TEST : VIOLENŢA

Raspunde prin : Da / NU

1. Un copil de vârsta ta te calcă pe picior, pe adidasii noi, reacţionezi violent ?
2. Un adult iţi cere să-i cedezi locul în tramvai, te enervezi ?
3. Dacă un vanzător ţi se adresează nepoliticos, devii violent ?
4. Cel mai bun prieten iţi sparge mingea, te comporţi violent ?
5. Descoperi că ţi-au dispărut banii din buzunar, devii agresiv ?
6. Un membru al familiei schimbă canalul tv fără acordul tău,reacţionezi violent ?
7. Eşti la rând la pâine şi cineva intră în faţa ta, devii violent ?
8. Când te jigneşte un coleg răspunzi la fel ?
9. Dacă te simţi ignorat în grupul din care faci parte începi să-i jigneşti ?
10. Te enervezi când un coleg ia nota mai mare decât a ta,fără să merite ?
11. Reacţionezi urât în faţa părinţilor când nu te lasă afară ?
12. Dacă pleci din sală şi la întoarcere locul tău e ocupat devii agresiv ?
13. Dacă un coleg te îmbrânceşte din greşeală il scuzi ?
14. In clasă doi elevi se bat, îi provoci să continue ?
15. Accepţi să te baţi dacă eşti provocat ?
16. Te enervezi când nu primeşti restul corect ?
17. Injuri când eşti înjurat ?
18. Pleci de acasă dacă te ceartă parinţii ?
19. Devii violent când nu ai răbdare ?
20. Aştepţi mult timp un răspuns important pentru tine ; acesta întârzie, devii violent ?
21. Au părinţii voie să te lovească ?
22. Dacă iţi stă cineva în cale, îl rogi să-ţi facă loc ?
23. La semafor aştepţi să vină culoarea verde ?

CLASA :

TEST
Citiţi cu atenţie intrebările şi bifaţi răspunsul dumneavoastră !
Nr.
Crt.
1.

INTREBARE
Un copil de vârsta ta te calcă pe picior, pe adidasii noi, reactionezi
violent ?

2.

Un adult iţi cere să-i cedezi locul în tramvai, te enervezi ?

3.

Dacă un vanzător ţi se adresează nepoliticos, devii violent ?

4.

Cel mai bun prieten iţi sparge mingea, te comporţi violent ?

5.

Descoperi că ţi-au dispărut banii din buzunar, devii agresiv ?

6.

Un membru al familiei schimbă canalul tv fără acordul
tău,reacţionezi violent ?

7.

Eşti la rând la pâine şi cineva intră în faţa ta, devii violent ?

8.

Când te jigneşte un coleg răspunzi la fel ?

9.

Daca te simti ignorat in grupul din care faci parte incepi sa-i
jignesti ?
Te enervezi cand un coleg ia nota mai mare decat a ta,fara sa
merite ?
Reactionezi urat in fata parintilor cand nu te lasa afara ?

10.
11.
12.
13.

Daca pleci din sala si la intoarcere locul tau e ocupat devii
agresiv ?
Daca un coleg te imbranceste din greseala il scuzi ?

14.

In clasa doi elevi se bat, ii provoci sa continue ?

15.

Accepti sa te bati daca esti provocat ?

16.

Te enervezi cand nu primesti restul corect ?

17.

Injuri cand esti injurat ?

18.

Pleci de acasa daca te cearta parintii ?

19.

Devii violent cand nu ai rabdare ?

20.
21.

Astepti mult timp un raspuns important pentru tine ; acesta
intarzie, devii violent ?
Au parintii voie sa te loveasca ?

22.

Daca iti sta cineva in cale, il rogi sa-ti faca loc ?

RASPUNS
DA
NU

23.

La semafor astepti sa vina culoarea verde ?

