
Test inteligencji wielorakiej* 
 
W tabeli zamieszczone są stwierdzenia, Jeśli uważasz, że: 
 zgadzasz się w zupełności ze stwierdzeniem w komórce obok przyznaj sobie 3 punkty 
 zgadzasz się częściowo  – 2 punkty 
 nie zgadzasz się zakreśl – 1 punkt 

 

Stwierdzenie Punkty 
Rodzaj 

inteligencji 

1. Lubię rozwiązywać zagadki i problemy logiczne.  

L 

2. Jestem dobry w liczeniu w pamięci, szacowaniu i mierzeniu.  

3. Jestem dobry w wyszukiwaniu połączeń pomiędzy zagadnieniami.  

4. Lubię przedmioty ścisłe i techniczne.  

5. Potrafię dobrze zaplanować czas, jaki poświęcam na pracę domową 

i uczę się dobrze dzięki logicznym wyjaśnieniom. 

 

SUMA PUNKTÓW   

6. Lubię słowa - czytanie książek, chodzenie do teatru, poezję.  

J 

7. Lubię rozwiązywać krzyżówki i zagadki słowne.  

8. Łatwo uczę się z książek, kaset, Internetu i wykładów.  

9. Jestem dobrym rozmówcą, posługuję się bogatym słownictwem.  

10. Dobrze piszę, na przykład opowiadania, poezję, listy, polecenia.  

SUMA PUNKTÓW   

11. Lubię ćwiczenia fizyczne.  

R 

12. Uczę się dobrze, gdy mogę coś wykonać.  

13. Jestem dobry w sporcie i grach.   

14. Mam zdolności manualne, na przykład potrafię sporządzać modele, 

majsterkować, szyć.  

 

15. W tańcu czuję się jak ryba w wodzie.   

SUMA PUNKTÓW   

16. Jestem dobry w tworzeniu muzyki, śpiewaniu lub graniu na 

instrumentach.  

 

M 

17. Z łatwością zapamiętuję wiersze, poezję i rymowanki.   

18. Często słucham muzyki i łatwo przychodzi mi rozpoznawanie 

melodii.  

 

19. Mam dobre wyczucie rytmu.   

20. Czytam nuty, umiem komponować muzykę.   

SUMA PUNKTÓW   

21. Jestem wrażliwy na to, co myślą i czują inni.   
E 

22. Jestem przekonujący i potrafię uczyć innych tego, czego się  



nauczyłem,  

23. Lubię należeć do klubów lub kółek zainteresowań.   

24. Lubię pracować w zespole i dobrze przychodzi mi uczenie się w 

grupie.  

 

25. Łatwo zawieram przyjaźnie.   

SUMA PUNKTÓW  

26. Mam zmysł orientacji i potrafię dobrze oceniać odległości 

i przestrzenie.  

 

W 

27. Jestem dobry w wyobrażaniu sobie rzeczy w umyśle.   

28. Jestem dobrym obserwatorem - dostrzegam rzeczy, których nie 

zauważają inni.  

 

29. Uczę się z wykresów, diagramów i map.   

30. Jestem dobry w sztuce, modelowaniu lub rzeźbieniu.   

SUMA PUNKTÓW   

31. Interesują mnie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym.   

P 

32. Podobają mi się programy przyrodnicze i/lub trzymam w domu 

zwierzęta.  

 

33. Potrafię rozpoznać i nazwać wiele rodzajów kwiatów, roślin 

i drzew.  

 

34. Potrafię wyobrazić sobie siebie pracującego w rolnictwie, albo jako 

biologa lub astronoma.  

 

35. Interesują mnie sprawy związane ze zdrowym życiem, zdrowym 

jedzeniem itp.  

 

SUMA PUNKTÓW   

36. Jestem dobry w tworzeniu planów i określaniu swoich celów.   

A 

37. Lubię pracować/uczyć się samotnie i w ciszy.   

38. Jestem dobry w uczeniu się na swoich błędach i doświadczeniach.   

39. Prowadzę pamiętnik lub zapiski.   

40. Przejmuję się losami naszej planety.   

*Opracowano na podstawie: Taraszkiewicz Małgorzata, Biuletyn Maturalny, CKE, Warszawa 2006 

 

 

Podsumuj ilość punktów w poszczególnych typach inteligencji i zobacz, w jakim obszarze 

masz najwięcej punktów, czyli gdzie ulokowane są Twoje najsilniejsze strony. 

 

 

 

 

 

 

 

 



L - inteligencja matematyczno-logiczna (zwane też numeryczno-logiczną) - jest właściwa 

ludziom, których porywa świat abstrakcji i precyzji logicznego myślenia oraz 

zamiłowanie do nauk ścisłych. Fascynuje ich świat teorii, badanie poprawności, 

wnikania, stawianie hipotez, analiza i synteza obrazów całości. Zdolności te posiadają 

wybitni przedstawiciele nauk ścisłych, detektywi, prawnicy, księgowi, bankierzy, 

statystycy, metodolodzy, analitycy, planiści, programiści komputerowi. Ale także 

czytelnicy książek detektywistycznych, miłośnicy testów i rozwiązywania problemów 

logicznych, gier umysłowych, szachów oraz wypełniania PIT-ów, obliczania liczby 

potrzebnych kafelków w łazience i planowania domowego budżetu. 

 

Jak ujawnia się u Ciebie ten rodzaj inteligencji?  

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? .......................................................................................... 

 

J - inteligencja językowa (zwana też lingwistyczną, werbalną) -cechuje ludzi 

zainteresowanych językiem, wyrażaniem się przy pomocy słów. Posiadają oni bogaty 

słownik i intuicję językową, przy pomocy słowa komunikują się niezwykle sprawnie, 

często mistrzowsko. Ich ulubione zajęcia to czytanie, pisanie, mówienie, tłumaczenia. 

Osoby o tym typie inteligencji to: wybitni pisarze, poeci, dziennikarze, przywódcy 

polityczni, lingwiści, tłumacze, korektorzy, prawnicy, nauczyciele, negocjatorzy, 

sprzedawcy. Ale także miłośnicy literatury („pożeracze książek"), osoby z zamiłowaniem 

oddające się łamigłówkom językowym (np. grający w scrabble, rozwiązujący 

krzyżówki), zasypujący innych listami i pocztówkami z wakacji, zbieracze ciekawych 

sentencji, przypowieści i anegdot. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? .......................................................................................... 

 

R  – inteligencja ruchowa (zwana też kinestetyczną) -jest charakterystyczna dla osób, które 

mają zamiłowanie do ruchu. Odznaczają się niezwykłym poczuciem równowagi 

i harmonią ruchów (cechuje ich tzw. zręczność, gibkość, elastyczność) oraz precyzją 

w wyrażaniu swoim ciałem różnych stanów psychicznych i w ogóle narracji (wysoka 

umiejętność ekspresji). Niezwykłe zdolności dotyczą także manipulacji, ruchów rąk. 

Tych ostatnich, podobnie jak osoby o inteligencji wizualno-przestrzennej, interesuje 

konstrukcja i dekonstrukcja rzeczywistości oraz innowacyjność, choć w nieco innych 

obszarach. Inteligencja kinestetyczna „wypełnia" świetnych tancerzy, aktorów, 

sportowców, rzeźbiarzy, chirurgów i mechaników. Posiadają ją ludzie o dużej 

koordynacji ruchowej i znakomitej kondycji fizycznej. Na co dzień przejawiają się 

w zamiłowaniu do wszelkiej aktywności ruchowej: tańca, aerobiku, spacerów, 



uprawiania sportu, majsterkowania, robótek na drutach i zabieraniu całej rodziny na 

przejażdżki rowerowe. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? .......................................................................................... 

 

M – inteligencja muzyczna - to domena osób, które odznaczają się niezwyczajną 

wrażliwością na dźwięki i ich konstelacje. Słyszą więcej i poprzez dźwięki wyrażają swój 

obraz świata. Inteligencja muzyczna cechuje wybitnych kompozytorów, śpiewaków, 

dyrygentów, producentów instrumentów muzycznych i konserwatorów sprzętu 

muzycznego, recenzentów wydarzeń muzycznych i dobrych mówców. A także 

imitatorów dźwięków, fanów muzyki klasycznej i nie tylko, koneserów opery czy 

operetki, kolekcjonerów płyt i kaset z muzyką oraz wszystkich ludzi z potrzebami 

posiadania wysokiej klasy sprzętu hi-fi, wrażliwym uchem na hałasy, trzaski i brzmienie 

świata. 

 

Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? .......................................................................................... 

 

 

E - inteligencja interpersonalna - jest właściwa ludziom o bardzo wysokiej wrażliwości na 

relacje międzyludzkie. Cechuje ich: wysoka empatia, nadzwyczajne zainteresowania 

i rozumienie innych, nastawienie usługowe, wspieranie różnorodności. Obdarzeni są 

cechami liderów: potrafią uczyć i naturalnie wpływać na innych, łagodzić konflikty, 

naturalnie przewodzą, tworzą więzi, współpracują. Inteligencja interpersonalna jest 

właściwa wybitnym liderom (politycznym, społecznym i religijnym), sprzedawcom, 

psychoterapeutom, nauczycielom, menedżerom, dyrektorom, negocjatorom, sekretarkom, 

pracownikom socjalnym, lekarzom i pielęgniarkom. Na co dzień przejawia się 

w zainteresowaniu kontaktami z różnymi ludźmi, posiadaniu dużej liczby znajomych 

i przyjaciół, uznaniu przez otoczenie za osobę bezpośrednią, komunikatywną 

i kontaktową, obdarzaną zaufaniem. Posiadają dobry kontakt z rodziną, dziećmi. Potrafią 

wyrażać swoje uczucia, mają zasadniczo pozytywny stosunek do życia. Ten rodzaj 

inteligencji cechuje także osoby, które czytają poradniki typu „Jak lepiej zrozumieć 

drugiego człowieka", a nabyte umiejętności stale doskonalą. Są wrażliwi na różne typy 

ludzkich osobowości, potrafią pomagać. Często obdarzeni są talentem Pigmaliona - 

znakomicie wspierając innych w rozwoju!  

 

 



Jak przejawia się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie możesz ją wykorzystać? ................................................................................ 

 

 

W - inteligencja wizualno-przestrzenna - cechuje ludzi, którzy z łatwością poruszają się 

w przestrzeni relacji trójwymiarowych wobec obiektów praktycznych lub teoretycznych. 

Interesuje ich konstrukcja, rekonstrukcja lub dekonstrukcja rzeczywistości. Są elastyczni, 

innowacyjni i otwarci na nowe sytuacje i rozwiązania w tym obszarze. Inteligencja 

wizualno-przestrzenna wybija się znacząco u wybitnych architektów, malarzy, 

rzeźbiarzy, konstruktorów, projektantów mody, krawcowych, a także strategów, 

nawigatorów, przewodników, fizyków teoretycznych i szachistów. Ujawnia się również 

u uzdolnionych przestawiaczy mebli w domu i samodzielnych dekoratorów wnętrz, 

projektantów altan w ogródkach i dekoracji swojego otoczenia oraz u tych, od których 

jako prezent dostaniesz samodzielnie wykonaną zabawkę przestrzenną lub latawiec 

opakowany w piękne pudełko z kokardą. 

 

Jak przejawiają się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? ........................................................................................... 

 

P - inteligencja przyrodnicza (zwana też ekologiczną) - charakteryzuje ludzi, którzy 

przejawiają istotne zainteresowanie naturalnym otoczeniem człowieka, światem w jego 

przyrodniczo-geograficznym opisie. Pasjonuje ich: świat przyrody, ochrona i obrona 

żyjących istot, nie tylko ginących gatunków. Uwielbiają podróże. Interesuje ich życie 

zgodne z naturalnym rytmem przyrody i świata. Inteligencja przyrodnicza cechuje 

w dużej mierze podróżników, ekologów, odkrywców nowych lądów, przedstawicieli 

nauk biologicznych i geograficznych, weterynarzy. W innych wymiarach przejawia się 

u osób uciekających od zagrożeń i zanieczyszczeń cywilizacji do zdrowego trybu życia, 

zdrowej wody, żywności. Są tu miłośnicy turystyki, a także kolekcjonerzy różnych diet, 

książek kucharskich i nabywcy ekologicznych garnków. Są tu też miłośnicy natury 

i zwierząt, dbający o ich obronę i o ochronę każdego życia, o czystość świata 

i harmonijne z nim współistnienie! 

 

Jak przejawiają się u Ciebie ta inteligencja? ? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? ........................................................................................... 

 



A – inteligencja intrapsychiczna (zwana też duchową) – jest właściwa osobom 

obdarzonym tzw. bogatym życiem wewnętrznym. Cechuje ich nadzwyczajna 

samoświadomość, zdolność do rozpoznawanie swoich emocji, uczuć, wartości, przy 

zachowaniu dystansu do siebie, wysoka samoregulacja, spolegliwość. Interesuje ich 

spójność i harmonia wewnętrzna. Prawdopodobnie wśród tej grupy znajdują się osoby 

obdarzone tzw. inteligencją moralną, która charakteryzuje osoby o dużej wrażliwości 

moralnej, spójnych w słowach i czynach. Inteligencja intrapsychiczna dominuje 

u wybitnych filozofów, mistyków, psychoterapeutów, pisarzy, poetów, kompozytorów. 

Cechuje każdego, kto ma tzw. życie wewnętrzne, kto rozumie swoje emocje, uczucia, 

wartości, motywacje, stany psychiczne; ma do nich dystans i poczucie humoru. A także 

interesuje się osobistym rozwojem, doskonaleniem dyspozycji psychicznych poprzez 

lektury, medytacje, ćwiczenia umysłowe, udział w rozmaitych treningach. Swoje 

refleksje nad sobą i swoim życiem notują w prowadzonym pamiętniku. Także tu 

mieszczą się osoby zainteresowane prawem, przestrzeganiem reguł, zasad, kodeksów, 

tropiące naruszenia prawa i dyscypliny. Osoby te stają się autorytetami moralnymi. 

 

Jak przejawiają się u Ciebie ta inteligencja? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

W jakim zawodzie ją wykorzystasz? ......................................................................................... 

 


