
ЗНАЙДИ СЕБЕ НА ЦЬОМУ ДЕРЕВІ! 

 

Уважно дивимося на зображення.  

Обмірковуємо і вибираємо. Де ти на цьому дереві? 

 

 

 



Тест чоловічки на дереві: інтерпретація 

 Щоб розшифрувати тест, достатньо прочитати опис до вибраного персонажу. 

 

Номер Інтерпретація Поради 

1 і 3, 
6 і 7 

Ти цілеспрямована особистість, яка 
нічого не боїться, а ні перешкод, а ні 
яких перепон на шляху 

Ти можеш стати гарним лідером і 

досягти високих результатів 

2, 11, 

12, 16, 

18 і 19 

Ти комунікабельна особистість, 
націлена на допомогу друзям і 
близьким 

Тобі буде легко працювати в команді 

4 

У тебе стійка життєва позиція, яка 

допомагає тобі досягати високих 
результатів в справах, особливо 
якщо на твоєму шляху не 
виникають серйозні труднощі 

Ти можеш стати гарним керівником, 

але не забувай про те що всі різні. І 

для того, щоб досягти найкращих 

результатів треба чути оточуючих 

5 

Тобі характерна швидка 
стомлюваність та слабкість через 
невеликий запас енергії і життєвих 
сил 

Варто спробувати розібратися  в 

причинах стомлюваності і шукати 

способи стати більш енергійним 

9 
По життю ти просто весела людина, 
великий любитель розваг 

Ти точно будеш душею компанії, але 

треба не забувати про серйозність 

13 і 21 Ти тривожишся і замикаєшся у собі, 

а це призводить до зменшення кола 
спілкування і зниження 
комунікабельності 

Варто розібратися в тому, що тебе 

насправді турбує і чому ти уникаєш 

спілкування 

8 

Ти любиш занурюватися в свій світ, 
мріяти і міркувати 

Варто не забувати, що реалії життя 

відрізняються. І все ж таки в компанії 

веселіше мріяти, а ніж самому 

10 і 15 

Ти добре адаптуєшся до поточної 
життєвої ситуації, тобі комфортно і 
ти задоволений оточуючими тебе 

людьми 

Ти великий молодець, що знайшов в 

собі сили і справляєшся із ситуацією.  

14 

Нажаль, в тебе яскраво виражена 

внутрішня криза, емоційні 
проблеми і навіть початок депресії 

Тобі точно варто з кимось поговорити 

про свої переживання 

17 

Ти втомився від життя і 
необхідності підтримувати інших, 
тому отримуєш сам підтримку від 
чоловічка під № 16 

Зараз в тебе складний життєвий етап, 

але є люди, які тебе підтримують і це 

добре. Але варто розібратися, як жити 

далі 

20 

В тебе завищена самооцінка лідера і 

ти  вимагаєш від оточуючих 
максимальної уваги до себе 
«улюбленого» 

Варто поглянути на оточуючих не 

такими суворими і вимогливими 

очима, адже всі ми зі своїми 

життєвими позиціями і проблемами. І 

хто знає коли, і в якій життєвій 

ситуації, тобі потрібна буде справжня 



увага оточуючих. 

  


