
Тест для діагностики по почерку:  

Вибрати найбільш відповідний до зразком письма варіант відповіді.  

1. Розміри букв. 

 Чи не більше 2 - 3 міліметрів. 3 бали 

4 - 5 міліметрів. 7 балів 

6 - 7 міліметрів. 17 балів 

Більше 7 міліметрів. 20 балів 

2. Нахил букв. 

 Сильний вліво. 2 бали 

Дуже легкий вліво. 5 балів 

Без нахилу. 10 балів 

Дуже легкий вправо. 6 балів 

Сильний вправо. 14 балів 

3. Обриси літер. 

Округлі. 9 балів 

Важко визначити. 10 балів 

Незграбні. 19 балів 

4. Розташування рядка щодо верхнього краю паперу. 

Розташована паралельно верхньому краю. 12 балів 

 Рядок зміщується вгору. 16 балів 

Рядок зміщується вниз. 1 бал 

5. Сила натиску. 

Легка. 8 балів 

 Середня. 15 балів 

Сильна. 21 бал 

 6.Характер написання букв. 

Злите написання букв. 11 балів 

Роздільне написання букв. 18 балів 

7. Загальна оцінка написання букв. 

 Всі слова легко читаються, почерк акуратний. 13 балів 

Почерк акуратний, але деякі слова читаються насилу. 9 балів 

Почерк нерозбірливий. 4 бали 



Підрахуйте ваші бали. 

Щоб домогтися більшої точності, проведіть тестування кілька разів в день. 

Після цього підсумуйте всі бали і розділіть на кількість тестувань. 

 

 

від 38 до 51 балів Люди, що володіють подібним почерком, болісно 

сприймають невдачі. Нерідко потрапляють під чужий вплив. У таких людей 

спостерігається підвищена схильність до прийняття спиртних напоїв, до 

наркозалежності. До цієї ж групи належать фанати комп'ютерних ігор і 

футбольні вболівальники. 

від 52 до 63 балів Люди з цієї групи, як правило, не володіють вираженою 

силою волі, вони боязкі, часто розгублені в критичних ситуаціях. З багатьох 

питань проявляють пасивність. Вони ще не встигли усвідомити себе як 

особистість. Відходять у свої мрії, які рідко втілюються в життя. 

від 64 до 75 балів Подібні люди скромні, володіють м'яким характером, 

поважають думку оточуючих. Внаслідок їх природної довірливості їх легко 

обдурити досвідченому людині. Такі люди легко сугестивності. Занижена 

самооцінка призводить до того, що вони часто підлаштовуються під інших 

людей, забуваючи про власне Я. У критичних ситуаціях намагаються 

боротися, але часто пасують перед хамством. До цієї групи також належать 

квітникарі, голуб`ятники, вуличні торговці дрібним товаром. 

від 76 до 87 балів Люди, що володіють подібним почерком, щиросерді, 

відкриті, прямолінійні. Завжди відстоюють свою точку зору, але з терпимістю 

відносяться і до чужої. Вважають зрада - гіршою межею людини і ніколи його 

не прощають. Зате з друзями віддані, підуть заради них в вогонь і в воду. Чи 

здатні на вчинок заради вищої мети. Такі почерки були виявлені у працівників 

правоохоронних органів, службовців страхових компаній і, як не дивно, у 

кіноакторів. 



від 88 до 98 балів Найбільш поширена категорія. Люди цієї групи порядні, не 

здатні на обман, володіють урівноваженим характером, витримкою. У 

критичних ситуаціях відважні, налаштовані на перемогу. У них в голові 

завжди багато планів, не багатьом з яких, правда, призначено здійсниться. 

Кмітливі, до всього ставляться з гумором. Це люди, які виросли в міцних 

сім'ях із здоровою сімейною атмосферою. 

 

від 99 до 109 балів Люди цієї групи - незалежні в судженнях і вчинках. У них 

на все є власна думка. Вони володіють чіпким розумом і хорошою пам'яттю. У 

деяких ситуаціях здатні поводитися безглуздо. Люблять все прекрасне, 

нерідко самі присвячують себе творчості. Такий почерк буває у журналістів, 

музикантів, керівних працівників, менеджерів. 

 від 110 до 121 балів Подібні люди владні, вимагають підпорядкування 

власним бажанням і капризам. Будь-яку критику на свою адресу сприймають 

як посягання на права власності і не пробачають. З дисципліною тут теж 

проблеми, вони часто дають людям зрозуміти, що вже роблять вам послугу 

просто спілкуючись з вами. У цю групу також потрапили вишибали нічних 

барів і швейцари периферійних готелів. 


