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Jakim typem przyjaciółki jesteś? 

Czasem wydaje się nam, że dobre z nas przyjaciółki – i mamy rację! 

Ale czasem to tylko nasze jednostronne wrażenie, bo ci, których 

nazywamy przyjaciółmi, wcale nas za takich nie uważają. 

Agata Domańska 

 

 Przyjaźń ma wiele oblicz. Niektórym wystarczą dwa, trzy spotkania w miesiącu, 

by nazwać relację przyjaźnią. Inni uważają, że cale nie trzeba spotykać się na plotki 

przy kawie – wystarczy, jeśli przyjaciel jest gotów nieść nam pomoc w trudnych 

chwilach. A jeszcze inni sądzą, że przyjaciółki czyni z nas tylko dzielenie się każdą 

myślą i każda minutą życia. A jak jest w Twoim przypadku? Dowiedz się! 

 

1. Jak długo musisz kogoś znać, by nazwać go przyjacielem? 

a. oczywiście od podstawówki! – 1 pkt. 

b. parę miesięcy wystarczy, by się wzajemnie sprawdzić. – 2 pkt. 

c. jeśli ktoś mi przypadnie do serca, to nawet po kilku spotkaniach, na co 

mamy czekać? – 3 pkt. 

 

2. Jak często się spotykacie? 

a. różnie. Czasem nie ma na to czasu... Ale nawet po długim niewidzeniu nie 

czujemy tej zwłoki. – 1 pkt. 

b. mniej więcej raz w tygodniu. – 2 pkt. 

c. przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu. – 3 pkt. 

 

 

3. Dostałaś od przyjaciółki smsa. Ile 

czasu potrzebujesz, by podpisać? 

a. Jeśli tylko mogę, odpisuję 

natychmiast! A jeśli nie, to w 

pierwszej wolnej chwili. – 1 pkt. 

b. czasem zajmie mi to parę minut, 

maksymalnie do godziny. – 2 pkt. 

c. przyznaję: zdarza się, że minie 

cały dzień, zanim odpiszę. – 3 pkt. 

 

 

 

4. Przyjaciółka powierzyła Ci wielką 

tajemnicę. Czy potrafisz dochować sekretu? 

a. co za pytanie, na pewnie, że go dochowam. – 1 pkt. 

b. przeważnie tak, ale zdarzają mi się rzadkie wpadki. – 2 pkt. 



c. no cóż, nie jestem w tym najlepsza… – 3 pkt. 

 

5. Wybieracie się do kina, ale każda z was chciałaby obejrzeć coś innego. Na 

jaki film pójdziecie? 

a. raz wybierze ona, raz ja. To najsprawiedliwsze. – 1 pkt. 

b. jeszcze nie było takiej sytuacji, bo dobieram na przyjaciół osoby podobne 

do mnie, ale pewnie rzucimy monetą. – 2 pkt. 

c. oczywiście to, co ona chce zobaczyć, ja zawsze ustępuję. – 3 pkt. 

 

6. Przyjaciółka opowiada ci o jakimś trudnym zdarzeniu, które przytrafiło jej 

się w ciągu dnia. Ty… 

a. wysłuchuję jej opowieści i dopytuję o szczegóły. Interesuje mnie jej życie. – 

1 pkt. 

b. czasem kiwam głowa i wdaję odgłosy typu „yhym”. Rozumiem, że musi 

upuścić nieco pary. – 2 pkt. 

c. wysłuchuję kilku zdań, po czym wtrącam „a mi się zdarzyło…” i opowiadam 

o swoich przeżyciach. – 3 pkt. 

 

7. Każdy ma jakieś tajemnice. Komu ty powierzasz swoje? 

a. tylko najlepszym przyjaciołom, a tych starannie dobieram. – 1 pkt. 

b. zależy od tajemnicy. – 2 pkt. 

c. właściwie każdemu znajomemu, który jest gotów mnie wysłuchać. 

Potrzebuję pogadać i o sekretach. – 3 pkt. 

 



8. Przyjaciółka ma urodziny. Co dasz jej w prezencie? 

a. to, co chciałaby dostać, cóż innego? Staram się spełnić jakieś jej małe 

marzenie, które jest w zasięgu moich możliwości. – 1 pkt. 

b. coś z biżuterii albo kosmetyków. – 2 pkt. 

c. dam jej nasze zdjęcie, oprawione w ramkę! – 3 pkt. 

 

9. Czy już kiedyś okłamałaś przyjaciółkę? 

a. oczywiście, że nie! Przyjaźń wymaga szczerości, bez niej nie ma przyjaźni, 

tylko układy. – 1 pkt. 

b. staram się tego nie robić, ale… – 2 pkt. 

c. zdarza się. Czasem wygodniej jest coś podkolorować lub pominąć. Lepsza 

atmosfera, lepsza przyjaźń. – 3 pkt. 

 

10. Przyjaciółka dzwoni w środku nocy: potrzebuje pogadać, teraz! Ty… 

a. skoro potrzebuje, to rozmawiamy. Czasem kwadrans rozmowy może wiele 

zmienić. Potem mogę wrócić do łóżka. 

– 1 pkt. 

b. najpierw pytam, o co chodzi, potem 

decyduję, czy rozmawiać, czy 

przełożyć sprawę na jutro. – 2 pkt. 

c. właściwie nie ma tematu, bo nie 

odbiorę telefonu w środku nocy. To 

jest czas na spanie, a nie pogaduchy. 

– 3 pkt. 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie testu: podlicz, ile uzyskałaś punktów i przeczytaj odpowiedź. 

 

Jeśli zebrałaś od 10 do 16 punktów, jesteś typem Absolutnie Niezawodnej 

Przyjaciółki! 

Jesteś wymagająca: zanim nazwiesz kogoś przyjacielem, musicie najpierw beczkę 

soli zjeść i sprawdzić się w wielu sytuacjach. Ale osoba, która przejdzie ten życiowy 

test będzie mieć w tobie przyjaciółkę na dobre i na złe! Zawsze jesteś gotowa 

wysłuchać i pomóc przyjaciołom. Jesteś gotowa wiele dla nich zrobić! Dotrzymasz 

tajemnicy, zawsze szczerze powiesz, co myślisz i czujesz – w twoich relacjach nie 

ma miejsca na kłamstwo, nieuczciwość i nielojalność. Naprawdę można ci zaufać! I 

rozumiesz, że nie trzeba spędzać razem każdej minuty i mówić sobie o wszystkim, 

by związek nazwać przyjaźnią. Jednak uwaga: zastanów się, czy nie brak ci nieco 

pobłażliwości w stosunku do twoich przyjaciół. Jesteś idealistką, ale ideały nie istnieją. 

Staraj się łagodniej oceniać przyjaźnie i przyjaciół, nawet, jeśli czasem nie mają dla 

ciebie czasu. 



 

Jeśli zebrałaś od 17 do 23 punktów: jesteś typem Przyjaciółki Mądrze 

Kumpelskiej. 

Przyjaciele bardzo cię lubią i chętnie spędzają czas w twoim towarzystwie. Potrafisz 

im okazać zaufanie i starasz się nie zawieść zaufania, które okazali tobie. Jako 

osoba towarzyska i otwarta, łatwo zadzierzgujesz znajomości i masz sporo frajdy z 

zawartych przyjaźni. Szanujesz przyjaciół: starasz się ich w miarę możliwości 

wysłuchać, nie każesz czekać na kontakt z twojej strony. Ale nie jesteś idealistką, 

która uważa, że przyjaźń jest najważniejsza i wymaga absolutnej szczerości – nie 

zapominasz także o sobie. Wierzysz, że w każdej przyjaźni powinno być miejsce 

także na odmienność i margines na momenty, kiedy nie chcesz widzieć nikogo. To 

bardzo mądre, bo w przyjaźni – w miłości zresztą też – nie należy się zatracać i 

trzeba pamiętać o sobie. Bądź jednak czujna, gdy chodzi o sekrety: rozumiesz, że 

nie każdy sekret można powierzyć innym. Natomiast nigdy, przenigdy nie wolno 

przekazywać dalej sekretów innych! Tego się nie da wybaczyć. 

 

Jeśli zebrałaś od 24 do 30 punktów, jesteś typem Przyjaciółki Raczej 

Powierzchownej. 

Bardzo szybko nawiązujesz znajomości – i bardzo szybko zaczynasz nazywać je 

przyjaźniami. Przyjacielem jest dla ciebie ktoś, kto spędza z tobą dużo czasu i kogo z 

wzajemnością polubisz. Wierzysz, że prawdziwa przyjaźń powinna polegać na 

jedności opinii, więc nawet gdy masz inne zdanie, naginasz się do opinii przyjaciół. 

Uwielbiasz celebrować samo zjawisko przyjaźni, dlatego podkreślasz przy każdej 

okazji, jak bardzo jesteście sobie z przyjaciółką bliskie i lubisz symbole, które o tym 

świadczą. Przyjaciele na pewno się z tobą dobrze bawią, bo jesteś spontaniczna i 

podchwytujesz różne propozycje. Ale tak naprawdę twoja przyjaźń jest dość 

powierzchowna. Ważniejsze są dla ciebie pozory, niż rzeczywista sytuacja i jesteś 

gotowa dla utrzymania dobrej atmosfery nawet trochę mijać się z prawdą. Poza 

oczekiwaniem wypełniania „objawów przyjaźni” (np. częste spotkania, dzielenie się 

sekretami, mówienie sobie o wszystkim) nie masz zbyt wielkich wymagań co do 

jakości relacji. Poza tym przyjaciele tak naprawdę mogą na ciebie liczyć tylko wtedy, 

kiedy to pasuje tobie. Uważaj: prędzej czy później to zauważą. 

 
Test ukazał się w tygodniku KropkaTV. 


