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„Protas - tai gebėjimas pamatyti dėsningumus ir tuo pasinaudoti"

Apie IQ
Intelekto koeficientas (IQ) - parodo žmogaus protinių gebėjimų lygį. Pradėtas matuoti daugiau nei
prieš šimtą metų, savo aktualumo nepraranda iki šiol. IQ atspindi žmogaus gebėjimą suprasti
sudėtingas idėjas ar reiškinius, atpažinti dėsningumus, mokytis iš patirties, prisitaikyti prie aplinkos ar
protavimo būdu spręsti problemas. Moksliniais tyrimais yra vienareikšmiškai įrodyta - IQ yra tiesiogiai
susijęs asmens mokslo ir darbo sėkmę, ypač srityse, kuriose reikia spręsti sudėtingas problemas,
naudoti įvairią bei mokytis panaudoti naują informaciją.

Apie loginį intelektą
Loginis intelektas yra viena iš intelektinių gebėjimų rūšių. Kaip rodo moksliniai tyrimai, loginis
intelektas geriausiai atspindi bendrą žmogaus intelekto lygį ir parodo asmens gebėjimą tinkamai
suvokti ir sistemingai analizuoti betkokio tipo informaciją, atrasti loginius ryšius, mokytis naujose
situacijose, įsisavinti naujus įgūdžius, technologijas, rasti naujus sprendimus.

Apie testą
Šis loginio intelekto testas yra sukurtas Žmogaus studijų centro ekspertų remiantis pažangiausiais
užsienio analogais. Testas yra praėjęs visus reikalingus testo patikimumo bei validumo įvertinimus ir
leidžia objektyviai nustatyti asmens loginio intelekto lygį (IQ). Daugiau informacijos apie testą, jo
patikimumo bei validumo parametrus galite rasti atliktoje mokslinėje studijoje adresu
http://www.ltpa.eu/images/stories/Taikomoji'psichologija'1.pdf.
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REZULTATAI
Kaip interpretuoti rezultatus?
Pateiktas testo rezultatas - IQ koeficientas - parodo, koks yra jūsų loginių intelektinių gebėjimų lygis
lyginant su Lietuvos gyventojais turinčiais vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą. Jūsų rezultatai yra
lyginami su daugiau nei 4000 Lietuvos gyventojų, turinčių vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą, rezultatais.
Galimos rezultatų reikšmės:
1. 130 ir daugiau - rezultatai labai aukšti.
2. 116 - 129 - rezultatai aukšti.
3. 110 - 115 - rezultatai aukštesni už vidutinius.
4. 90 - 109 - rezultatai vidutiniai.
5. 85 - 89 - rezultatai žemesni už vidutinius.
6. 84 ir 70 - rezultatai žemi.
7. Mažiau už 70 - rezultatai labai žemi.
Pastaba. Internetu atliekamas testavimas negali pakeisti įvertinimo atliekamo kvalifikuoto specialisto (psichologo).
Testo rezultatai nebūtinai turi atitikti panašaus pobūdžio testų rezultatus dėl naudojamų skirtingų norminių duomenų.

Jūsų rezultatas
IQ koeficientas
Loginis intelektas

108.97

Lyginant su Lietuvos gyventojais, turinčiais vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą, jūsų rezulatas yra
vidutinis. Spręsdami testo užduotis jūs aplenkėte nuo 50 iki 69 proc. Lietuvos gyventojų turinčių
vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą ir patekote tarp 38 proc. gyventojų pasižyminčių vidutinio lygmens
loginiais intelektiniais gebėjimais (žr. 1 pav.).
Testo rezultatai rodo, kad asmens loginiai intelektiniai gebėjimai atitinka Lietuvos gyventojų turinčių
vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą, vidurkį. Tokius rezultatus demonstruojantys asmenys lengvai
suvokia ir geba sistemiškai analizuoti sudėtingesnę nei vidutinę bei didesnės nei vidutinės apimties
informaciją, atrasti loginius sąryšius ir dėsningumus. Spręsdami problemas geba išskirti ir kritiškai
įvertinti svarbiausius jų aspektus, nuosekliai analizuoti galimus bei atrasti naujus sprendimus ir juos
logiškai pagrįsti. Greitai mokosi naujose situacijose, lengvai įsisavina sudėtingesnius nei vidutinius
įgūdžius ir technologijas. Šie asmenims gerai sekasi atlikti įvairius analitinio mąstymo reikalaujančius
darbus.
Sudėtingos ar didelės apimties informacijos suvokimas gali pareikalauti ilgesnio laiko. Susidūrę su
sudėtingomis problemomis ne visada randa efektyviausius sprendimo būdus.
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1 pav. Jūsų rezultatas palyginus su Lietuvos gyventojų, turinčių vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą,
rezultatais.

Daugiau testų: www.uts.lt bei Žmogaus studijų centras, tel. (8 5) 2626763, el. p.: office@humanstudy.lt.
Turite klausimų, pasiūlymų, komentarų, rašykite justinas@humanstudy.lt.
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