său nu a avut prea mult de suferit – doar o
zgârietură în vopsea deasupra roţii. Totuşi, a mers la vecin şi a bătut la uşă. Atunci când
Vlad a răspuns, Tudor i-a spus: „Îmi pare sincer rău. Tocmai ţi-am zgâriat un pic maşina”.
Vlad s-a uitat la ea şi a spus: „Nu te îngrijora, a fost doar un accident”.

A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?

Dacă DA, întreabă:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit sau ciudat?
De ce nu ar fi trebuit să spună asta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Ştia Tudor care va fi reacţia vecinului sau Vlad?

Cum crezi că s-a simţit Vlad?
Întrebare de control: În povestire, ce a făcut Tudor maşinii lui Vlad?

Cum a reacţionat Vlad?

20. Luiza a mers la măcelărie să cumpere carne. În magazin era aglomerat şi gălăgie. Ea l-a
întrebat pe măcelar: „Aveţi pui dezosat?”. Acesta a dat din cap în semn că nu şi a început
să împacheteze pentru ea un pui întreg. „Scuzaţi!” a spus ea, „cred că nu am spus foarte
clar, dar am întrebat dacă aveţi pui dezosat”. Ah, „scuze”, a spus măcelarul, „nu mai
avem”.
A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit sau ceva ciudat?

Dacă DA, întreabă:
Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit sau ciudat?

De ce nu ar fi trebuit să spună asta sau de ce a fost ciudat?

De ce crezi că a spus-o?
Atunci cînd a început să împacheteze puiul pentru Luiza, ştia măcelarul că ea voia pui dezosat?

Cum crezi că s-a simţit Luiza?

Întrebare de control: În povestire, cu ce se ocupa Luiza?

De ce a început măcelarul să împaceteze pentru ea un pui în plus?

Administrarea sarcinii “PASULUI GREŞIT”
Printaţi o versiune a testului care să conţină doar povestirile, nu şi întrebările. O puneţi în faţa
participantului. Spuneţi: „vă voi citi câteva povestiri scurte şi vă voi pune câteva întrebări în
legătură cu acestea. În faţa dumneavoastră aveţi o copie a acestora pe care o puteţi citi pe parcurs
şi la care vă puteţi oricând întoarce.”
Apoi citiţi povestirile cu voce tare şi formulaţi întrebările. Dacă răspunde nu la prima întrebare,
săriţi până la întrebarea de control.
Asiguraţi-vă că aţi pus întrebările de control, chiar dacă răspund „da sau nu” la dacă cineva a
spus ceva ciudat.
Cotarea sarcinii Pasului Greşit
Folosiţi regula bunului simţ. Pentru fiecare povestioară care conţine un pas greşit (2, 4, 7, 11-16,
18), subiectul primeşte 1 punct pentru fiecare întrebare la care răspunde corect.
Prima întrebare: „A spus cineva ceva ce nu ar fi trebuit?”
Povestirile cu pas greşit:
Povestirile de control:

Corect: DA
Greşit: Da

Greşit: NU
Corect: NU

A doua întrebare: „Cine a spus ceva ce nu ar fi trebuit?”
Orice răspuns care în mod clar identifică corect persoana este corect.
Povestirea despre fetiţa confundată cu un băiat
Povestirea despre bolul de cristal

Maria (de asemenea acceptabil: vecina)
Ana (de asemenea acceptabil: Gazda, femeia
care s-a căsătorit, etc)
Povestirea despre avocaţi
Clara (de asemenea acceptabil: femeia sau
femeia în toane rele)
Povestirea despre draperii
Bianca (de asemenea acceptabil: prietena)
Povestirea despre gluma cu cancerul
Matei (de asemenea acceptabil: tipul care a venit
mai tarziu)
Povestirea despre pierderea concursului de Alex (de asemenea acceptabil: tipul care a
eseuri
castigat)
Povestirea despre cafeaua vărsată
Tudor (de asemenea acceptabil: tipul care a
varsat cafeaua)
Povestirea despre copilul nou de la şcoală
Ionut (de asemenea acceptabil: Ionut si Petru)
Povestirea despre petrecerea surpriză
Simona (de asemenea acceptabil: femeia care a
varsat cafeaua)
Povestirea despre prăjitură
Cornel (de asemenea acceptabil: varul Simonei)

Subiecţilor care răspund „NU” la prima întrebare nu li se pune această întrebare şi primesc
scorul 0.
A treia întrebare: „De ce nu ar fi trebuit să spun asta?”
Orice răspuns care face referire la pasul greşit este acceptabil. Subiectul nu trebuie să menţioneze
explicit starea mentală ca în „El nu ştia despre tipul care era bolnav de cancer, dar toţi ceilalţi
stiau”. Este suficient să spună, „deoarece este bolnav terminal”, sau „pentru că tipul de alături
este căsătorit cu o avocată” sau „nu-i adecvat să mergi în casa nouă a cuiva şi să începi să critici,
nu ştii cine şi ce a cumpărat”. Această întrebare va fi cotată ca incorectă numai dacă răspunsul
subiectului nu reflectă înţelegerea pasului greşit, adică a ceea ce ar fi ofensiv. Exemple: „vecina
nu ar fi trebuit să îi spună ‚micuţă’. Copiilor le place să se simtă mari” (pierd că este fetiţă şi nu
băiat). „Clara nu ar fi trebuit să îi spună că are nevoie de cafea” (pierde insulta lui Robert). „Nu ar
fi trebuit să vii târziu” (nu menţionează gluma nepotrivită).
A patra întrebare: „De ce au spus asta?” sau „De ce crezi că au spus asta?”
Orice raspuns rezonabil care face referire la pasul gresit este acceptabi. Atâta vreme cât
răspunsul subiectului indică faptul că înţeleg că unul dintre personaje nu ştia ceva sau nu şi-a dat
seama de ceva, acesta este corect, chiar daca nu menţionează explicit stările mentale.
Aceasta întrebare este cotată ca fiind incorectă dacă subiectul pare să gandească că persoana a
spus deliberat.
Alte exemple din raspunsurile pacienţilor:
„Tudor nu ar fi trebuit sa comande în preajma altor clienţi. Practic a mers la unul dintre egalii săi
si i-a spus ‚în genunchi, baiete’” (asta nu reflectă faptul ca subiectul înţelege că Tudor l-a
confundat pe Andrei cu cineva care lucrează în restaurant)
„El a încercat sa o desconsidere pe Cristina, sa se dea mare” (nu reflectă faptul că el nu ştia de
participarea Cristinei la concurs).
„Ea a încercat să o facă geloasă pe Elena” (arată a confabulare şi nu menţionează petrecerea
surpriză).
Alţi pacienţi răspund prin „Nu ştiu”, ceea ce se cotează tot cu 0.
A cincea întrebare: Stia X că Y? Din nou, aceasta este pentru a testa dacă îşi dau seama că pasul
greşit a fost neintenţionat. Cotarea este simplă.
A şasea întrebare: Cum s-a simţit X? Un test pentru empatia subiecţilor faţă de personajele
povestirii. Ar trebui să reflecte sentimente de jignire, furie, jenă, dezamăgire, după cum se
potriveşte cu povestirea.
A şaptea şi a opta întrebare: Sunt întrebări de control. Acestea ar trebui să spună dacă persoana
s-a încurcat sau a uitat detaliile povestirii. Raspunsurile sunt destul de evidente. Acestea sunt
cotate separat de celelalte întrebări.

Exemple pentru povestirile cu pas greşit,
În povestire, unde era Sara? „La mătuşa sa acasă”.
În povestire, ce i-a dat Jana cadou Anei pentru nunta sa? „Un bol de cristal”, „un bol”
În povestire, cu ce se ocupa soţia lui Andrei? „Ea era avocat”.
În povestire, ce a cumpărat Oana de curând? „draperii noi”, „draperii”.
În povestire, ce le-a spus Ioana Marcu oamenilor la şedinţă? „Dan Olte are cancer”.
În povestire, cine a câstigat concursul? „Alex”
În povestire, unde stătea Andrei? „Lângă casă”.
În povestire, unde stătea Mihăiţă în timp ce Ionuţ şi Petru stăteau de vorbă? „pe o banca”.
În povestire, pentru cine dădea soţul elenei o petrecere surpriză? „Elena”.
În povestire, ce fel de prăjitură a facut Simona? „mere”.
Spre exemplu, pacienţii cu leziuni dorsolaterale frontale dau răspunsuri greşite la aceste
întrebări. Unul dintre pacienţi a spus că petrecerea surpriză era pentru Simona şi că Elena era
supărată deoarece soţul ei dădea o petrecere pentru o altă femeie si bănuia că el are o aventură
amoroasă.
Toţi subiecţii trebuie să răspundă la aceste întrebări, chiar dacă au raspuns cu „NU” la prima
întrebare.
Global, subiecţii pot obţine un total de 60 puncte la întrebările legate de pasul greşit pentru
cele 10 povestiri cu pas greşit. Cine a răspuns cu „NU” la prima întrebare va primi 0 puncte
pentru acea povestire.
La cele 10 povestiri de control, cotati cu 2 puncte daca raspund corect cum că nimeni nu a
spus ceva ce nu ar fi trebuit si 0 daca raspund că cineva a spus ceva ce nu ar fi trebuit Se
obtine un total de 20 puncte la povestirile de control.
Raportaţi scoruri separate pt intrebările relaţionate cu pasul gresit la povestirile cu pas gresit,
la intrebările de control la povestirile cu pas gresit, la intrebările relaţionate cu pasul gresit la
povestirile de control si la intrebările de control pentru povestirile de control. Astfel se poate
afla daca fac mai multe erori legate de pasul gresit (erori pentru teoria minţii) decât erori la
intrebările de control factuale.
Dacă cineva răspunde greşit la intrebările de control, celelalte erori pe care le fac pentru acea
povestire trebuiesc interpretate cu precautie. Ati putea sa renuntati la celelalte raspunsuri şi sa
cotati doar rasp la celelalte povestiri, calculand procent de rasp corecte din totalul luat in
consideratie.
Discrepanţele dintre raspunsurile la prima şi la a cincea intrebare ar trebui notate.

