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Teszt: neked vajon melyik az elsődleges szeretetnyelved? 

1 Gyerekkorodban miből érezted volna szívesen, hogy a 

kedvenc tanárod szeret? 

A. Ha valami kis emléket adott volna nekem. 

B. Abból, ha sokat foglalkozott volna velem, a nagy, 

bátorító beszélgetésekből. 

C. Ha gyakran megveregette volna a vállam, esetleg 

átkarolt volna. 

D. Ha segített volna elintézni valami pályázatot vagy 

ilyesmit. 

E. Ha megdicsért, esetleg a többiek előtt. 

 

2 Gyerekkorodban miből érezted volna szívesen szüleid 

szeretetét? 

A. Abból, ha ajándékokat, játékokat, ruhákat, 

mindenfélét kaptál volna. 

B. A veled kettesben töltött időből tudnád, amikor 

figyeltek rád, játszottatok, beszélgettetek sokat.  

C. Abból, ha megöleltek, simogattak volna, birkóztatok 

volna vagy vakargatták volna a hátadat.  

D. Ha különórákra hordtak volna, jó iskolákba járattak 

volna, érted mentek volna zsúrok végén, a 

kedvenceidet főzték volna neked, segítettek volna a 

tanulásban. 

E. Ha elmondták volna sokszor, mennyire szeretnek és 

milyen fontos vagy nekik. 
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3 Felnőttként miből szeretnéd érezni ugyanezt? 

A. Szeretném, ha a szüleim még mindig ajándékokkal 

lepnének meg szülinapomra vagy karácsonyra. 

B. Jó lenne, ha nagy, őszinte beszélgetésekbe 

merülnénk és mindig figyelmesen meghallgatnának. 

C. Szeretném, ha még mindig kapnék sok puszit, ölelést, 

néha akár még átkarolva vagy kézenfogva is mennénk 

az utcán. 

D. Imádnám, ha besegítenének többet a gyerekek körül. 

E. Jó volna, ha mindig mondanák telefonon, üziben, 

szóban, hogy nagyon szeretnek.  

 

4 Ez jó szombatnak ígérkezik a gyerekkel, mert… 

A. készítesz neki valami olyan ajándékot, amire 

rengeteget készülsz. 

B. egyszerűen együtt töltitek a napot, hagyod a fenébe a 

munkád, meg a mosnivalót, vagy éppen együtt 

mosogattok egy jót. 

C. lesz idő összebújásra. 

D. a kedvencét főzöd neki, s nem kell aznap ruhát 

pakolnia, vagy egyéb ház körüli teendőket végeznie. 

E. ma sokat mondod majd neki, mennyire szereted. 

nagy beszélgetés 
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5 Miből éreznéd szívesen, hogy a gyereked szeret téged? 

A. Sokat rajzolna neked, hozna ezt-azt a boltból, mikor 

apjával vásárolnak. 

B. Ha nagyokat beszélgetnétek. 

C. Ha odabújna hozzád, megölelne. 

D. Ha elmosogatna helyetted, elpakolná a ruháit, 

szívesen besegítene az otthoni dolgokba. 

E. Ha mindig mondaná, mennyire szeret. 

 

6 Miből éreznéd ugyanezt a férjeddel kapcsolatban? 

A. Rendszerint hozna ezt-azt, mikor vásárol, amiket 

szeretsz enni, csecsebecséket, apróságokat. 

B. Ha nagyokat beszélgetnétek, sokat figyelne rá, 

érdeklődne a dolgaid iránt. 

C. Ha odabújna hozzád, megölelne, megmasszírozna. 

D. Ha elmosogatna helyetted, elpakolná a ruháit, 

szívesen besegítene az otthoni dolgokba. 

E. Ha mindig mondaná, mennyire szeret. 

 

7 Közeleg a névnapod, minek örülnél legjobban a férjedtől? 

A. Egy olyan ajándéknak, aminek nagy gonddal járt 

utána, sokat foglalkozott vele, minek örülnék, boltról-

boltra járt, beletette a keze munkáját, ami igen kedves 

tőle. 
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B. Egy közös délutánnak, amikor kettesben vagytok csak 

te, meg ő, sétálgattok, hatalmas beszélgetés, 

kézenfogva, jöhet valami finom kaja és még több 

beszélgetés. 

C. Egy hatalmas összebújás, mindegy, hogy közben 

filmnézés vagy könyvolvasás vagy telón szöszmötölés, 

csak szorosan együtt szuszogni és ölelkezni, esetleg 

meg is masszírozhatna. 

D. Annak, hogy figyelmes, gondol rád és kitalálta, hogyan 

könnyítsen a nehezén, mondjuk befizetett egy 

masszázsra, elhozta a gyerekeket, bedobott egy 

mosást, megfőzte a kedvencedet, vagy ilyesmi. 

E. Elmondja, mennyire szeret, milyen sokat jelentesz 

neki, mondjuk telefonon, személyesen vagy akár 

megírja egy gyönyörű szerelmeslevélben.  

 

8 Hogy volna neked a legkényelmesebb kimutatni a 

szeretetedet a legjobb barátnőd iránt? 

A. Egy olyan ajándékkal, aminek baromira örül. 

B. Együtt töltök vele egy napot. 

C. Egy nagy öleléssel. 

D. Teletöltöm a hűtőjét, készítek neki egy finom tortát 

vagy ilyesmi. 

E. Elmondom neki, vagy megírom neki. 
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9 A szomszédodnak kiégett a kocsija, hogyan nyugtatnád 

meg szíved szerint? 

A. Vennék neki pár új konyhai cuccot. 

B. Segítenék kizökkenteni a sokkból valami jó kis 

programmal. 

C. Megölelném. 

D. Segítenék neki rendet rakni, intézkedni. 

E. Beszélnék hozzá megnyugtatóan. 

 

10 Miből éreznéd szívesen, hogy a munkatársad szeret 

veled dolgozni? 

A. Csokikkal, kávékkal, apróságokkal lepne meg. 

B. Örülne a közös feladatoknak. 

C. Megveregetné a vállad. 

D. Besegítene a te munkádba, megtenne helyetted ezt, 

azt. 

E. Megdicsérné a munkád. 

 

11 Véghez vittél valami látványosat, hogyan szeretnéd, ha 

méltatnának érte? 

A. Örülnél valami drága, nagy ajándéknak. 

B. Jó érzés lenne, ha egy hosszú, mély beszélgetést 

folytatnék a témáról valakivel, akinek adok a 

véleményére. 
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C. Szuper lenne, ha megveregetnék érte a válladat, 

meglapogatnának, megölelgetnének. 

D. Már önmagában az jó érzés, hogy sokan segítettek a 

munkád során, hogy elkészülj a látványos dologgal. 

E. A legjobb az volna, ha valami újságcikkben méltató 

szavakat írnának rólad és a munkádról. 

 

12 A gyereked véghez vitt valami igen látványosat, mire 18 

lett. Hogyan ünnepelnéd vele az eseményt szívesen? 

A. Meglepnéd valami oltári drága, szép ajándékkal, 

aminek örülne. 

B. Vele töltenél néhány napot, wellnesselnétek, 

elutaznátok, elmennétek masszázsra, gokartozni, 

bobozni, kalandparkba, nagyokat beszélgetnétek. 

C. Megölelgetnéd. 

D. Segítenél neki a munkája folytatásában, vagy az 

életkörülményei egyengetésében. 

E. Egy hosszadalmas, méltató levelet írnál neki, 

mennyire büszke vagy rá. 

 


