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degeszre keresi magát a játék különféle speciális 
kiadásaival, és a beépített mikrotranzakciós meg-
oldással. A Rovio 2009 óta most jelentkezik elő-
ször új játékkal,  végre nem dühös madarakról és 
agresszív malacokról szól. Egymilliárd letöltött 
Angry Birds után az Amazing Alex előtt olyan 
magasan van a léc, mintha James Cameron for-
gatna új filmet. Az új játékot valójában nem a 
finn csapat készítette, hanem egy amerikai fejlesztőcsapat félkész játékát vette át, javí-
totta fel a grafikáját, és ültette át bele az Angry Birdsben már bevált üzleti modellt. Egy 
nagy különbséggel: míg az Angry Birds legtöbb verziója ingyenes volt, és csak a játék-
ban segítő speciális tárgyakért kellett fizetni, az Amazing Alexért már alapban 99 centet 
kérnek. Cserébe nem jelennek meg benne hirdetések sem. Ahogyan az Angry Birds, úgy 
az Amazing Alex sem vadonatúj ötletre épít. A fizikai alapú fejtörőkkel operáló, bonyo-
lult és vicces gépezetek építésére alapuló játékhoz nagyon hasonló volt a kilencvenes 
években a nagy sikerű Incredible Machine sorozat. Az Amazing Alex igazán nagy dobá-
sa az lehet, hogy mi magunk is készíthetünk benne pályákat, amiket megoszthatunk az 
ismerőseinkkel. 

(mti, www.sg.hu, index.hu nyomán) 
 
 
 

 
 
 

Milyen vérmérsékletű vagy? 

Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy milyen a vérmérsékleted (tempera-
mentumod). Tiszta vérmérsékletű típus ritkán fordul elő, inkább azok valamilyen kombinációja. Ér-
tékeld 1–5-ig terjedő skálán az alábbi kijelentéseket abból a szempontból, hogy azok rád mennyire jel-
lemzőek. (1-egyáltalán nem, 5-rendkívüli mértékben). Mivel ez a felmérő egy játék, csupán elgondol-
kozásra óhajt rávenni. 

 
Kijelentések Értékelés 

1. Könnyen örülsz, lelkesedsz, de könnyen le is lohad lelkesedésed.  
Az érzelmeidet mindig kimutatod. Az alaphangulatod vidám. 

 

2. Nem vagy törekvő, nem adaptálódsz gyorsan, de kitartó és megbízható vagy.  
3. Felfogásodban, ítéletalkotásodban tárgyilagos vagy  
4. Heves, felfokozott indulati életet élsz   
5. Érdeklődésed inkább elméleti irányú.  
6. Nyugalmadból, kényelemszeretetedből nehezen vagy kimozdítható.  
7. A nehézségeket nem az akaratoddal, hanem az ügyességeddel, leleményességed-

del oldod meg. Ebben segít gyors elhatározó/döntési képességed is. 
 

8. Élénk, mozgékony közvetlen magatartású vagy, és közlékeny, barátkozó, vidám.  
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9. Nem harcos, de teherbíró, szívós és kitartó vagy  
10. Bár felfogásod lassúbb, gondolkodásod igen mély és alapos.  
11. Erős akaratú, céltudatos, érvényesülésre törekvő, meglehetősen kitartó vagy  
12. Figyelmed, emlékezeted igen pontos, képzeleted alkotó.  
13. Mindig új élményeket keresel.  
14, Közönyös, egykedvű, az érzelmeidet alig mutatod ki.  
15. Gyors felfogású vagy, de felszínes.  

Gondolataid könnyen követik egymást, de ez gyakran a mélység rovására megy.
 

16. Csendes, nyugodt, higgadt, túlságosan is kiegyensúlyozott vagy.  
17. Erősen kombinatív vagy, figyelmed a lényegre irányuló.  
18. Érzelemvilágod kifinomult, differenciált és sérülékeny.  
19. Érdeklődésed nem sokoldalú, de alapos.  
20. Gyakran elfogult, önfejű és makacs vagy.  

A saját akaratodat törvénynek tekinted. 
 

21. Sokat foglalkozol önmagaddal, és sokszor érzed magad elesettnek, gyengének. 
Gyakori nálad a kisebbségi érzés. 

 

22. Szomorúságra, bánatra, levertségre, pesszimizmusra vagy hajlamos.  
Magatartásodban félénk, visszahúzódó, zárkózott vagy.  

 

23. A megpróbáltatásokat könnyen viseled.  
24. Emlékezeted, figyelmed hiányos. Képzeleted nem sokrétű, színes.  
25. Érzelmeid a cselekvésedben is megnyilvánulnak, gyakran vagy elégedetlen.   
26. Látszólag energikus vagy, de nem állhatatos, nem kitartó.  

Egyenetlen munkavégzés jellemző rád. 
 

27. Felfogásod viszonylag lassú, viszont megfigyelőképességed, gondolkodásod 
alaposabb és pontosabb. 

 

28. Nehezen tűröd, ha akaratodat gátolják, ilyenkor ingerlékeny, támadó, erőszakos 
és durva is lehetsz. 

 

 
Megoldás  
Gyűjtsd össze az egyes kijelentésekre adott pontjaidat az alábbi módon, hogy meg-

tudd, mennyire jellemző rád minden egyes típus! 
 

Vérmérsékleti típus  
és általános jellemzői 

A kijelentés sor-
száma 

Összpont 

SZANGVINIKUS,  
„Bizakodó”: gyors, de nem kitartó érzelmi reakcióid 
vannak 

1, 7, 8, 13, 15, 23, 26  

KOLERIKUS,  
„Lobbanékony”: érzelmeid gyorsan alakulnak ki, de 
tartósak 

4, 11, 17, 20, 25. 27, 
28 

 

FLEGMATIKUS,  
„Közönyös”: érzelmeidet, amelyek lassan fejlődnek 
ki, nem nyilvánítod ki 

3, 6, 9, 14, 16, 19, 24  

MELANKOLIKUS,  
„Szomorkodó”: érzelmeid igen lassan fejlődnek ki, de 
rendkívül tartósak 

2, 5, 10, 12, 18, 21, 
22 

 

 
Összeállította: Kovács Zoltán 

 
 


