
                                                                           

ΓΝΩΣΤΙΚO Τεστ ταχύτητας 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 2 λεπτά 

 Ο πρώτος που τελειώνει κερδίζει 

 

1. Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω. 
2. Διαβάστε καλά τις ερωτήσεις  
3. Μετρήστε τον αριθμό των παραθύρων στην αίθουσα __________ 
4. Γράψε το όνομά σου στην κορυφή του φύλλου 
5. Αφαιρέστε το αριστερό παπούτσι σας 
6. Γράψτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης σας 
____________________________ 
7. Σηκωθείτε και να φωνάξει δυνατά "Σέβομαι τις οδηγίες" 
8. Τοποθετείστε τη σελίδα σε μια γωνία 
9. Γυρίστε τη σελίδα και να αφήστε την πένα σας 
10. Γράψε το όνομα τριών κύπριων ηθοποιών 
-  
-  
- 
11. Αν είχατε σκυλί τι όνομα θα του δίνατε; __________ 
12. Πόσα cent είναι ένα ευρώ; __________ 
144 + 62 =  
13. _____________ 
14. Μετρήστε τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται στο δωμάτιο 
15. Πόσοι φορούν μαύρα παπούτσια; 
16. Μόνο εκτελέσετε τα σημεία 1, 2, 9 και 16 
17. Διπλώστε αυτό το φύλλο οδηγιών στην οκτάβα και αναπτύξτε το 
18. Δώστε μία γενναιόδωρη χειραψία με τον διπλανό σας 
19. Πέστε σιωπηλά, ένα ποίημα ή μια προσευχή 
20. Αδειάστε το περιεχόμενο μίας από τις τσέπες σας στο τραπέζι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           

 

Πόσο  Καταρτισμένος είσαι 
 
Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις και σε ό, τι αντανακλούν τα μη λεκτικά σήματα που 
χρησιμοποιείτε συνήθως στις συνομιλίες σας. Επιλέξτε την επιλογή που εξηγεί 
καλύτερα "στυλ" σας λέει τα πράγματα με άλλους 
 
 
1. "θέση" μου όταν μιλάω με κάποιον ... 
α) Αν πάρω ντροπαλός, χαμηλώνω το κεφάλι μου λίγο και δεν γνωρίζουν καν από 
πού να βάλει τα χέρια μου 
β) Δεν με νοιάζει, εγώ ενεργούν φυσικά 
γ) Στέκομαι όπως θέλω 
 
2. Όταν κάποιος μιλάει για μένα, εγώ ... 
α) φαίνομαι λίγο 
β) Θα κοιτάξουμε στα μάτια τους 
γ) Θα κοιτάξουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα 
 
3. Και τι είναι "προσανατολισμό" μου, όταν συμμετείχε σε μια συζήτηση; 
α) δεν έχω παρατηρήσει 
β) Πρόσωπο, που αντιμετωπίζει τον ομιλητή. Όπως θα πρέπει να είναι σωστό; 
γ) πίσω, πλευρά, έσκυψε ... με κάθε τρόπο, καθώς κοιτάζω 
 
4. Για μένα η «εγγύτητα» είναι ένα πράγμα ... 
α) βάζω τον εαυτό μου πάντα μακριά από τον ομιλητή 
β) Αν είναι γνωστό ορυχείο γιατί ... έχω περισσότερα cerquita στη συνομιλία 
γ) Τι είναι αυτό της εγγύτητας; Παίρνω όπου νομίζω. 
 
5. Τι ποτήρια κάνει; ... 
α) Το ορυχείο, δεν έχω καμία άλλη 
β) Μου αρέσει να έχω καλή "χρώματα" 
γ) δεν με νοιάζει ότι η αυτο-εικόνα 
 
6. Χαμόγελο ... Και τι; 
α) Είμαι λίγο κοπής 
β) ES ορυχείο 
γ) Χαμογελώντας ¿? Γιατι? 
 
7. Στις συζητήσεις μου ... 
α) Απλά κουνάω το κεφάλι μου σε όλα 
β) Όροφος κάνει κάποιο νεύμα 
γ) Δεν έχω παρατηρήσει 
 
8. Ας μιλήσουμε για χειρονομίες σε συνομιλία ... I 
α) Απλά μπορώ να τις χρησιμοποιήσω 
β) είναι το φόρτε μου, τους convezco με χειρονομίες μου 
γ) δεν τους σταματήσει. Είναι αυτό που λέω, γιατί από αυτούς. 
 
9. Έχω μια συνήθεια της ... 
α) Στενά σπάνια τα χέρια, να δώσει μερικά χτυπήματα στην πλάτη 
β) Αν ξέρω τίποτα καθόλου 
γ) Πάρτε το χέρι, το βραχίονα, βάλτε το χέρι του πάνω 



                                                                           

 
10. Έχετε παρατηρήσει ποια είναι η ένταση της φωνής σας και πώς λέτε τα 
πράγματα; 
α) Πολύ μικρή, πολύ μικρή 
β) θα αυξήσει την ένταση του ήχου, όταν θέλετε να πείσετε κάποιον και να αλλάξετε 
τον ήχο για να αποσπάσει την προσοχή του προσωπικού 
γ) Placido Domingo, είναι κανείς σε σύγκριση με μένα. 

 
 


