
Вибери сонце на картинці та дізнайся свою 

позитивну рису: простий тест 

Сонце завжди займало особливе місце в культурі та релігії упродовж всієї історії 

людства, тож не дивно, що з'явився легкий "сонячний" тест, який дозволить 

визначити вашу позитивну рису характеру. 

Щоб дізнатись про себе більше, достатньо просто уважно поглянути на зображення 

та обрати одне із 8 сонечок, яке найбільше сподобалось. Запам'ятайте цифру та 

гортайте вниз, щоб прочитати її значення. 

 
Щоб дізнатись про себе більше, достатньо просто уважно поглянути на 

зображення та обрати одне із 8 сонечок, яке найбільше сподобалось. 

Запам'ятайте цифру та гортайте вниз, щоб прочитати її значення. 

1. Оптиміст. Ви завжди мислите позитивно, а також бачите світ неймовірно 

яскравим. Ваша склянка завжди на половину повна, а сили ніколи не 

покидають. Водночас, вас неможливо обдурити. 

2. Стриманий. Для вас найцінніше – це повага до вас і вашого особистого 

простору. Вам не подобається перебувати у людних місцях, а також дозволяти 

комусь втручатись в особисте життя. Ви й самі не пхаєте свого носа до чужих 

справ. 

 



3. Мудрий і скромний. Ви справжній розумник, який полюбляє навчатись, а 

також пізнавати людей і світ навколо. Ви не боїтесь невідомого і дотримуєтесь 

правила завжди казати правду. 

4. Романтик. У вас чимало ідей в голові, які ви хочете втілити у реальність 

водночас. Люди навколо не можуть повірити, що у вас стільки енергії. Але 

секрет доволі простий: у вас всередині завжди палає любов. 

5. Добрий. Ви дуже благородна і добра особистість, яка турбується про інших і 

завжди готова допомогти. Ви хочете врятувати людство і йдете до цього всіма 

силами. Хоч це не завжди вдається, але принаймні ви вносите свою лепту у 

добру справу. 

6. Позитивний. Ви справді дуже весела особа, яка завжди оточена людьми. Вам 

подобається розважатись, а також займатись тим, що до душі. Кожна 

перешкода – лише урок для отримання нового хорошого досвіду. Ігноруйте 

негатив та ніколи не опускайте руки. 

7. Мрійник. Ви маєте чимало цілей, за які боретесь. Це вдається не дуже добре, 

адже ідей забагато на один раз. Не дивно, що вам бракує 24 годин у добі, тому 

потрібно докладати ще більше зусиль, щоб наблизитись до мрій. 

8. Мислитель. У вас чудовий характер, адже вам не бракує терпіння. Вас 

неможливо легко образити, а ви не бажаєте зла іншим. Така зрілість допомагає 

залишатись ефективним, бачити свої цілі, а також оточувати себе приємними 

людьми. 
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