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WHAT KIND OF INSTRUMENT  
ARE YOU?

Psychotest Psychological  test

W życiu grasz pierwsze skrzypce czy tańczysz tak, jak ci  
zagrają? A może prawdziwy z ciebie człowiek-orkiestra?  
Rozwiąż poniższy psychotest i sprawdź, z jakim instrumentem 
muzycznym łączy cię najwięcej!

Do you play first fiddle? Or do you dance to somebody’s tune? 
Or perhaps you are a one-man band? Take the psychological 
test below and find out, what kind of musical instrument you 
have most in common with!

Twoje mieszkanie/dom…
•  pachnie domową szarlotką (c)
•  jest twoim azylem, w którym bezsprzecznie rządzą koty (a)
•  jest tam, gdzie ty jesteś (d)
•  zawsze jest pełne gości (b)
•  to bastion ładu i porządku (nawet ręczniki ułożone są kolorami) (e)

Na kolację najchętniej wybierzesz się…
•  do miejsca, w którym jeszcze nie byłeś (lubisz poznawać nowe smaki) (d)
•  do eleganckiej restauracji z co najmniej jedną gwiazdką Michelin (e)
•  do ulubionej knajpki, gdzie znasz obsługę, a menu recytujesz z pamięci (a)
•  nigdzie – na obiad wolisz odgrzewane pierogi od mamy (c)
•  nie ważne gdzie, ważne, że w gronie znajomych (b)

Weekend to dla ciebie…
•  grill na działce i biesiada do białego rana (c)
•  lektura „Działkowca” i plecenie kwietników z makramy (a)
•  domowe spa i seans filmu Felliniego (e)
•  spanie do południa i pizza na śniadanie (b)
•  samotna wędrówka po górach i obserwowanie gwiazd (d)

Wyłączyli ci prąd w mieszkaniu. Co robisz?
•  zapalasz świeczki, otwierasz wino i nastawiasz gramofon (e)
•  dzwonisz po kumpla – w końcu nie takie rzeczy już razem naprawialiście (c) 
•  cierpliwie czekasz na przyjazd elektryka (a)
•  próbujesz sam rozwiązać problem (to pewnie tylko korki) (d)
•  pukasz do sąsiadów – razem raźniej (b)

Na imprezę założysz…
•  cekinowy blezer wyszperany w lumpeksie (b)
•  pierwszą lepszą rzecz, która wpadnie ci w ręce (nie przywiązujesz 
   zbyt dużej uwagi do ubioru) (d)
•  prostą koszulę z bawełny organicznej i wyjściowe lakierki (a)
•  suknię z jedwabnego szyfonu lub garnitur szyty na miarę u włoskiego 
   krawca (e)
•  ulubione jeansy i koszulkę z zabawnym napisem (c)

Z podstawówki najmilej wspominasz…
•  wagary – to była prawdziwa szkoła życia (d)
•  „picie w woreczku, to ze szkolnego kioseczku” (a)
•  kółko teatralne (do dziś wymieniacie maile o kondycji polskiej sztuki) (e)
•  panią Jadzię ze stołówki (zawsze dawała dodatkową porcję budyniu) (c)
•  kolegów, z którymi graliście w kapsle lub wymienialiście się karteczkami (b)

Twoje idealne wakacje to…
•  pływanie z delfinami na Azorach (b)
•  warsztaty tantry i medytacji na indyjskich plażach Goa (d)
•  te spędzone w ekologicznym gospodarstwie gdzieś na Podlasiu (a)
•  podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni pełnego origami i świeżo 
   zrolowanego sushi (e)
•  roadtrip kamperem po Bałkanach (c)

W jaki sposób zazwyczaj robisz zakupy?
•  biegniesz do sklepu, gdy tylko skończą ci się zapasy chipsów (b)
•  spacerujesz między alejkami, polując na aktualne promocje (a)
•  masz przygotowaną listę zakupów na bazie tygodniowego jadłospisu (e)
•  raz w tygodniu jedziesz do marketu i po brzegi wypełniasz lodówkę (c)
•  wchodzisz do sklepu i bierzesz to, na co akurat masz ochotę (d)

Przyjeżdża do ciebie kuzyn z Ameryki. Zabierasz go…
•  na wycieczkę rowerową dzielnicami poza ścisłym centrum 
   (jest tyle zakamarków do odkrycia!) (a)
•  na alternatywne zwiedzanie śladami murali i starych neonów (d)
•  do galerii na nowo otwartą wystawę sztuki konceptualnej 
   (znajomi mówili, że jest świetna!) (e)
•  „parostatkiem w piękny rejs” (z tej perspektywy miasto 
   wygląda najlepiej) (c)
•  na nocny clubbing (urządzasz mu prawdziwy „Kac Vegas” 
   w polskim wydaniu) (b)

Your apartment/home is...
•  full of apple pie smell (c)
•  your sanctuary, where cats rule supreme (a)
•  wherever you are (d)
•  always full of guests (b)
•  a bastion of order (even your towels are arranged by colour) (e)

For dinner you’d rather go…
•  to a place you’ve never been to before (exploring new flavours) (d)
•  to an elegant restaurant with at least one Michelin star (e)
•  to your favourite joint, where you’re familiar with the waiters 
   and you know the whole menu by heart (a)
•  nowhere – since you’d rather heat up your mother’s home-made dish (c)
•  anywhere, as long as you’re in the company of friends (b)

For you weekend means...
•  having a grill in the garden and partying till dawn (c)
•  reading the “Gardener” magazine and making macramé flowerbeds (a)
•  having a spa day at home and watching one of Fellini’s films (e)
•  sleeping till noon and having a pizza for breakfast (b)
•  taking a solo trip to the mountains and watching the stars (d)

There is a blackout in your apartment. What do you do? You…
•  light candles, open a bottle of wine and listen to records on 
   your gramophone (e)
•  call your friend for help – there’s nothing you can’t fix together (c)
•  patiently wait for an electrician (a)
•  try to solve the problem on your own (probably a fuse blew out) (d)
•  knock on your neighbours’ door – better together (b)

When going to a party your clothing of choice is...
•  a blazer with sequins you found at a thrift store (b)
•  anything at all really (you’re not very particular about your clothes) (d)
•  a simple organic cotton shirt with patent leather shoes (a)
•  a silk chiffon dress or a suit made to order by an Italian tailor (e)
•  your favourite jeans and a t-shirt with a catchy phrase (c)

Your favourite thing about elementary school was...
•  cuts – it was a real school of life (d)
•  the “capri sun” sold at the school snack shop (a)
•  the theatre club (to this day you keep in touch via e-mail, 
   discussing about art) (e)
•  that awesome lunch lady (she always gave you extra pudding) (c)
•  time you spent with classmates, playing hacky sack or trading 
   sports cards (b)

Your ideal vacation means...
•  swimming with the dolphins on Azores (b)
•  workshops on tantra and meditation on beaches in Goa, India (d)
•  spending time at an organic farm in the middle of nowhere (a)
•  going to the Land of the Rising Sun full of origami and freshly
   prepared sushi (e)
•  taking a camper on a road trip to the Balcans (c)

How do you prefer to do shopping?
•  you run to the store, when your stash of crisps is gone (b)
•  you visit a bunch of shops, looking for special offers (a)
•  you have a shopping list prepared based on the week’s meal schedule (e)
•  once a week you go to the market to stock the whole fridge (c)
•  you go to a store and buy whatever you feel like at the moment (d)

Your cousin from USA comes to visit. You take him...
•  on a bike ride to the less populated parts of the city (there are 
   so many interesting nooks and crannies!) (a)
•  for alternative sightseeing in the footsteps of murals and old neon signs (d)
•  to an art gallery to see the latest exhibition of conceptual art 
   (friends told you it’s fantastic!) (e)
•  for a river cruise (it’s the best way to tour the city) (c)
•  to a night club (the local take on The Hangover experience) (b)

JAKIM INSTRUMENTEM JESTEŚ?
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Trójkąt
większość odpowiedzi (a)
Sentymentalny z ciebie typ: w szufladzie wciąż  
trzymasz szkolną legitymację, a w szafie kreację  
ze studniówki. W wolnej chwili analizujesz swoje  
drzewo genealogiczne oraz pielęgnujesz piwonie. 
Kiedy śpiewasz, to tylko pod prysznicem, a tańczysz 
jedynie na weselach. Gdybyś mógł, przygarnąłbyś  
każdego kota, który otarł się o twoją nogę. Można  
na tobie polegać: w końcu twój kręgosłup moralny  
ma solidną podstawę i dwa ramiona.

Saksofon 
większość odpowiedzi (b)
Nigdy się nie nudzisz – co minutę przychodzi ci  
do głowy nowy pomysł, który zazwyczaj realizujesz. 
Bywa, że dzwonisz do znajomych w środku nocy,  
bo właśnie obejrzałeś świetny film i musisz im  
o nim opowiedzieć. Twoje drzwi są zawsze otwarte:  
w zasadzie mógłbyś wymontować zamki, bo i tak  
ciągle gubisz klucze. Lubisz się wyróżniać (gardzisz 
kolorem beige i ciuchami z sieciówek). Improwizacja  
to twoje drugie imię, a każdy twój weekend to materiał 
na powieść. Oczywiście z tobą w roli głównej.

Gitara
większość odpowiedzi (c)
Z reguły dobrze czujesz bluesa, a w twoich żyłach  
płynie prawdziwy rock’n’roll. W szkole byłeś skarb-
nikiem klasowym, choć tak naprawdę marzyłeś, by 
zostać kapitanem drużyny sportowej. Opowiadasz  
najlepsze dowcipy – kiedyś próbowałeś namówić  
rodzinę na występ w „Familiadzie”, bo czujesz, że  
Karol Strasburger to twój zaginiony brat. Idealnie  
odnajdujesz się w sytuacjach kryzysowych: jesteś  
przygotowany na każdą klęskę (w końcu lata  
w harcerstwie nie poszły na marne). 

Perkusja
większość odpowiedzi (d)
Sam sobie jesteś sterem, żeglarzem, okrętem i…  
swoim najlepszym kompanem. Często podróżujesz, 
spontanicznie wybierając destynację. Na wszelki  
wypadek masz zawsze spakowany plecak, zresztą  
i tak mieści się w nim większość twoich rzeczy.  
Nie masz konta oszczędnościowego ani karty lojal-
nościowej Biedronki. Lubisz poznawać nowych ludzi, 
ale nie przywiązujesz się zbytnio, a już na pewno nie 
tańczysz tak, jak ci zagrają – to raczej ty nadajesz 
wszystkiemu rytm.

Fortepian
większość odpowiedzi (e)
Wzbudzasz ogólny szacunek i zaufanie. Przebywa- 
nie w twoim towarzystwie jest jak wizyta w pałacu  
Buckingham. Potrafisz odróżnić wszystkie odmia- 
ny sera brie i jesteś pewien, że twój pradziad był  
Francuzem. Zawsze czułeś się dorosły – nawet  
jako dziecko wolałeś oglądać „Dziennik telewizyjny” 
niż „Wieczorynkę”. W szkole byłeś prymusem i choć  
miałeś zwolnienie z WF-u, nadrabiałeś w konkursach 
recytatorskich. Cenisz tylko czarno-białe kino, a przez 
sen cytujesz Baumgartena. Wierzysz, że minimalizm 
może uratować świat.

Triangle
most (a) answers
You’re the sentimental type: you still keep your elemen-
tary school ID in a drawer somewhere, and your prom 
clothes are in the closet as well. You spend your time 
researching your family tree and tending to peonies in 
the garden. You only sing when you’re taking a shower, 
and dancing is something you only do at a wedding. 
If you could, you would adopt every cat rubs up against 
your leg. You’re very dependable: your morality is very 
solid, since it has a strong base, and two arms.

Saxophone
most (b) answers
You are never bored – it takes a moment for you to 
come up with a new idea, which you usually follow up 
on. Sometimes you call up your friends late at night, 
because you’ve just finished watching a great movie, 
and you need to tell them all about it. Your doors are 
always open: in fact you could do without locks, since 
you keep losing your keys anyway. You like to stand  
out in a crowd (you despise the colour beige and bor-
ing mass produced clothing). Improvising is in your  
nature, and all your weekends are the stuff of legends.  
And of course you’re the protagonist of each story.

Guitar
most (c) answers
You’re often in the mood for blues, sometimes you’re 
all about rock’n’roll. You were the class treasurer in 
elementary school, even though you wanted to be  
the captain of a sports team. You have a... great sense 
of humour. In fact people call you “pancake”, because 
your jokes are so flat. You’re great in a crisis: you’re  
well prepared for any kind of disaster (your time in  
the Scouts was well spent). 

Drums
most (d) answers
You paddle your own canoe and you’re also your own 
best friend. You enjoy travelling, choosing your desti-
nation on a whim. Your backpack is always ready for 
the road, since it already holds most of your belong-
ings. You don’t have a savings account, nor any loyalty 
card. You like meeting new people, but you don’t get 
attached. And definitely you’re not one to dance to 
someone’s tune. If anything, you’re the one who sets 
the rhythm.

Piano
most (e) answers
You are trustworthy and respected. Being in your  
presence is like a visit to the Buckingham Palace. You 
recognize all the varieties of Brie cheese and you’re 
fairly certain, that your great-grandfather was French. 
You always felt more mature than others – even as  
a child you preferred watching the news rather  
than the Smurfs. You were a top student at school  
– although you were exempt from PE, you made up for 
in recitation competitions. You only value black and 
white cinema, and you quote Baumgarten during sleep. 
You’re convinced, that Minimalism will save the world.

Koniec i bomba, a kto (nie) czytał, ten trąba! 
Musical portraits of human souls composed by:  

Magdalena Przewłocka, Magdalena Klich-Kozłowska
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