
GIMNAZJALISTO, I CO DALEJ?! 

 Drogi Gimnazjalisto, w Twoim życiu, wielkimi krokami zbliża się czas, w którym wybierzesz dalszą ścieżkę kształcenia. Jeżeli 

poważnie traktujesz siebie i swoją przyszłość, na pewno czujesz, jak ważne są te decyzje. To z nimi wiązać się będzie Twoja 

zawodowa przyszłość lub plany dalszej edukacji. Dlatego bardzo ważne jest byś swoją ścieżkę w Naszej Szkole wybrał jak najtrafniej 

- jak najlepszą dla Ciebie. 

 Proponujemy Ci krótki test - POZNAJ SIEBIE. Pozwoli Ci on trafniej określić kierunki, w których potencjalnie osiągniesz 

największy sukces. 

Zacznijmy od kilkunastu pytań, które rozpoczną Twój proces samouświadamiania Twoich mocnych stron. Przy każdym pytaniu 

zaznacz literą T - „Tak”, N - „Nie”, a następnie  policz swoje pozytywne w każdej grup pytań. Sprawdź, w której uzyskasz najwięcej 

odpowiedzi na „tak”.  

W której grupie pytań masz najwięcej odpowiedzi twierdzących? Poniższy klucz przyporządkowuje grupy pytań 

do odpowiednich rodzajów inteligencji interpersonalnej:  

 A — Inteligencja interpersonalna (społeczna)   B — Inteligencja interpersonalna (refleksyjna)  

 C — Inteligencja logiczno-matematyczna    D — Inteligencja ruchowa  

 E — Inteligencja językowa      F — Inteligencja wizualno-przestrzenna  

 G — Inteligencja muzyczna      H — Inteligencja przyrodnicza  

A I. Czy lubisz pomagać ludziom?  

2. Czy Twoi znajomi zwracają się do Ciebie po porady w różnych sprawach?  

3. Czy należysz do jakiejś organizacji, stowarzyszenia, fundacji, harcerstwa, wolontariatu? 

4. Czy łatwo nawiązujesz nowe znajomości z osobami w różnym wieku?  

5.Czy umiesz odczytywać uczucia innych osób?  

 

B I. Czy lubisz pracować i uczyć się samodzielnie?  

2. Czy masz świadomość celów, do których dążysz?  

3. Czy jesteś osobą z silną samodyscypliną (np. wstajesz punktualnie, wywiązujesz się z obietnic itp.)?  

4. Czy jesteś mało podatny na wpływ rówieśników? 

5. Czy umiesz określić swoje słabe i mocne strony w sposób racjonalny oraz jasno umiesz rozpoznawać swoje emocje? 

 

C I. Czy lubisz porządek?  

2. Czy czytasz instrukcje obsługi i dokładnie się do nich stosujesz? 

3. Czy czytasz literaturę z określonej dziedziny nauki?  

4. Czy w gimnazjum brałeś udział w olimpiadach naukowych? 

5. Czy lubisz się zastanawiać nad istotą wielu zjawisk i zbierasz wiele informacji, aby rozwiązać problem? 

 

D I. Czy bardziej niż rówieśnicy dbasz o ładną sylwetkę?  

2. Czy interesujesz się zasadami zdrowego odżywania?  

3. Czy uprawiasz lub uprawiałeś sport, uczęszczasz poza szkołą na dodatkowe zajęcia sportowe (siłownia, basen, fitness)?  

4. Czy lubisz aktywnie spędzać czas wolny (rower, wycieczki piesze, łyżwy itp.)?  

5. Czy w wakacje uczestniczysz w obozach sportowych lub sam aktywnie spędzasz czas aktywnie? 

 

E I. Czy lubisz czytać ksiązki?  

2. Czy masz łatwość tworzenia wypowiedzi pisemnych, sporządzania notatek?  

3. Czy ładnie i poprawnie się wysławiasz?  

4. Czy szybko uczysz się języków obcych?  

5. Czy masz dar wystąpień publicznych?  

 

F

:  

I. Czy gdy obserwujesz jakiś przedmiot wyobrażasz go sobie, analizujesz, w jaki sposób jest zbudowany?  

2. Czy lubisz trójwymiarowe układanki?  

3. Czy masz łatwość w odczytywaniu mapy?  

4. Czy dobrze orientujesz się w przestrzeni (np. zapamiętujesz drogę)?  

5. Czy masz bogatą wyobraźnię, przywołujesz wspomnienia dzięki wizualizacjom?  

 

G I. Czy lubisz śpiewać?  

2. Czy grasz na jakimś instrumencie, grasz lub śpiewasz w jakimś zespole, kółku, chórku, itp.?  

3. Czy masz dobry tzw. słuch muzyczny?  

4. Czy czytasz literaturę, czasopisma fachowe dotyczące muzyki?  

5. Czy łatwo uczysz się wierszy na pamięć? 

 

H

:  

I. Czy lubisz przebywać na świeżym powietrzu?  

2. Czy lubisz zwierzęta, hodujesz rośliny?  

3. Czy interesujesz się ekologią i ochroną przyrody?  

4. Czy lubisz obserwować przyrodę?  

5. Czy lubisz czytać literaturę lub czasopisma na temat fauny i flory?  

 

Opracowała: Agnieszka Mućka, nauczyciel geografii ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza 

Opracowano na podstawie Informatora dla Maturzystów 2012, wyd. Perspektywy 



A teraz na chwilę wróćmy do przeszłości - w co się bawiłeś? 

A. Bardzo lubiłeś słuchać bajek, lubiłeś opowiadać bajki, lubiłeś rymowanki, gry słowne, szybko zacząłeś mówić, dużo mówiłeś?  

B. Lubiłeś rysować, dobrze, szybko układałeś układanki, robiłeś skomplikowane konstrukcje z klocków, lubiłeś ilustrowane 

książki? 

C. Lubiłeś śpiewać, potrafiłeś grać na jakimś instrumencie muzycznym, wystukiwałeś rytm, często nuciłeś, potrafiłeś odtworzyć 

melodię po jednym wysłuchaniu, szybko się uczyłeś wierszyków na pamięć? 

D. Obserwowałeś zjawiska, często robiłeś próby na wykrycie związku przyczynowo-skutkowego (np. że jeżeli popchnie się piłkę 

to się ona toczy), robiłeś doświadczenia na pojęcia więcej, mniej, szybko zacząłeś przeliczać przedmioty, lubiłeś zagadki 

matematyczne i logiczne? 

E. Byłeś samodzielny, umiałeś wyrażać swoje potrzeby, byłeś asertywny, brałeś odpowiedzialność za swoje czyny, znałeś swoje 

możliwości, wiedziałeś, do czego dążysz? 

F. Bardzo lubiłeś zwierzęta, hodowanie roślin, spacery na świeżym powietrzu połączone z obserwacją przyrody. Lubiłeś chodzić 

do muzeów przyrodniczych i do ZOO? 

G. Byłeś bardzo ruchliwym dzieckiem, miałeś problem z usiedzeniem w jednym miejscu, wszystkiego musiałeś dotknąć, 

uprawiałeś sport? 

H. Lubiłeś zabawy z innymi dziećmi bardziej niż samodzielne, często wybierałeś zabawy wymagające współdziałania z innymi, 

np. w sklep, fryzjera itp., często w zabawie przyjmowałeś pozycję lidera? 

Klucz:  

 A — Inteligencja językowa      B — Inteligencja wizualno-przestrzenna  

 C — Inteligencja muzyczna     D — Inteligencja logiczno-matematyczna  

 E — Inteligencja interpersonalna (refleksyjna)  F — Inteligencja przyrodnicza  

 G — Inteligencja ruchowa      H — Inteligencja interpersonalna (społeczna)  

A teraz kiedy już wiesz, które rodzaje inteligencji interpersonalnej dominują u Ciebie, zobacz, które klasy 

w Naszej Szkole są dla Ciebie stworzone. 

Inteligencja Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Językowa 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 

Technik Hotelarstwa 
 

Sprzedawca/Młodociany 
Pracownik 

Wizualno - przestrzenna Służb mundurowych 
Technik Organizacji Reklamy 
Technik Hotelarstwa 

Kucharz 

Muzyczna 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 

Technik Organizacji Reklamy  

Logiczno - matematyczna 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 

Technik Ekonomista 
 

Sprzedawca/Młodociany 
Pracownik 

Interpersonalna (refleksyjna) 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 
Służb mundurowych 

Technik Ekonomista 
Sprzedawca/Młodociany 
Pracownik 

Przyrodnicza 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 

Technik Hotelarstwa 
Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

Kucharz 

Ruchowa 
Służb mundurowych 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 

Technik Hotelarstwa 
Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

Kucharz 
Sprzedawca/Młodociany 
Pracownik 

Interpersonalna (społeczna) 
Społeczno - geograficzna 
z elementami psychologii 
Służb mundurowych 

Technik żywienia i usług 
gastronomicznych 

Sprzedawca/Młodociany 
Pracownik 

Pamiętaj, że powyższy test ma jedynie Ci pomóc w określeniu potencjalnych kierunków kształcenia. 

Najważniejsze jest byś Ty sam czuł, że dokonujesz najlepszego dla Ciebie wyboru.☼ 

Do zobaczenia we wrześniu na szkolnym korytarzu ☺☺☺ 
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