
NOSAKĀM SAVU FIGŪRAS TIPU – TESTS 

 

FIGŪRAS TIPS. 

 1) Izģērbies un palūkojies uz sevi spogulī pretskatā. Kāda ir Tavas figūras 
forma: 

a) pleci un gurni ir vienādā platumā, viduklis tikko manāms vai vispār gandrīz nav – 
V 

   b) pleci un gurni ir vienāda platuma, viduklis nedaudz iezīmēts B 

   c) pleci šaurāki par gurniem, viduklis slaids – A 

   d) plati pleci, konusveidīgs gurnu un vidukļa veidojums - G 

1a. Tagad palūkojies uz sevi profilā. Sāksim ar sēžamvietu: 

a) plakana, ievilkta uz iekšu  - V un G 
b) noapaļota un izliekta – A un B 

2. Joprojām stāvi profilā. Kur ir koncentrējies svars? 

a) no priekšpuses: krūšu daļa, vēders, sievietēm zināmā „rezerves riepa” vidukļa 
zonā –  V un G 

b) no aizmugures, sēžamvietas apaļumu zonā  – A 

c) vienmērīgi: no priekšpuses un aizmugures, krūšu daļā un sēžamvietas daļā - B 

3. Apstājies pret spoguli ar muguru un atskaties atpakaļ. Vai ir manāmi tauku 
krājumiņi augšējā gurnu daļā (ielocītes)? 

a) nē – V un G 

b) jā – A un B 

4. Izmēri centimetros savu vidukli un visplatāko gurnu vietu. Tavi gurni: 

a) par 25 cm platāki nekā viduklis – L un B 
b) mazāk kā par 25 cm platāki par vidukli – V un G 



 

SVARA SADALĪJUMS. 

5. Joprojām paliec pie spoguļa. Aplūko sevi no priekšpuses un tad profilā. Kad 
Tu sāc pieņemties svarā, tas visvairāk ir ievērojams: 

a) kad tu stāvi pret spoguli ar seju? Tas nozīmē, ka tu kļūsti platāka – A un B 

b) Kad tu stāvi pret spoguli ar sānu? Tas nozīmē, ka tu palielinies apjomos „dziļumā” 
– V un G  

6. Kādreiz tu biji slaida, bet pēc tam pirmo reizi pieņēmies svarā par 3 liekiem 
kg. Kurā vietā tas bija redzams visvairāk? 

a) apakšējā gurnu daļā, nedaudz vēdera zonā – B 

b) vēdera zonā un „glābšanas riņķa” zonā  - V 

c) apakšējā gurnu daļā - A 

d) vēdera un plecu daļā, sejā - G 

7. Kad Tavs liekas svars ir lielāks par 3 kg, kur tas visvairāk ir redzams? 

a) vēders, plecu daļa, rokas virs elkoņiem, stilba augšējā daļa jeb zem vidukļa, tomēr 
viduklis saglabājas – G 

b) visvairāk apakšējā stilbu daļā, mazāk augšējā ķermeņa daļā – A 
c) visur: krūtis, gurni (tur visvairāk), bet viduklis vienalga saglabājas – B 
d) vēders, „glābšanas riņķis”, krūtis, mugura, augšējā gurnu daļa; no vidukļa, kas jau 

tāpat tikko pamanāms, nekas pāri nepaliek – V. 

8. Ja Tavs svars kļūtu vēl par 3 kg lielāks par tagadējo, vai tava seja kļūtu 
ievērojami apaļāka? 

a) jā – V un G 

b) nē – A un B 

9. Ja tu pieņemtos svarā vēl par 3 kg, vai Tev kļūtu ievērojamāki apaļākas 
rokas un kājas? 

a) jā – B un V 

b) nē – A un G 

 

ENERĢIJA UN ĒŠANAS PARADUMI. 

10. Neatkarīgi no bērniem, darba un visa pārējā, kad Tev  ir raksturīgs 
visaugstākais enerģijas pieplūdums? 

a) es lēnām „ieskrienos”, bet visaugstākā radošā enerģija man ir raksturīga tuvāk 
vakarpusei – V 

b) fiziski esmu enerģiska visas dienas garumā, bet garīgā plāksnē – otrajā dienas 
pusē – A 

c) „apgaismojums” mani apmeklē no rītiem, es agri eju gulēt – G 

d) radošās enerģijas „paisumi un bēgumi” man ir visas dienas garumā – B. 



11. Neatkarīgi no apkārtējās vides un darba (un kad neesi uz diētas), kā 
precīzāk raksturot Tavus ēšanas paradumus: 

a) visu dienu ik pa laikam kaut ko pārķeru -  B 

b) ēdu neregulāri, kā pagadās, vakaros daudz neēdu – G 

c) mežonīga apetīte: sākot ēst, nevaru apstāties – V 

d) varu ilgu laiku neēst, pārēdos reti - A 

 

FIZISKĀ SLODZE. 

12. Cik sportiska Tu biji skolas laikā? 

a) Fizkultūra un komandas spēles nepatika. Priekšroku devi tenisam un mierīgām 
sacensībām un spēlēm – A 

b) biji liela sporta entuziaste, patika vingrošana, komandas spēles, tiecies piedalīties 
dažādās sacensībās - V 

c) Biji sportiska, patika sacensības gars, bet ne komandas spēles, bet gan 
individuālajās sacensībās – G 

d) Biji veiksmīga it visā, bet vairāk komandas spēlēs un sacensībās. Vairāk patika ne 
tik daudz sacensība, cik pats komandas darbs - B 

13. Ja tu gribi samazināt svaru: 

a) Tu „uzsēdies” uz diētas, fizisko slodzi nepalielinot – A 

b) Kad sāc ievērot diētas, Tu labprāt palielinātu arī fizisko slodzi, bet pienācīgu 
entuziasmu tajā neizrādi - B 

c) Izturi diētu, regulāri nodarbojies ar sportu un netaisies no tā atteikties arī 
turpmāk -  V 

d) Tu arī agrāk biji sportiska, bet tagad sportu papildini ar diētu un slodzes 
palielināšanu - G 

14. Kad Tu aktīvi nodarbojies ar sportu, vai Tu „iekrīti” depresijā? Vai Tu atkal 
sāc pieņemties svarā, kad pārstāj nodarboties ar sportu? 

a) jā – V un G 

b) nē – A un B 

 

Tagad saskaiti, kuru burtu Tev ir visvairāk? 

Ja atbildēs visbiežāk bija burts „A”, Tavs figūras tips ir bumbieris. 

„B” – smilšu pulkstenis 

„V” – Taisnstūris 

„G” – Trijstūris 



Ja virsroka nepieder nevienam burtam, tad sasummē burtus no sadaļām „Figūras 
tips” un „Svara sadalījums” kā visbiežāk sastopamos.   

Un, visbeidzot, lai galīgi noteiktu savu figūras tipu, salīdzini savu figūras 
raksturojumu ar zemāk redzamajiem kontrolaprakstiem. Ņem vērā, ka ne tuvu ne 
katra sieviete sevī atradīs absolūti visus savu tipu raksturojošos parametrus. 

 

ČETRI FIGŪRAS TIPI. 

Šie paskaidrojumi Tev pateiks priekšā, parasti kurā vietā viena vai otra tipa sievietēm 
sakoncentrējas tauku krājumi. 

Bumbieriem: 

- pleci šaurāki par gurniem; 
- uz vidukļa tauku krājumu ir mazāk, nekā uz sāniem; 
- vienmēr ir viduklis, vēders plakans. 
- Gurnu līnija ir izliekta. 

Ja Tev: 

- pieņemoties svarā, visvairāk liekais veidojas gurnu apakšējā daļā un 
sēžamvietas daļā; 

- salīdzinājumā ar gurniem krūtis ir nelielas; 
- ir šauri pleci un tievs kakls; 
- pieņemoties svarā, reti kad kļūst apaļīga plecu daļa un seja, tad Tev ir 

Bumbiera figūras tips. 

   

Starp citu, pie šī tipa sievietēm pieder Kristīna Agilera, Bejonse, Dženifera Lopesa, Merila 
Strīpa, Dzūlija Robertsa, Šakira, Selma Haijek. 

 
  

 



Smilšu pulkstenim: 

- pleci un gurni ir vienādā platumā; 
- tauku krājumi vienmērīgi sadalīti gan krūšu daļā, gan uz gurniem; 
- jebkurā gadījumā viduklis saglabājas; 
- lai vai cik ļoti Tu notievētu, gurnu līnija joprojām būs izliekta. 

Ja: 

- Tu pieņemies svarā visur vienmērīgi, bet it īpaši apakšējā gurnu daļā un sēžas 
apaļumu zonā; 

- Tev ir apaļīga krūšu daļa un tikpat apaļīga sēžamvieta; 
- Tu nekad nezaudē vidukli; 
- Tev vienmēr ir daudzmaz apaļīgas rokas un kājas, tad Tu piederi smilšu 

pulksteņu kategorijai. 
-  

   

Pie šī tipa pieder Merilīna Monro un Bridžita Bardo, Sofija Lorēna un Džīna 
Lollobridžida. 

Spilgti piemēri vēl ir Džesika Lānža, Melānija Grifita, Ketrīna Zeta-Džonsa, Skārleta 
Johansone, Hellija Berija, Džesika Simpsone, Kellija Brūka, Monika Belluči. 

  

 
  

Taisnstūrim (pipariņam, banānam): 

- Pleci un gurni ir vienādā platumā; 

- Vidukļa vieta vāji iezīmēta, pat ja tiks zaudēts svars; 

- Spēcīgs, stabils ķermenis, bieži vien slaidas kājas;  

- Taisni gurni, plakana sēžamvieta. 

 



Ja Tev: 

- ir tievas kājas un plakana sēžamvieta, kurai ir tāds kā apaļīgums apakšējā daļā; 

- pieņemoties svarā,  apjoms, galvenokārt, palielinās vēdera daļā, "rezerves riepas" 
zonā, uz krūtīm, muguras un augšstilbiem; 

- pieņemoties svarā, pazūd pat vismazākais mājiens par vidukli, kas līdz tam bija 
vismaz kaut cik manāms (no taisnstūra Tu pārvērties kubā); 

- Kļūsti "dziļāka", respektīvi pieņemies svarā no priekšpuses; 

- ir taisnas kājas, tad Tu piederi Taisnstūra tipa sieviešu kategorijai. 

 

   

Taisnstūra tipa figūras īpašniece bija princese Diāna, ir Bārbara Streizande,  Vanesa 
Redgreiva,  Laiza Minelli, Glena Klouza, Sjūzena Sarandona, Džodija Fostere, Tīna 
Tērnere, Milla Jovoviča, Nikola Riči, Lindseja Lohana, Kira Naitlija, Penelope Krūza, 
Nikola Kodmena, Žizele Bundhena, Kamerona Diaza. 

 
  

Trijstūriem: 

- pleci ir platāki par gurniem; 

- konusveida jostasvietas un gurnu daļa; 

- šaurs iegurnis un plakana sēžamvieta; 

- tievas kājas zem ceļgaliem. 

Ja Tev: 

- kļūstot apaļākai, liekais parādās plecu daļā; 

 - svars palielinās galvenokārt virs iegurņa – uz vēdera, krūšu kurvja zonā, uz sejas, 
„rezerves riepas” zonā, uz rokām virs elkoņiem, virs sēžamvietas un uz iekšējās 
augšstilbu daļas; 



- taisni gurni, kas, pieņemoties svarā, iegūst kvadrātveida formu; 

- pieņemoties svarā, iegūsti mīkstu, kvadrātveida muguru un krūšu daļu, tad Tu 
piederi trijstūru kategorijas. 

 

  

 Pie "trijstūriem" pieder tādas zvaigznes kā Grēta Garbo, Marlēna Dītriha, Edīte Piafa, 
Žaklīna Kenedija-Onasis, Demija Mūra, Madonna, Annija Lenoksa, Šēra, Renē Zelvēgere, 
Greisa Džonsa, Sienna Miller. 

 
  

„Ābolam”: 

Šis figūras tips vairāk raksturīgs ir vīriešiem. Ābola tipa figūra neiekļaujas standarta 
figūru tipu uzskaitījumā. Bet mūsdienās arvien biežāk „āboli” parādās arī sieviešu vidū 
– iespējams, tas saistīts ar aizraušanos ar alus dzeršanu... Ābola tipa figūras 
īpašniecēm ir salīdzinoši tievi gurni, apmēram vienā platumā ar pleciem, bieži vien 
tievas kājas, normāla sēžamvieta, bet izbozies vēders. 

Viduklis ir maz pamanāms. Ja šāda tipa sieviete pieņemas svarā, liekais, visbiežāk, 
parādās uz vidukļa un uz vēdera. Tas ir visbezformīgākais un disproporcionālākais 
tips. Diemžēl, ābola figūras tipa pārstāves ļoti bieži ielās var redzēt ieģērbtas džinsos 
ar pazeminātu jostas vietu. 

Bieži vien, tomēr, ābols pielīdzināms ir taisnstūrim. 

 


