
Material adresat elevilor de liceu 

 

Scala de maturitate emoțională -Friedmann 

Consilier școlar: prof. Ramona Maria Pop 

Obiectiv: Măsurarea nivelului de inteligență emoțională 

Scala cuprinde 25 de afirmații la care se răspunde cu Da sau Nu și fiecare răspuns are 

asociat un număr de puncte. Scorul se obține prin însumarea punctajelor care se acordă pentru 

fiecare răspuns ales și împărțirea la 25. 

Nr. 

crt. 

Afirmații DA NU 

1. Mă descurajej  destul de ușor și am stări și momente, crize 

ocazionale de deprimare. 

DA NU 

2. Îmi place să fiu „pus la punct” cu îmbrăcămintea și mă bucur 

când reușesc să atrag atenția asupra mea cu îmbrăcămintea și 

manierele mele. 

DA NU 

3. Sunt stăpân pe mine și cu „sânge rece” în situații neprevăzute și 

periculoase. 

DA NU 

4. Sunt înclinat să fiu foarte iritabil și rigid când susțin o părere 

împotriva  unei opoziții puternice. 

DA NU 

5. Solitudinea îmi este agreabilă.Îmi place să fiu singur/ă. Da NU 

6. Spun adesea lucruri pe care apoi le regret. DA NU 

7. Relațiile cu familia mea sunt pașnice și armonioase. DA NU 

8. Mă simt adesea rănit de acțiunile și cuvintele altora. DA NU 

9. Sunt gata să admit că am greșit când îmi dau seama de asta. DA NU 

10. Sunt înclinat să dau vina pe alții pentru greșelile și erorile mele. DA NU 

11. Mă plasez eu însumi primul printre aproape toate rudele mele. DA NU 

12. Mă plasez eu însumi ultimul printre aproape toate rudele 

mele.Nutresc gândul că nu am noroc în viață. 

DA NU 

13. Sunt înclinat să trăiesc peste mijloacele  mele. DA NU 

14. Am o lipsă de încredere în mine pe care încerc să o ascund DA NU 

15. Sunt înclinat să plâng când asist la o piesă de teatru sau film 

emoționant. 

DA NU 

16. Micile supărări mă fac să-mi ies din fire. DA NU 

17. Sunt  înclinat să impresionez cu superioritatea mea pe alții. DA NU 

18. Sunt dominator, îmi place să mă afirm față de alții. DA NU 

19. Aproape întotdeauna caut să câștig simpatia altora. DA NU 

20. Sunt furios când am necazuri sau neplăceri. DA NU 

21. Sunt stăpânit de ură, am o antipatie activă față de unele persoane. DA NU 

22. Devin plin de gelozie și invidie când alții au succes. DA NU 

23. Sunt foarte atent  față de sentimentele altora. DA NU 

24. Mă înfurii și mă necăjesc adesea și am certuri cu oamenii. DA NU 

25. Am uneori gânduri de sinucidere. DA NU 

 

 



 

Acordarea  punctajului: 

Item  Da  Nu  

1. 11 21 

2. 7 20 
3. 16 7 

4. 12 30 
5. 40 8 
6. 10 20 

7. 31 9 
8. 11 10 
9. 26 26 

10. 7 25 
11. 6 29 

12. 11 26 
13. 13 25 
14. 7 30 

15. 5 28 
16. 11 25 
17. 7 30 

18. 12 30 
19. 7 24 

20. 5 20 
21. 7 21 
22. 11 21 

23. 22 7 
24. 10 20 
25. 5 20 

 

Calcularea punctajului: 

Adună punctele aferente răspunsurilor date și apoi împarte totalul la 25. 

 

Interpretarea rezultatelor: 

25 puncte – Perfect maturizat emoţional. 

24-22 puncte – Maturitate emoţională normală. 

21-20 puncte – Persoană sensibilă, profund umană, cu echilibru emoţional. 

19-18 puncte – Maturitate emoţională redusă, situatie spre limită. 

17-16 puncte – Tendinţă către imaturitate emoţională. 

15-14 puncte – Uşoară imaturitate emoţională. 

13-12 puncte – Reacții imature . 



11-10 puncte – Reacții infantile, puerile. 

10 puncte – Persoană  infantilă în planul dezvoltării emoţionale  

 

Sursa: Suport de curs dezvoltare personală- material realizat în cadrul Programului RO10-CORAI, 

program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


