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Przeczytaj	  uważnie	  każde	  zdanie.	  Wybierz	  do	  każdego	  jedno	  twierdzenie,	  które	  najlepiej	  Cię	  
opisuje.	  
	  
1	  =	  Zdanie	  w	  ogóle	  mnie	  nie	  opisuje	  
2	  =	  Zdanie	  prawie	  mnie	  nie	  opisuje	  
3	  =	  Zdanie	  trochę	  mnie	  opisuje	  
4	  =	  Zdanie	  całkiem	  dobrze	  mnie	  opisuje	  
5	  =	  Zdanie	  dokładnie	  mnie	  opisuje	  
	   	  
1.	  	  Szczycę	  się	  tym,	  że	  posiadam	  duży	  zasób	  słownictwa.	   	  
2.	  Używanie	  numerów	  i	  symboli	  numerycznych	  jest	  dla	  mnie	  łatwe	   	  
3.	  Muzyka	  jest	  ważną	  częścią	  mojego	  codziennego	  życia.	   	  
4.	  Mam	  dobrą	  orientację	  w	  terenie.	   	  
5.	  Uważam	  się	  za	  osobę	  wysportowaną.	   	  
6.	  	  Uważam,	  że	  jestem	  lubiany	  przez	  osoby	  w	  każdym	  wieku	   	  
7.	  Często	  szukam	  w	  sobie	  słabych	  cech,	  które	  widzę	  u	  innych	   	  
8.	  Świat	  roślin	  i	  zwierząt	  jest	  dla	  mnie	  ważny.	   	  
9.	  Lubię	  uczyć	  się	  nowych	  słów	  i	  przychodzi	  mi	  to	  z	  łatwością.	   	  
10.	  Często	  tworzę	  równania	  matematyczne,	  na	  podstawie	  których	  opisuję	  relację	  i/lub	  
wyjaśniam	  moje	  obserwacje	  

	  

11.	  Posiadam	  szerokie	  i	  zróżnicowane	  zainteresowania	  muzyczne,	  dotyczące	  zarówno	  
muzyki	  klasycznej,	  jak	  	  i	  współczesnej.	  

	  

12.	  Rzadko	  tracę	  orientację	  w	  terenie.	  Umiem	  wykorzystywać	  do	  nawigacji	  mapy	  lub	  
charakterystyczne	  punkty/obiekty.	  

	  

13.	  Czuję	  się	  świetnie,	  gdy	  jestem	  w	  dobrej	  kondycji	  fizycznej.	   	  
14.	  Lubię	  przebywać	  z	  różnymi	  ludźmi,	  niezależnie	  od	  ich	  charakteru	  i	  stylu	  bycia.	   	  
15.	  Często	  myślę	  o	  wpływie,	  jaki	  wywieram	  na	  innych.	   	  
16.	  Uwielbiam	  mojego	  psa/kota/	  inne	  zwierzę	  domowe.	   	  
17.	  Uwielbiam	  czytać	  i	  robię	  to	  codziennie.	   	  
18.	  Często	  zauważam	  proporcje	  matematyczne	  w	  otaczającym	  mnie	  świecie.	   	  
19.	  Mam	  bardzo	  dobre	  poczucie	  tempa	  i	  rytmu.	   	  
20.	  Z	  łatwością	  potrafię	  określić	  kierunki.	   	  
21.	  Mam	  dobre	  poczucie	  równowagi	  i	  koordynację	  wzrokowo-‐ruchową	  i	  lubię	  sporty,	  
w	  których	  używa	  się	  piłki.	  

	  

22.	  Odnoszę	  się	  do	  wszystkich	  ludzi	  z	  entuzjazmem,	  bezstronnie,	  bez	  uprzedzeń.	   	  
23.	  Uważam,	  że	  jestem	  odpowiedzialny	  za	  to,	  co	  robię	  i	  jakim	  jestem	  człowiekiem.	   	  
24.	  Lubię	  poznawać	  przyrodę.	   	  
25.	  Bardzo	  lubię	  ambitne	  wykłady/zajęcia.	   	  
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26.	  Matematyka	  zawsze	  należała	  do	  moich	  ulubionych	  przedmiotów.	   	  
27.	  Moja	  edukacja	  muzyczna	  zaczęła	  się	  kiedy	  byłem	  młodszy	  i	  trwa	  do	  dnia	  
dzisiejszego.	  

	  

28.	  Posiadam	  zdolność	  do	  wyrażenia	  tego,	  co	  widzę,	  szkicując	  lub	  malując	  to.	   	  
29.	  Moja	  doskonała	  	  koordynacja	  i	  zmysł	  równowagi	  pozwala	  mi	  wygrywać	  w	  
konkurencjach	  wymagających	  szybkości.	  

	  

30.	  Lubię	  znajdywać	  się	  w	  nowych	  lub	  niecodziennych	  sytuacjach.	  towarzyskich.	   	  
31.	  Staram	  się	  nie	  zaprzątać	  sobie	  głowy	  błahostkami.	   	  
32.	  Lubię	  opiekować	  się	  kwiatami	  w	  moim	  domu.	   	  
33.	  Lubię	  opisywać	  w	  dzienniku/pamiętniku	  codzienne	  przeżycia.	   	  
34.	  Lubię	  myśleć	  o	  działaniach	  	  na	  liczbach	  i	  badać	  statystyki.	   	  
35.	  Dobrze	  gram	  na	  instrumencie	  lub	  	  śpiewam.	   	  
36.	  Moje	  zdolności	  do	  malowania	  zauważane	  i	  doceniane	  są	  przez	  innych.	   	  
37.	  Lubię	  przebywać	  na	  zewnątrz,	  lubię	  zmiany	  pór	  roku	  i	  zawsze	  z	  niecierpliwością	  
oczekuję	  na	  różne	  sporty/zajęcia	  fizyczne	  charakerystyczne	  dla	  danej	  pory	  roku.	  

	  

38.	  Lubię	  chwalić	  innych,	  kiedy	  robią	  coś	  dobrze.	   	  
39.	  Często	  myślę	  o	  problemach	  w	  moim	  otoczeniu,	  kraju	  i/lub	  na	  świecie	  i	  o	  tym,	  co	  
mogę	  zrobić,	  żeby	  pomóc	  rozwiązać	  któryś	  z	  nich.	  

	  

40.	  Lubię	  polować	  i	  łowić	  ryby.	   	  
41.	  Czytam	  i	  lubię	  poezję,	  czasami	  piszę	  własne	  wiersze.	   	  
42.	  Wydaje	  mi	  się,	  że	  rozumiem	  otaczający	  mnie	  świat	  z	  matematycznego	  punktu	  
widzenia.	  

	  

43.	  Pamiętam	  melodie	  piosenek.	  	   	  
44.	  W	  mojej	  pracy	  mogę	  z	  łatwością	  skopiować	  kolor,	  kształt,	  strukturę,	  cienie.	   	  
45.	  Lubię	  podekscytowanie	  przy	  własnej	  lub	  grupowej	  rywalizacji.	   	  
46.	  Szybko	  wyczuwam	  u	  innych	  nieuczciwość	  i	  pragnienie	  uzyskania	  władzy	  nade	  mną.	   	  
47.	  Jestem	  zawsze	  całkowicie	  szczery	  z	  samym	  sobą.	   	  
48.	  Lubię	  piesze	  wędrówki	  na	  łonie	  natury.	   	  
49.	  Dużo	  mówię	  i	  lubię	  opowiadać	  różne	  historie.	   	  
50.	  Lubię	  układać	  puzzle.	   	  
51.	  Jestem	  dumny	  z	  moich	  osiągnięć	  muzycznych.	   	  
52.	  Z	  łatwością	  widzę	  rzeczy	  w	  trój	  wymiarze	  i	  lubię	  tworzyć	  trójwymiarowe	  rzeczy.	   	  
53.	  Lubię	  dużo	  się	  przemieszczać.	   	  
54.	  Czuję	  się	  bezpiecznie	  w	  towarzystwie	  nieznajomych.	   	  
55.	  Lubię	  być	  sam	  i	  myśleć	  o	  swoim	  życiu	  i	  o	  sobie.	   	  
56.	  Nie	  mogę	  doczekać	  się,	  kiedy	  wybiorę	  się	  do	  ZOO.	   	  
	  


