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1.  Co zrobił po Waszym  

pierwszym pocałunku?

a.  Sytuacja była bardzo niezręczna. Żadne z 

nas nie wiedziało, jak się zachować  

– 5 pkt
b.  Rozsiadł się przed telewizorem i zapropo-

nował obejrzenie filmu „Szybcy  

i wściekli 5” – 3 pkt

c.  Dostał esa i powiedział, że musi już iść – 1 

pkt

2. Widzicie się następnego dnia w 

szkole na przerwie, on...

a.  Rzuca krótkie „Siema”, ale nic poza  

tym – 3 pkt
b.  Kiwa głową na powitanie i dalej  

rozmawia z kumplami –1 pkt

c.  Podchodzi i gada ze mną przez całą prze-

rwę – 5 pkt

3. Co dostałaś od niego na  

urodziny?
a.  Własnoręcznie zrobioną kartkę  

z dedykacją. Brzydką, ale słodką – 5 pkt

b.  Napisał życzenia na fejsie – 3 pkt

c.  Nic. On nie uznaje czegoś tak  

banalnego jak urodziny – 1 pkt

4. Kiedy się nie przytulacie i nie 

całujecie, co robicie?
a.  Chodzimy na kręgle, do kina, gadamy na 

facebooku – 5 pkt

b. Esemesujemy – 3 pkt

c. Milczymy – 1 pkt

5. Na szkolnej dyskotece, on...

a.  Już wcześniej podpytał kumpli, czy  

byłabym skłonna zaryzykować taniec  

z nim. Pewnie, że byłam;-) – 5 pkt

b.  Po tym, jak zatańczył z połową  

dziewczyn na sali, podszedł do mnie  

i poprosił do tańca – 1 pkt

c.  Obczajał, z kim tańczę wolne  

kawałki – 3 pkt

6. Co o Tobie myślą jego  

kumple?
a.  Właściwie to nie wiem, rzadko ich  

widuję poza szkołą – 3 pkt

b.  Nie mówią wprost, że mnie lubią, ale  

to chyba jasne, skoro nie mają nic  

przeciwko wspólnym wyjściom – 5 pkt

c.  To oni wiedzą o moim istnieniu? – 1 pkt

7. Jak długo chodził ze swoją 

ostatnią dziewczyną?
a. Kilka miesięcy, może dłużej – 5 pkt

b.  Miesiąc, dwa, ale nie jestem pewna  

– 1 pkt
c. Jestem jego pierwszą dziewczyną – 3 pkt

8. Jak często esemesujecie?

a. Kilka razy w tygodniu – 1 pkt

b. 2 – 3 razy dziennie – 3 pkt

c. Non stop – 5 pkt

9. Jak się zachowuje, gdy jesteś 

przeziębiona?
a. Pyta, czy czegoś mi nie potrzeba – 3 pkt

b.  Odwiedza, otula kocem i nie pozwala  

wychodzić z łóżka – 5 pkt

c.  Jego ostatni es: „Sorry, mała, ale dziś nie 

wpadnę. Nie chcę się zarazić” – 1 pkt

10. Kiedy się całujecie, on...

a.  Nie może utrzymać przy sobie rąk...  

– 5 pkt
b. Ma zamknięte oczy – 1 pkt

c.  Całuje mnie delikatnie, uśmiecha się do mnie, 

potem znowu całuje, i znowu:) – 3 pkt

TEST 1

1. Przyjaciółka umawia Cię na randkę w ciemno,  
ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej  
o nieznajomym, więc...
a. Wypytuję o niego bliższych i dalszych znajomych – 5 pkt
b.  Google, fejs, n-k, twitter – nie ma go w sieci, to się z nim nie  

umawiam – 3 pkt
c. Interesują mnie tylko podstawy: imię i wiek – 1 pkt

2. Bardzo, ale to bardzo podoba Ci się chłopak  
ze starszej klasy. Jak się zabierasz za sprawę?
a. Zaczepiam na czacie – 3 pkt
b.  „Przypadkowo” koleguję się z jego koleżankami z klasy – 5 pkt
c. Proszę o pomoc starszego brata – 1 pkt

3. Najszybciej czas Ci ucieka, gdy...
a. Czatuję – 3 pkt
b. Gotuję – 5 pkt
c. Telefonuję – 1 pkt

4. Które cechy najlepiej odzwierciedlają Twój  
charakter?
a. Wybuchowa, towarzyska, zabawna – 5 pkt
b. Przyjacielska, zabawowa, energiczna – 1 pkt
c. Tajemnicza, nieśmiała, opanowana – 3 pkt

5. Na imprezie Ty...
a. Rozmawiam z przyjaciółmi, z którymi przyszłam – 1 pkt
b.  Rzadko chodzę na imprezy, jeśli już, staram się za bardzo  

nie rzucać w oczy – 3 pkt
c. Szybko integruję się z towarzystwem – 5 pkt

6. Co lubisz robić po szkole?
a. Siedzę na kwejku i demotywatorach – 3 pkt
b.  Łażę po galerii z przyjaciółkami, gadamy, plotkujemy.  

Zwykłe babskie sprawy – 1 pkt
c. Lecę na lekcje tenisa lub inne zajęcia pozalekcyjne – 5 pkt

7. Pod którym stwierdzeniem podpiszesz się  
obiema rękami? 
a. Co ma być, to będzie – 1 pkt
b.  Kiedy się czegoś pragnie, wtedy cały wszechświat  

sprzysięga się, byśmy mogli spełnić nasze marzenie  
(Paolo Coelho) – 3 pkt

c.  Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód  
smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość – 5 pkt

8. Twoi przyjaciele...
a. Są online tak często jak ja;-) – 3 pkt
b. Są lepsi ode mnie w ocenianiu ludzi – 5 pkt
c. Są najfajniejsi pod słońcem – 1 pkt

9. 3 rzeczy, które zabrałabyś na bezludną  
wyspę, to...
a. Scyzoryk, linę, latarkę – 3 pkt
b. Książkę, psa, pamiętnik – 5 pkt
c. Butelkę wody, fona, komputer – 1 pkt

10. Niedziela wieczór, a Ty?
a. Oglądam tv, czytam książki – 5 pkt
b. Gadam z BF via skype – 3 pkt
c. Apdejtuję bloga – 1 pkt

ZAUROCZENIE
Stało się to, co się stać musiało. Pocałowaliście się. 

Intuicja podpowiada Ci, że ten pocałunek może 

oznaczać coś więcej, ale Ty do końca jej nie ufasz. 

Słusznie, zaufaj nam;-) rozwiąż nasz test i dowiedz 

się prawdy

ZAMROCZENIE?
CZY

 Tu jest Twój
O Panu Idealnym słyszał każdy,  
ale kto go widział? My! I wiemy,  
gdzie znajdziesz tego jedynego
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PUNKTACJA
Od 10 do 19 To będzie ustawka

Trzy osoby to już tłum, ale nie wtedy, gdy przyjaciółka 
umawia Cię na randkę. Zdaj się na nią i pozwól, żeby była swat-

ką – przecież zna Cię najlepiej i wie, przy którym  
kolesiu mocniej bije Ci serce.

Od 20 do 35 Wirtual vs real
Kto powiedział, że prawdziwej miłości nie znajdziesz w sieci? Ale uważaj: bez 

spotkania w realu trudno będzie Ci poznać prawdziwe intencje  
chłopaka. Rozmowa zamiast czatu będzie najlepszą opcją.

Od 36 do 50 Sezon na kolesi
Tak jak polujesz na okazje i przeceny, tak samo zapoluj na grubszą  

zwierzynę;-) Jesteś przecież mistrzynią tropienia, więc takie miejskie  
podchody to dla Ciebie bułka z masłem. To plus Twoja osobowość  

i uśmiech równa się trafiony zatopiony.

TEST 2

MR. PERFECT!
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PUNKTACJA

Od 35 do 50
Przytul mocno
I 3maj;-). Słucha, gdy 

do niego mówisz,  

pociesza, gdy tego  

najbardziej potrzebu-

jesz, a na dodatek  

rozpieszcza swoją pięk-

ną dziewczynę. Ideał? 

Prawie – musi popraco-

wać nad zdolnościami 

plastycznymi – jak  

można dać komuś 

brzydką kartkę  

urodzinową?

Od 16 do 34
Pomyśl krótko
Długo i powoli rozkrę-

ca się ten Twój miś. Nie, 

nie jest taki najgorszy, 

ale do  
szuflady debeściaków 

go jeszcze nie pakuj – 

nie zasługuje na ten 

zaszczyt. Obserwuj go 

uważnie – może po-

trzebuje instrukcji ob-

sługi takiej delikatnej 

istoty, jaką jest dziew-

czyna?

Od 10 do 15
Zapomnij  
szybko
Może i pocałunek  

był boski, może i nogi 

się pod Tobą ugięły,  

a świat zawirował  

– ale nic z tego nie  

będzie. Co więcej,  

ten kolo jest nie tylko  

słabym materiałem na 

chłopaka, ale  
i kumpla – buraczysko 

z niego nie do opisania. 

Może  
pomyśl o usunięciu go 

ze znajomych  

na fejsie?
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