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Ce fel de  ”femina” eşti ? 

 

Se va alege obligatoriu una din variantele impuse,  iar la punctul (e)  veţi scrie 
părerea dumneavoastră personală. 

 
1. Bărbatul tău ideal este : 

a. Cu o personalitate la fel de puternică. 
b. Afacerist. Să aibă bani. 
c. Supus, dispus să facă orice pentru mine. 
d. Cel care   protejează femeia. 
e. ………………………………………………………………………… 

 
2. Trebuie să alegi între a lucra cu femei sau bărbaţi. 

a. Lucrez cu oricine cu condiţia să iau eu deciziile. 
b. Atâta timp cât sunt bine platită imi este indiferent. 
c. Prefer să lucrez cu femeile. 
d. Cu cei care acceptă rezolvarea problemelor la modul asertiv. 
e. ………………………………………………………………………… 

 
3. Cine este personajul principal al fanteziilor tale sexuale ? 

a. Hercule. 
b. Un bărbat cu bani multi. 
c. O femeie superbă. 
d. Un bărbat puternic, inteligent, sensibil, protector. 
e. …………………………………………………………………………. 
 

4. Când ţi-ai părăsi partenerul ? 
a. Când ar fi învins pe plan social. 
b. Când mi-ar îngrădi libertatea în carieră 
c. Când mi-ar subaprecia feminitatea. 
d. Când nu m-aş mai simti protejată lângă el. 
e. …………………………………………………………………………. 
 

5.  Cum ţi-ai schimba locul de muncă ? 
a. Mi-as dori mai multă autonomie decizională. 
b. Mi-as dori ceva stimulativ  dpdv material. 
c. Mi-ar place să lucrez doar cu femei. 
d. Mi-ar place un job care să protejeze femeia şi să-i pună in valoare 

calităţile specifice. 
e. …………………………………………………………………………. 
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6. Rămâi fără cuvinte la vederea ..  
a. Lui Brad Pitt 
b. Unui tip care coboară dintr-un Ferrari Testarossa  
c. Unei femei cu apetit sexual ridicat 
d. Unui bărbat jucându-se cu un copil in parc. 
e. …………………………………………………………………………. 
 

7. Cum ai descrie pe scurt stilul tau vestimentar 
a. Sport, unisex 
b. Bussines (haine de marca) 
c. Noncorformist 
d. Clasic-comod 
e. …………………………………………………………………………. 

 
8. Ce apreciezi la o femeie? 

a. Implicarea socială. 
b. Realizarea profesională. 
c. Feminitatea. 
d. Dubla calitate: mamă şi profesionistă. 
e. …………………………………………………………………………. 

 
9. Ce carte ai alege intre? 

a. Un curs de supravieţuire la puşcaşii marini. 
b. Cum să devii milionar în şapte paşi. 
c. Bărbaţii- un rău necesar. 
d. Bărbaţii protectori-cum să-i găseşti, cum să-i cucereşti 
e. …………………………………………………………………………. 

 
10.  Care initiativă ar putea fi a ta? 

a. Organizarea unui turnir mixt . 
b. Proiectul legii care dă femeilor dreptul la proprietate. 
c. Un miting pentru dreptul de a-ţi alege partenerul de satisfacţie sexuală 
d. Crearea pilulei contraceptive 
e.  …………………………………………………………………………… 

11. In funcţie de răspunsurile personale de la punctul  (e), vă rugăm găsiţi un 
nume care să definească tipul dumneavoastra de feminism. 

 
       ………………………………………………………………………………………………………… 


