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Зашто се спроводи тест интелигенције и зашто би требало 
да га Ти урадиш? Да бисмо Ти олакшали увод, објаснићемо у 
наредном тексту шта тест интелигенције уопште значи, како се 
спроводи и зашто је за Тебе битно, да га урадиш.

Током теста интелигенције се утврђује, колико су у поређењу 
са својим вршњацима деца и омладина интелигентна. 
Најчешће се ради о томе да се одреди најбоља школа за 
Тебе, да се одреди ниво почетка језичког курса или која врста 
помоћи би била најбоља за Тебе. То је добра прилика, да 
покажеш све што знаш.

Постоје различити облици интелигенције. Два примера за то 
су колико брзо и колико добро можеш у глави решити задатке 
или колико добро функционише Твоје памћење. Уз помоћ 
разних задатака овај тест изучава на који начин је изражена 
Твоја интелигенција. То најчешће функционише овако:

Један водитељ теста седа са Тобом за сто и објашњава Ти разне задатке. Ти обрађујеш те задатке и 
покушаваш најбоље што можеш да даш тачне одговоре. Водитељ теста бележи податке током теста. 
Примерци за ове задатке су: саставити пузле, допунити задани редослед, запамтити податке или 
саставити причу према правом редоследу. Током тога теста је сасвим нормално, да се мораш јако 
концентрисати и да мораш размишљати, да би дошао до одговора. Исто тако је сасвим нормално, да 
нећеш успети да решиш све задатке. Најбоље је да останеш смирен и да концентрисано радиш.

Оно што је за Тебе битно, је да током теста не мораш да говориш. Тест интелигенције којег треба да 
урадиш, фунционише потпуно и без говора - он је исти за све културе и за све језике. Сви задаци су 
објашњени помоћу слика и за Твоје одговоре Ти требају само Твоје руке. Значи не треба да се бојиш, да 
због непознавања језика нећеш моћи да разумеш тест.

Учешће на тесту интелигенције је добровољно. Уколико не желиш, не мораш да га радиш. Али треба да 
знаш, да ће Ти овај тест интелигенције помоћи да добијеш најбољу врсту помоћи и подршке. Зато се у 
сваком случају исплати да савесно радиш и да даш све најбоље од себе.

Шта је уствари  
тест интелигенције?
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