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Czy idziesz w miłości na całość? 

 

Jaka jesteś w miłości? 

Odważna i otwarta czy nieufna 

i ostrożna? Sprawdź! 

 

Agata Domańska 

 

 

 

 

 

 

1. Odpiął ci się guzik od bluzki i zauważyłaś, że kolega w pracy gapi się na 

twój dekolt. Ty… 

a. Szybko zapinam bluzkę. 

b. Płonę ze wstydu… 

c. Prowokacyjnie głaszczę się po szyi. 

 

2. Dokończ: w miłości… 

a. Lepiej nie dać się ponieść emocjom. 

b. Konieczne są kompromisy. 

c. Dozwolone są wszystkie chwyty, byle służyły uczuciu. 

 

3. Twoim zdaniem seks to… 

a. Jeden z elementów małżeństwa. 

b. Tylko ja i on. 



c. Wieczna podróż w 

nieznane. 

 

4. W parku zakochana 

dwójka całuje się 

namiętnie. Co myślisz? 

a. Tak na oczach 

wszystkich, wstydzili 

by się. 

b. Chyba świeżo 

zakochani… 

c. Ja też tak chcę!!! 

 

5. Twój ukochany ogląda się za ponętną dziewczyną. Co robisz? 

a.  Udaję, że nie zauważyłam. 

b. Komentuję „kochanie, tylko się nie potknij”. 

c. Syczę mu do ucha „oczy ci wydrapię” 

 

6. Prosisz swojego partnera o coś, lecz mówi „nie”. Jak reagujesz? 

a. Przykro mi, ale co zrobić…  

b. Mówię: trudno, każdy ma prawo do domowy. 

c. Znajduję argumenty, które mi pozwolą dopiąć swego. 

 

7. Zdałaś sobie sprawę, że już dawno nie wyjechałaś nigdzie z ukochanym. Co 

robisz? 

a. A co mam robić, takie jest życie... 

b. Postanawiam, że musimy o tym pogadać, trzeba to nadrobić. 

c. Natychmiast rezerwuję weekend w pensjonacie, w którym kochaliśmy się 

pierwszy raz. Będzie powtórka! 

 

8. Na pierwszy pocałunek jest pora, gdy: 

a. Już go pokocham. 

b. Najlepiej na trzeciej randce. 

c. Kiedy tylko poczuję ochotę 

poczuć jego usta! 

 

 

9. Najbardziej pasuje do 

ciebie: 

a. Miłość romantyczna. 

b. Partnerstwo na co dzień. 

c. Pełna żaru namiętność. 

 



A teraz podlicz, które odpowiedzi wybierałaś najczęściej: a, b czy c. 

 

Jeśli uzyskałaś najwięcej odpowiedzi C: zdecydowanie idziesz na całość 

Potrafisz sobie radzić z mężczyznami. Lubisz przygody i sytuacje, gdy krew szybciej 

krąży w żyłach. Jesteś ciekawa, radosna i odważna, czasem prowokatorska. 

Mężczyzna nudzić się z tobą nie będzie! Chcesz od miłości jak najwięcej. Nie pytasz, 

lecz bierzesz. Potrafisz uwodzić, prowokować – ale i zaspokajać. 

Ale: jesteś też bezkompromisowa, trochę nierozważna i zazdrosna. A także gotowa 

do walki o swoje – nawet wtedy, kiedy nie jest to niezbędne. Czasem traktujesz 

mężczyzn instrumentalnie, używasz do swoich celów. Uważaj, to się może zemścić! 

 

Jeśli uzyskałaś najwięcej odpowiedzi B, idziesz na całość, ale z ABS-em 

Jesteś tolerancyjna, wierna i oddana w miłości. Trochę zazdrosna, ale nie 

przesadzasz. Starasz się wypośrodkować pomiędzy dbaniem o partnera i dbaniem o 

siebie. Szanujesz go, miłość jest dla ciebie ważna. Lubisz się bawić, ale nie 

ryzykować. Jesteś dobrą partnerką na co dzień, wyważoną w miłości. 

Ale: umiejętność zawierania kompromisów jest ważna, zgodne życie we dwoje także, 

ale czasem powinnaś trochę ostrzej postawić na swoim. I częściej odwoływać się do 

swoich pragnień i marzeń. Trochę więcej spontaniczności dodałoby twojemu życiu 

żaru i smaczku. 

 

Jeśli uzyskałaś najwięcej odpowiedzi A, niestety, nie idziesz na całość 

Jesteś romantyczna, miłość jest dla ciebie bardzo ważna. Związek także – czasem 

nawet ważniejszy od ciebie samej… W miłości cenisz spokój i poczucie 

bezpieczeństwa, bardziej, niż poczucie, że spełnione zostały twoje marzenia. Grasz 

według ogólnie przyjętych reguł, wolisz kompromis od stawiania na swoim. Jesteś 

zasadnicza i ostrożna, bywasz nieufna. Prędzej poddasz się woli kochanka, niż 

przeforsujesz własną. 

Ale: łagodność to zaleta, lecz nie w nadmiarze. Tobie brakuje miłosnej siły przebicia. 

Mniej się przejmuj konwenansami i tym, co inni pomyślą. Kiedy czegoś pragniesz, 

proś o to, kiedy poczujesz, że masz ochotę – całuj! Spełniaj w miłości też swoje 

marzenia, to nie egoizm, to prawo każdego człowieka! 

 
Test ukazał się w tygodniku KropkaTV. 


