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Nazwisko i imię opiekuna/ osoby bliskiej ............................................. 

Kwestionariusz DEX – wersja dla opiekuna/osoby bliskiej 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Poniższy kwestionariusz dotyczy niektórych trudności, których możemy doświadczać. Proszę przeczytać poniższe zdania i ocenić w 
jakim stopniu doświadcza ich Pan(i) zdaniem chory/a posługując się pięciostopniową skalą. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Ma problemy ze zrozumieniem, co inni ludzie mają na myśli, kiedy nie wyrażają się jasno i konkretnie. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Działa bez zastanowienia, robiąc pierwszą rzecz, która przyjdzie mu/jej do głowy. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Czasem mówi o zdarzeniach, które się nigdy nie wydarzyły, będąc przekonany/a, że rzeczywiście miały one 
miejsce. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Ma kłopoty z przewidywaniem i robieniem planów na przyszłość. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Czasem jest nadmiernie podekscytowany/a i reaguje przesadnie na niektóre zdarzenia. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Miesza ze sobą fakty lub myli ich kolejność w czasie. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Nie zdaje sobie sprawy z nasilenia swoich trudności a o przyszłości myśli nierealistycznie. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Jest apatyczny i brakuje mu/jej zaangażowania i energii. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
9. Mówi lub zachowuje się w sposób niewłaściwy w towarzystwie innych osób. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
10. Zdarza się, że w pierwszej chwili naprawdę chce coś zrobić, lecz za moment jest mu to już całkiem  
     obojętne. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
11. Ma trudności z okazywaniem uczuć. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
12. Drobne sprawy potrafią go wyprowadzić z równowagi. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
13. Nie przejmuje się tym, jak należy się zachowywać w pewnych sytuacjach. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
14. Jeśli już zaczął/zaczęła coś mówić lub robić, to jest mu/jej trudno to przerwać. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
15. Jest niespokojny/a i nawet na krótko nie może usiedzieć spokojnie w jednym miejscu. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
16. Nie może się powstrzymać od zrobienia czegoś, nawet jeśli wie, że jest to niewłaściwe. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
17. Mówi jedno, a robi coś zupełnie innego. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
18. Trudno jest mu/jej skupić się na czymś, łatwo odwrócić jego/jej uwagę. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
19. Ma trudności z podejmowaniem decyzji i decydowaniem o tym, co chce robić. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
20. Nie wie lub nie przejmuje się tym, jak inni odbierają jego/jej zachowanie. 

□0  □1   □2  □3   □4 
nigdy  bardzo rzadko  czasami dość często  bardzo często 

 


