Bulgarian Version of the TIPI
Translated by Rumen Ketipov

ENGLISH

БЪЛГАСКИ ЕЗИК

TEN-ITEM PERSONALITY INVENTORY-(TIPI)

Десет характеристики, определящи личностната
характеристика на отделния индивид.

Here are a number of personality traits that
may or may not apply to you. Please write a
number next to each statement to indicate the
extent to which you agree or disagree with that
statement. You should rate the extent to which
the pair of traits applies to you, even if one
characteristic applies more strongly than the
other.

Ето някои основни черти, които определят с различна
степен личностната характеристика на отделния индивид.
Моля, напишете оценка от 1 до 7 (*легенда) до всяко
твърдение отнасящо се до личността Ви, за да посочите
степента, до която сте съгласни или не сте с него.
Трябва да оцените степента, до която всяка характеристика
се отнася до Вас, дори в случаите, когато една от тях се
прилага по-силно от друга.

1 = Disagree strongly
2 = Disagree moderately
3 = Disagree a little
4 = Neither agree nor disagree
5 = Agree a little
6 = Agree moderately
7 = Agree strongly

*Легенда:
1 = Крайно несъгласен
2 = Умерено несъгласен
3 = Частично несъгласен/ От части несъгласен
4 = Нито съгласен, нито несъгласен
5 = Частично съгласен/ От части съгласен
6 = Умерено съгласен
7 = Напълно съгласен

I see myself as:

Определям себе си като:

1. _____ Extraverted, enthusiastic.
2. _____ Critical, quarrelsome.
3. _____ Dependable, self-disciplined.
4. _____ Anxious, easily upset.
5. _____ Open to new experiences, complex.
6. _____ Reserved, quiet.
7. _____ Sympathetic, warm.
8. _____ Disorganized, careless.
9. _____ Calm, emotionally stable.
10. _____ Conventional, uncreative.

1. _____ Екстроверт, ексцентрик, ентусиаст, неспазващ
условностите.
2. _____ Критик, обичайно неодобряващ, склонен към
спорове, противопоставяне и нападки.
3. _____ Благонадежден, отговорен, самодисциплиниран.
4. _____ Тревожен, лесно раним, обезпокоителен.
5. _____ Отворен за нови възможности и предложения.
6. _____ Въздържан, предпазлив, скептичен.
7. _____ Състрадателен, съчувстващ, благоразположен.
8. _____ Неорганизиран, небрежен, хаотичен.
9. _____ Спокоен, емоционално стабилен, трудно загубващ
самообладание.
10. _____ Традиционалист, конвенционален, следващ
общоприетите принципи, норми и поведение.

