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ПРОЕКТ „ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ” 

 
Tест „Ниво на агресивност на детето“ 

 

Предназначение: изследване нивото на агресивност. 

Оценяване: Всеки положителен отговор получава 1 бал. 

Въпросник: 

1. Понякога ми се струва, че в него се е вселил зъл дух, толкова е пакостлив. 

2. Не може да мълчи, когато е недоволен от нещо. 

3. Когато някой му направи нещо лошо, той задължително ще се опита да си отмъсти. 

4. Понякога без всякаква причина обижда и засяга с думите си другите. 

5. Понякога като че ли с удоволствие чупи или поврежда играчките си (вещите си). 

6. Толкова е инатлив, когато настоява на нещо, че другите просто губят търпение. 

7. Би подразнил някое животно без да се замисли. 

8. Да се спори с него е много трудно. 

9. Особено рязко реагира и се сърди когато някой го засегне или поучава. 

10. Понякога у него избухва желание да направи нещо лошо, с което да шокира останалите. 

11. В отговор на елементарни искания и съвети сякаш нарочно прави точно обратното. 

12. Често е мрачен, недоволен и кисел. 

13. Възприема себе си като самостоятелен и решителен. 

14. Обича да бъде първи, да командва и подчинява другите. 

15. Неуспехите предизвикват у него силно раздразнение и желание да намери виновни за 

това. 

16. Лесно се дразни и влиза в спорове. 

17. Старае се да общува с по-малки и физически по-слаби деца. 

18. Понякога има пристъпи на мрачна раздразнителност. 

19. Не се съобразява с връстниците си, не отстъпва, не е склонен на компромиси. 

20. Уверен е, че с всяка задача и работа се справя най-добре от всички. 
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Показатели: 

§ Висока агресивност – 15-20 бала. 

§ Средна агресивност – 7-14 бала. 

§ Ниска агресивност – 1-6 бала. 

Критерии за агресивност (схема за наблюдение на детето) 

1. Често губи контрол над себе си. 

2. Често спори, дразни и вербално атакува възрастните. 

3. Често отказва да изпълнява правила.. 

4. Често и целенасочено дразни другите. 

5. Често обвинява другите за своите грешки и неуспехи. 

6. Често се сърди и отказва да следва съвети и указания. 

7. Често е завистлив и подозрителен. 

8. Чувствителен, много бързо се разстройва и мигновено реагира на различни действия на 

обкръжаващите го (деца и възрастни), който оценява като предизвикателни и дразнещи го. 

Предположение за наличие на трайна агресивност може да се прави, ако в поведението на 

детето се наблюдават устойчиво поне 4 от описаните осем признака в продължение на 6 

месеца. 

При повече от 4 признака е необходима помощта на специалист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


