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1 Care afirmații sunt 

corecte?

a) Ayurveda este numită 
„știința vieții”

b) Hipocrat este părintele 
Ayurvedei

c) Hipocrat a cunoscut 
Ayurveda  

1

0

1

2 Cele 3 dosha-uri sunt 

numite

a) forțe subtile vitale primare

b) factori fundamentali de 
sănătate sau de boală

c) tendințe fundamentale 
ale naturii

1

1

0

3 Un tip constituțional 

predominant vata se 

remarcă printr-un trup

a) mai subțire

b) care pare mai puțin 
dezvoltat

c) cu aspect sportiv

1

1

0

4 Pitta-dosha se 

manifestă sub forma

a) deplasării hranei în tractul 
digestiv

b) focului digestiv

c) secrețiilor gastrice

0

1

1

5 Înclinația către a 

domina arată

a) o natură mentală sattva-
ică

b) o natură mentală rajas-ică

c) o predominanță a lui pitta-
dosha

0

1

1

6 Arată predominanța lui 

vata-dosha gesturile 

repetate de

a) mușcare a buzelor

b) crispare a maxilarului

c) agresivitate

1

1

0

7 Persoanele de tip 

predominant pitta cu 

natură mentală tamas 

sunt adeseori

a) deprimate

b) violente

c) pline de ură

0

1

1

8 Urechile de tip vata sunt

a) mici și subțiri

b) cele prea apropiate de 
cap

c) cele prea depărtate de 
cap

1

1

1

9 Trupul unui tip 

constituțional 

predominant kapha este

a) ușor

b) uscățiv

c) greu

0

0

1

10 O persoană de tip vata 

tinde

a) să aibă o viață scurtă

b) să se consume prematur

c) trăiască foarte mult

1

1

0

11 Fruntea unei persoane 

kapha este

a) prea mică în comparație 
cu dimensiunea capului 

b) mare

c) bine proporționată

0

1

1

12 Discernământul se 

manifestă mai ales la o 

persoană cu 

predominanță

a) pitta

b) rajas

c) sattva

1

0

1

13 În Ayurveda tipurile 

constituționale se 

diferențiază în funcție 

de

a) vata, pitta și kapha

b) cele 3 dosha-uri

c) zodii

1

1

0

14 Persoanele de tip 

predominant kapha cu 

natură mentală sattva 

sunt de obicei

a) răbdătoare

b) consecvente

c) compasive

1

1

1

15 O persoană de tip vata 

la care predomină 

sattva este mai ales

a) diplomată

b) răbdătoare

c) tenace

0

0

0

16 Respirația de tip kapha 

este

a) accelerată

b) fierbinte

c) preponderent toracică

0

0

0

17 Pe o persoană de tip 

vata o deranjează cel 

mai mult

a) frigul însoțit de vânt

b) frigul umed

c) frigul uscat

1

0

1

18 Într-o ființă vie cele 3 

dosha-uri se manifestă

a) simultan

b) de obicei în proporții 
diferite

c) numai pe rând

1

1

0

19 Hiperactivitatea însoțită 

de agitație și neliniște 

apare mai ales la o 

persoană predominant

a) pitta cu natură mentală 
rajas

b) kapha cu natură mentală 
rajas

c) pitta cu natură mentală 
tamas

0

0

0

20 Starea de nehotărâre 

apare mai ales la tipul 

predominant

a) vata

b) kapha

c) rajas

1

0

1

21 O respirație 

preponderent 

claviculară

a) crește vata-dosha

b) este superficială

c) crește kapha-dosha

1

1

0

22 Visele unei persoane 

cu predominanță vata 

sunt adeseori

a) pasionale

b) pline de strălucire

c) dominate de starea de 
frică

0

0

1

23 Care afirmație este 

corectă?

a) cea mai bună dosha este 
vata

b) cea mai bună dosha este 
pitta

c) cea mai bună dosha este 
kapha

0

0

0
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