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Czym są Inteligencje Wielorakie (MI)? 

Zanim przystąpisz do wypełniania kwestionariusza badań, zapoznaj się z ogólnymi 
informacjami na temat Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera. 

Howard Gardner jest amerykańskim psychologiem, który już w latach 80-tych badał 
zagadnienia związane z inteligencją. Wg niego, człowiek nie odznacza się jedną 
inteligencją oznaczaną punktowo za pomocą ilorazu inteligencji i wartości IQ, lecz w 
swoich zasobach posiada wiele różnych inteligencji (multiple intelligenses). Widać to np. 
w sytuacjach, kiedy bez żadnej trudności umiemy wykonywać jakieś zadania, bez 
wielkiego wysiłku zdobywamy kolejne kompetencje, umiemy lepiej niż inni wykonywać 
poszczególne zadania lub zwyczajnie - mimo nauki, nie radzimy sobie z pewnymi 
sytuacjami.  

Zgodnie z tą teorią, ludzie mają zdolność do rozwijania swoich inteligencji. Każdy 
człowiek odznacza się unikatowym połączeniem ośmiu typów inteligencji, dzięki czemu 
tworzy on niepowtarzalny styl pracy i życia.  

Wiedzę tę zaleca stosować przede wszystkim w procesie nauczania, np. biorąc w szkole 
pod uwagę indywidualne zdolności uczniów. Wg mnie, wiedza ta znajdzie również 
świetnie zastosowanie w procesie pozwania siebie i swoich zasobów podczas pracy 
zawodowej i modelowania swojej ścieżki kariery zgodnie z osobistymi, indywidualnymi 
predyspozycjami. 

Test Inteligencji Wielorakich (MI) 
W P R O W A D Z E N I E



Zasady wypełniania kwestionariusza Testu Inteligencji Wielorakich (MI) 

Poniższy Test Inteligencji Wielorakich pomoże Ci określić Twoje indywidualne 
predyspozycje do pracy lub aktywności w ośmiu poszczególnych zakresach: 
matematycznym, językowym, ruchowym, intrapsychicznym, przestrzennym, 
przyrodniczym, interpsychicznym i muzycznym. 

Każdy człowiek codziennie realizuje swoje potrzeby i zadania w wymienionych 
ośmiu obszarach, co sprawia mu przyjemność lub trudności. Dzięki Testowi 
Inteligencji Wielorakich dowiesz się jakie są Twoje najlepiej ukształtowane typy 
inteligencji, w jaki sposób możesz je wykorzystać oraz jak pomóc swojemu dziecku, 
bliskim lub współpracownikom w osiąganiu zadowolenia z wykonywanych zadań i 
obowiązków.  

Test ten pomoże Ci także uzyskać odpowiedzi na pytania o Twój indywidualny 
model inteligencji, który to prawdopodobnie przejawia się w wielu aspektach 
Twojego życia, a o którym nie miałaś pojęcia, że w ogóle istnieje!  

Przejdź poniżej do metryczki kwestionariusza i zbadaj swoje inteligencje!  
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Zasady wypełniania kwestionariusza Testu Inteligencji Wielorakich (MI) 

Poniżej znajduje się czterdzieści stwierdzeń. Wpisz obok nich punkty zgodnie z 
kluczem, kiedy: 

- całkowicie się zgadzasz - 3 punkty  

- zgadzasz się częściowo - 2 punkty  

- zupełnie się nie zgadzasz - 1 punkt  

Minimum punktów do uzyskania to 5, a maksimum - 15.  

Pamiętaj, że zgodnie z zasadą Life Long Learning, w pewnych zakresach możesz 
zwiększać swoje kompetencje i wiedzę. Otrzymane wyniki i ich analizę znajdziesz tuż 
po pytaniach z kwestionariusza. Poziom Twoich inteligencji określą wartości 
liczbowe, np. gdy uzyskasz 15 punktów z jednego, dwóch lub trzech typów, 
oznaczać to będzie, że maksimum satysfakcji osiągniesz z wykonywania czynności 
zgodnych z tymi typami inteligencji. Adekwatnie - im mniej punktów, tym mniejsze 
znaczenie danego typu inteligencji dla Twojej codzienności. 
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Moduł 1                                                                               

1. Lubię rozwiązywać zagadki, sudoku, szukać przyczyn dlaczego coś się 
wydarzyło.  

2. Nie potrzebuję wielu narzędzi, np. kalkulatora czy kartki z ołówkiem, aby 
obliczyć coś w pamięci, oszacować wielkość powierzchni czy prędkość.  

3. W szkole bardzo interesowały mnie przedmioty ścisłe.  

4. Umiem znaleźć połączenia między zagadnieniami nad jakimi pracuję, nawet, 
jeśli z pozoru wydają się nie być ze sobą spójne.  

5. Dobrze planuję czas jaki muszę przeznaczyć na różne obowiązki. Prawie zawsze 
wykonuję swoje zadania w terminie lub przed jego zakończeniem.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 2                                                                              

1. Marzę o napisaniu własnej książki.  

2. Targi Książki, spotkania autorskie to wydarzenia w których regularnie biorę 
udział i czuję się podczas nich jak ryba w wodzie!  

3. Nauka języków obcych zwykle nie była dla mnie trudnością.  

4. Lubię dyskutować na różne tematy, uczyć się od ludzi, którzy znają treść 
wypowiadanych słów.  

5. Dbam o książki, nie wyrzucam ich na śmietnik - wolę je „uwolnić” lub oddać do 
biblioteki.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 3                                                                              

1. Zazwyczaj, swój wolny czas spędzam aktywnie.  

2. Lubię wygrywać zawody sportowe, czuć adrenalinę i rywalizować z innymi 
podczas konkursów.  

3. Podczas urlopu leżenie na plaży to dla mnie marnotrawstwo czasu!  

4. Uwielbiam taniec! Świetnie się czuję kiedy mogę uwolnić swoją energię w 
trakcie tańca.  

5. Sport jest moją pasją. Dbam o to, by moje ciało służyło mi dobrze do bardzo 
późnej starości, dlatego swoje ćwiczenia wykonuję w sposób przemyślany. 
Korzystam też z rad trenera personalnego.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 4                                                                               

1. Najlepiej odpoczywam w samotności, kiedy mam chwilę na zastanowienie się, 
przemyślenie swoich spraw.  

2. Wierzę, że mam wpływ na losy planety, że moje życie ma sens.  

3. Umiem wyciągać wnioski ze swoich błędów.  

4. Zawsze staram się znaleźć możliwość na sprawienie sobie małej przyjemności, 
np. kupując książkę lub bilet na koncert.  

5. Lubię planować i realizować swoje cele. 

Ilość punktów ………… 
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Moduł 5                                                                               

1. Wiedzę najszybciej przyswajam analizując mapy, wykresy, diagramy.  

2. Pracując nad czymś, używam swojej wyobraźni - zastanawiam się, komu moje 
rozwiązanie będzie pomocne, jakie będą jego zastosowania, itp.  

3. Dobrze orientuję się w terenie, z dużym prawdopodobieństwem umiem 
określać odległość „na oko”.  

4. Moi znajomi doceniają moje mieszkanie za jego oryginalny wystrój i ciekawe 
detale. Nieustannie coś zmieniam w jego wystroju. 

5.  Zazwyczaj dobrze przewiduję efekt końcowy swoich prac koncepcyjnych, jak 
będzie wyglądać mój projekt.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 6                                                                               

1. W domu mam conajmniej jednego zwierzaka.  

2. W telewizji najczęściej oglądam programy przyrodnicze i podróżnicze.  

3. Często uczestniczę w spotkaniach z podróżnikami, chodzę na wystawy fotografii 
społecznej, przyrodniczej.  

4. Podczas spaceru potrafię rozróżnić spotykane gatunki roślin czy ptaków.  

5. Lubię otaczać się roślinami, kolorami natury.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 7                                                                               

1. Kiedy spotykam się ze znajomymi, nie możemy się rozstać, tyle mamy tematów 
do obgadania.  

2. Na urlopy lubię wyjeżdżać w grupie. Tyle się wtedy dzieje! Każdy ma jakiś 
ciekawy pomysł na spędzenie czasu wolnego.  

3. Dbam o opinie innych ludzi o mnie.  

4. Mam dar przekonywania. Lubię pomagać innym.  

5. Swojego zdania nie zatrzymuję wyłącznie dla siebie.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 8                                                                               

1. Uwielbiam chodzić na koncerty.  

2. Łatwo zapamiętuję teksty piosenek, wierszy. Samodzielnie też czasem coś 
tworzę.  

3. Spotkania rodzinne to dla mnie czas na muzyczne show! Uwielbiam śpiewać, 
bawić się z ludźmi przy muzyce.  

4. Gram przynajmniej na jednym instrumencie.  

5. Chociaż muzyka klasyczna to nie jest mój ulubiony gatunek, jednak doceniam 
jej wartość i wagę w rozwoju kultury.  

Ilość punktów ………… 
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Moduł 1 - Inteligencja Matematyczno-Logiczna                                                                               

Jej dominacja przejawia się doskonałym łączeniem faktów, szukaniem połączeń 
między przyczyną a skutkiem poszczególnych zdarzeń, sytuacji. Osoba o wysokim 
poziomie tej inteligencji umie szybko i z powodzeniem rozwiązywać zagadki i 
matematyczne zadania w pamięci. W życiu prywatnym szacuje, co przyniesie jej 
korzyść, a co będzie kosztem niewspółmiernym do wysiłku włożonego w 
osiągnięcie celu, dlatego rzadko kiedy intuicyjnie, emocjonalnie reaguje na bieżące 
sprawy.  

Stara się kalkulować i oceniać sytuację na chłodno. Umie z dystansem spojrzeć na 
daną sytuację. W pracy odznacza się rzetelnością, jak i miewa tendencje do 
perfekcjonizmu.  

Idealnie będzie pracować takiej osobie w zawodach wymagających precyzyjnego, 
konkretnego myślenia. Satysfakcję osiągać będzie w pracy, która dostarczy wyzwań, 
możliwości rozwiązywania problemów analitycznie i z wykorzystaniem nowych 
technologii. Wg Howarda, przykładami zawodów które mogą dać zadowolenie 
osobie  z dominacją tego typu inteligencji to m.in. praca z finansami, administracja, 
matematyka i informatyka, nowe technologie.  
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Moduł 2 - Inteligencja Językowa 

Zwana również lingwistyczną lub werbalną. Osoby z jej wysokim poziomem 
odznaczają się świetnym posługiwaniem się słowami, uwielbiają mówić, pisać, uczyć 
się nowych języków, dyskutować niemal na każdy możliwy temat.  

Inteligencja ta pomaga rozwijać się w zakresach kompetencji międzyludzkich, 
negocjowania, sprzedaży, copywritingu, pisarstwa, przygotowywania dokumentów, 
dyskutowania z klientami, udzielania ludziom adekwatnych rad.  

Osoba z wysokim poziomem tej inteligencji jest dobrym słuchaczem, szybko łączy 
wątki, przekazuje precyzyjne informacje, zna wartość wypowiadanych słów. Na 
podstawie wyrażanych słów, umie rozpoznać u swego rozmówcy zdenerwowanie, 
rozluźnienie lub strach.  

Zawody w jakich osoba ta znajdzie satysfakcję to m.in. prace związane z 
posługiwaniem się słowami, a więc dziennikarstwo, pisarstwo, tłumaczenie tekstów, 
filologia, logopedia, prawo, sprzedaż, konferansjerstwo, aktorstwo, polityka, 
pedagogika, praca trenera, szkoleniowca, przedstawiciela handlowego, wykładowcy 
akademickiego, bibliotekarza, terapeuty.  
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Moduł 3 - Inteligencja Kinestetyczna (Ruchowa) 

Ten typ cechuje ludzi, którzy nie mogą usiedzieć na miejscu, ciągle gdzieś gnają, 
szukają nowych zadań do wykonania, ich ciało musi być w nieustannym ruchu. Nie 
znoszą siedzenia w jednym miejscu, są wtedy znudzeni, zmęczeni, często również 
zniecierpliwieni.  

Można ich rozpoznać po dobrej świadomości wydolności własnego ciała. Siłownia, 
spacery, jogging, sporty wyczynowe to ich codzienność. Dbają o swoje ciało, pilnują 
diet i wartości odżywczych, które dostarczają organizmowi to co najlepsze.  

Inteligencja kinestetyczna kieruje uwagę na ruch, dynamikę, aktywność co może być 
realizowane w profesjach związanych ze sportem, tańcem, aktorstwem, 
suplementacją, wojskiem.  

Osoby takie, jeśli wykonują prace na stanowiskach statycznych, np. w administracji 
lub biurze, w czasie wolnym muszą zneutralizować swój stres podczas aktywności 
fizycznej, muszą „dobrze się zmęczyć”, aby odczuć satysfakcję z mijającego dnia. 
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Moduł 4 - Inteligencja Intrapersonalna 

Nazywana inteligencją własną, tj. umiejętnością wglądu w siebie, poznania swoich 
potrzeb, motywacji, zainteresowań i lęków. Osoba z wysokim poziomem tej 
inteligencji zna siebie dość dobrze, dlatego ze spokojem umie reagować na 
sytuacje, w jakich bierze udział. Często odznacza się nieśmiałością, wrażliwością i ma 
potrzebę izolacji, lubi spędzać czas ze sobą i swoimi myślami.  

Inteligencja ta pomaga na odkrycie swoich słabych i mocnych stron, dzięki czemu 
wyrażane opinie bywają rozsądne i merytoryczne.  

Osoba taka ceni samorozwój, lubi się uczyć, rozwijać, szuka wyzwań, często zadaje 
pytania o wartość życia i szuka odpowiedzi na wiele filozoficznych problemów. 
Zawody, w jakich może realizować swoją potrzebę rozwijania się to m.in. badacz 
naukowy, psycholog, osoba duchowna, pedagog, coach, filozof, jakkolwiek, Howard 
wskazuje, że wysoki poziom tej inteligencji nie powinien wskazywać na konkretny 
zawód, a raczej na poziom samorozwoju osoby. Inteligencja ta powinna stanowić 
etap w rozwoju każdej jednostki ludzkiej. 
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Moduł 5 - Inteligencja Przestrzenna 

Znajduje ona zastosowanie podczas takich czynności, jak np. jazda samochodem, 
dekorowanie przestrzeni, dbanie o estetykę wyglądu projektowanego produktu lub 
odzieży, kreowanie sytuacji i zdarzeń. 

Pomaga ona poruszać się w nowym miejscu z dość dobrą orientacją, ułatwia naukę 
przez łączenie danych, statystyk, innych danych wizualnych. Osoba o dużej 
inteligencji przestrzennej umie przewidzieć sytuacje i zdarzenia wynikające z 
naturalnych zasad dynamiki, np. gdzie coś się pojawi w danej sytuacji. Swoją wiedzę 
opiera o informacje gromadzone najczęściej za pomocą wzroku.  

Prace, jakie uwzględniają ten typ inteligencji to m.in. projektowanie odzieży i 
wszelkich produktów fizycznych, web design, UX, fotografia, reżyseria - operowanie 
kamerą, pilotowanie statków powietrznych i pojazdów na drogach, architektura 
przestrzeni, budynków i środowiska, stylizacje - fryzjerstwo, wizaż, total look, 
florystyka, organizowanie konferencji, wesel i koncertów.  
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Moduł 6 - Inteligencja Przyrodnicza 

Uwidacznia się wrażliwością na środowisko - zwierzęta, rośliny, naturę w znaczeniu 
globalnym. Pomaga z wyprzedzeniem zadbać o dobrostan przyrody, gwarantujący 
osobom z pozostałymi typami inteligencji relaksować się, realizować pasje i 
czynności zawodowe.  

Osoba taka lubi obserwować przyrodę, wypoczywa podczas aktywności związanych 
z pracą na działce, na rzecz zwierząt lub popularyzacji wiedzy o przyrodzie, 
rozmawia ze zwierzętami, roślinami. Umie oczekiwać na odroczone gratyfikacje, nie 
domaga się natychmiastowych efektów swojej pracy, bywa nieco idealistycznie 
nastawiona do świata zdając sobie jednak sprawę z tego, że życie niekoniecznie 
przyniesie jej to, co oczekiwane. Docenia prawa przyrody, dlatego żyje spokojnie, 
harmonijnie ze swoim środowiskiem, delektuje się pięknem natury, szanuje 
odmienne kultury, które podczas podróży uwielbia poznawać. 

Ten typ inteligencji dostarcza zawodowych satysfakcji związanych z zawodami 
agrarnymi, sadownictwem, kwiaciarstwem, hodowlą zwierząt, hipoterapią, pracą w 
schroniskach dla zwierząt, leśnictwie, weterynarii, organizacjach dbających o naturę. 
Może być on również wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w postaci 
prelekcji biologicznych, podróżniczych, programów przyrodniczych lub pisanych 
poradników. 
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Moduł 7 - Inteligencja Interpersonalna 

Osoby z wysokim poziomem tego typu inteligencji są lubiane, mają wiele 
kompetencji społecznych, jak np. umiejętność nawiązywania kontaktów, rozmowy z 
innymi, tłumaczenia i negocjowania. Mają również umiejętność łagodzenia 
konfliktów, szukania rozwiązań na zasadzie "win-win". Łatwo odnajdują się w nowych 
sytuacjach, zadaniach do wykonania. Ze względu na duży poziom empatii, ludzie 
cenią towarzystwo takiej osoby, chcą znać jej zdanie, radzą się jej.  

Niebezpieczeństwo związane z tym typem inteligencji to przede wszystkim kontakty 
międzyludzkie, które mogą powodować wypalenie zawodowe, a nadmierne 
angażowanie się w pracę może przyczynić się do braku czasu na odpoczynek.   

Najlepiej pracuje się takim osobom w zawodach, gdzie mogą coś doradzić, 
sprzedać lub rozmawiać, np. jako doradca, psycholog, konsultant, sprzedawca, 
specjalista od mediów, mediator, prawnik.  
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Moduł 8 - Inteligencja Muzyczna 

Pomaga w nauce muzyki, komponowania dźwięków, rejestracji nagrań, śpiewu, 
przygotowywania muzycznej oprawy eventów, wydarzeń sakralnych, konferencji.  

Muzyka to nie tylko komponowanie, odtwarzanie piosenek, ale również 
przenoszenie w sferę zapisu nutowego dźwięków przyrody. Osoby o wysokiej 
inteligencji muzycznej dobrze rozróżniają dźwięki, umieją je naśladować, tworzyć ich 
sekwencje. Cechuje je abstrakcyjne myślenie, umiejętność dystansowania się 
względem otoczenia, wrażliwość i artyzm. Cenią sztukę, czerpią z niej inspiracje do 
swojej pracy.  

Znajduje ona zastosowanie nie tylko w pracy wybitnego kompozytora czy 
piosenkarza, ale również osoby odpowiedzialnej za nagłośnienie, reżyserię dźwięku 
w radiu lub telewizji, muzyczną oprawę nabożeństw, konferencji, przedstawień 
teatralnych. Inteligencja ta pomoże w organizacji wydarzeń, branżowych spotkań, 
projektowania nastroju np. w restauracjach, galeriach handlowych, miejscach 
rozrywki.  
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Wnioski z uzyskanych wyników Testu MI 

Jakie masz przemyślenia w związku z wykonanym testem? Czy znasz się na tyle dobrze, że uzyskane wyniki potwierdziły 
tylko Twoje wnioski? Mam dla Ciebie kilka pomocniczych pytań, które możesz wykorzystać do jeszcze lepszego 
przygotowania siebie, swojego dziecka lub współpracowników do konkretnych projektów, planów z wykorzystaniem 
swoich supermocy.  

1. W których zadaniach zawodowych, prywatnych szczególnie mogę wykorzystać swoją inteligencję?  

2. Jak zachowam się, kiedy ktoś powie mi, że czegoś nie wiem?  

3. W jaki sposób mogę pomóc dziecku, członkowi rodziny, koledze w jego problemie stosując swoją inteligencję?  

4. Kiedy wyjdę z inicjatywą zrobienia czegoś nowego w firmie lub w domu, z uwzględnieniem moich zasobów 
poszczególnych inteligencji? 

5. Odkąd znam swoje mocne strony i specyfikę swoich inteligencji, w jaki sposób zmieni się moja codzienność?  

6. Jakie trzy nowe elementy wprowadzę do swojej codzienności uwzględniając moje najsilniejsze typy inteligencji?  

7. W jaki sposób uwzględnisz wiedzę na temat typów inteligencji podczas planowania rodzinnych urlopów?  

8. Jak wzmocnisz swoje inteligencje w najbliższym czasie? 

P Y TA N I A  P O M O C N I C Z E



Czas na Ciebie! 

… i Twoje inteligencje! Marie Forleo na każdym kroku powtarza - Świat potrzebuje Twoich talentów! Teraz, 
kiedy wiesz jakie są Twoje mocne strony (i te słabsze również) z większym komfortem możesz budować i 
modyfikować swoje plany i codzienne zadania.  

Dzięki znajomości swojej inteligencji, wiesz już, co może stać się Twoim powołaniem i życiowym 
zadaniem. Zapisz poniżej, co dało Ci poznanie swoich inteligencji. Podziel się z innymi swoją widzą - 
zaproś ich w moim imieniu do mojego newslettera!  

Powodzenia w osiąganiu marzeń!  

Joanna Migiem  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………    ZAPISZ TO MIGIEM! 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

M I E J S C E  N A  T W OJ E  N OTAT K I


