
Chestionar pentru stabilirea profilului de inteligență 

Marchează propozițiile care sunt adevărate pentru tine, încercuind cifra indicată 

în paranteză: 

 

1. Aud cuvintele în minte înainte de a le citi, rosti sau scrie. (1) 

2. Colegii vin la mine să ceară sfaturi, atât la locul de muncă cât şi acasă. (6) 

3. Petrec timp în mod regulat meditând şi reflectând. (7) 

4. Prefer activitățile matematice (2) 

5. Îmi place să fiu înconjurat de plante. (8) 

6. Când am o problemă, caut ajutorul altcuiva. (6) 

7. Prefer cărţile cu ilustraţii multe. (3) 

8. Mă simt mai bine când lucrurile sunt măsurate, clasificate, analizate. (2) 

9. Adesea mă joc cu animalele. (8) 

10. Adesea bat ritmul sau fredonez când lucrez sau învăţ ceva nou. (5) 

11. Cărţile sunt foarte importante pentru mine. (1) 

12. Reţin mai mult de la radio sau ascultând o casetă audio decât de la TV sau din 

filme. (1) 

13. Ţin un jurnal în care consemnez evenimente. (7) 

14. Îmi plac jocurile ca: Scrabble, integrame etc. (1) 

15. Ştiu multe melodii. (5) 

16. Prefer să-mi petrec timpul cu prietenii decât să stau singur. (6) 

17. Dacă aud o melodie o dată sau de două ori, pot s-o reproduc cu acurateţe. (5) 

18. Fac experimente cu plante şi animale. (8) 

19. Fac sport/activităţi sportive. (4) 

20. Îmi place să mă distrez pe mine şi pe alţii, cu rime sau cu jocuri de cuvinte. (1) 

21. Mă consider lider, alţii mi-au spus că sunt lider. (6) 

22. Mi-e greu să stau nemişcat mai mult timp. (4) 

23. Pot să socotesc în minte cu uşurinţă. (2) 

24. Consider că am voinţă puternică şi că sunt independent. (7) 

25. Matematica şi ştiinţele sunt materiile mele preferate. (2) 

26. Pot să ţin ritmul simplu când se cântă un cântec. (5) 

27. Prefer să fac fotografii, video. (3) 

28. Ceilalţi îmi cer câte odată să explic sensul unor cuvinte, propoziţii. (1) 

29. Cunosc punctele mele tari şi slabe. (7) 

30. Cele mai bune idei îmi vin când mă plimb sau desfăşor o activitate fizică. (4) 

31. Prefer să petrec timpul singur, la o cabană în pădure, decât într-un loc aglomerat. 

(7) 

32. Îmi place să cos, să ţes, să cioplesc, să fac tâmplărie sau alte activităţi manuale. 

(4) 

33. Câte odată mă surprind mergând pe stradă fredonând. (5) 

34. Mă orientez uşor în locuri necunoscute. (3) 

35. Mă simt bine în pădure. (8) 

36. Îmi place să joc jocuri care necesită gândire logică. (2) 



37. Simt necesități să ating obiectele pentru a afla mai multe despre ele. (4) 

38. Îmi place să desenez sau să mâzgălesc. (3) 

39. Îmi place să-i învăţ pe alţii (indivizi sau grupuri) ceea ce ştiu eu să fac. (6) 

40. Îmi place să fac experimente (ex.”Ce-ar fi dacă aş dubla cantitatea de apă pe care 

o torn la rădăcina trandafirului în fiecare zi?”) (2) 

41. Mi-ar plăcea să cânt la un instrument muzical. (5) 

42. Prefer figurile/corpurile geometrice în loc de numere şi cifre. (3) 

43. Weekend-ul ideal este o ieșire în natură. (8) 

44. Mă simt bine în locurile cu multă lume. (6) 

45. Am un hobby pe care nu-l dezvălui altora. (7) 

46. Îmi place să mă joc cu jocuri de puzzle, labirint şi alte jocuri vizuale. (3) 

47. Folosesc gestul şi mimica când vorbesc cu alţii. (4) 

48. În camera mea trebuie să fie o floare. (8) 

 

Interpretare: 

 

Se calculează suma pentru fiecare dintre numerele de la 1-8 (indicate în paranteze) şi se trece 

rezultatul în dreptul numărului corespunzător. Scorurile cele mai ridicate indică inteligenţa 

predominantă. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Inteligenţele sunt numerotate în felul următor: 

 

1. verbală-lingvistică; 

2. logico-matematică; 

3. vizuală-spaţială; 

4. corporală-kinestezică; 

5. ritmică-muzicală; 

6. interpersonală; 

7. intrapersonală; 

8. naturalistă. 
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