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Dintre diversele metode care afirmă că măsoară inteligenţa, cea
mai faimoasă este testul IQ („Intelligence Quotient”/„coeficient de
inteligenţă”), care a fost standardizat şi conceput pentru a măsura
inteligenţa nativă, nu cea dobândită în timp prin acumularea de
experienţă şi cunoştinţe.

Coeficientul de inteligenţă este o valoare a nivelului inteligenţei
asociată vârstei. Termenul „coeficient” se referă la rezultatul împărţirii
a două cantităţi, iar una dintre definiţiile inteligenţei este abilitatea
mentală sau iuţeala minţii.

În mod uzual testele IQ sunt alcătuite dintr-o serie de exerciţii,
care au fost standardizate prin rezolvarea lor de către un număr mare
şi reprezentativ de indivizi, astfel încât pentru fiecare test s-a deter-
minat un IQ mediu de 100.

Se acceptă în general că abilitatea mentală a omului se dezvoltă
cu viteză constantă până la vârsta de 13 ani, după care s-a dovedit că
dezvoltarea încetineşte, astfel încât îmbunătăţirile sunt puţine sau
inexistente după vârsta de 18 ani.

La măsurarea IQ-ului unui copil, i se oferă spre rezolvare un test
IQ care a fost standardizat, cu scoruri (punctaje) medii pentru fiecare
grupă de vârstă. Astfel, un copil de 10 ani care a obţinut punctajul
aşteptat din partea unui copil de 12 ani va avea un IQ de 120, calculat
după cum urmează:

vârsta mentală (12)
vârsta biologică (10)

x 100 = 120 IQ

Deoarece după vârsta de 18 ani îmbunătăţirile sunt puţine sau
inexistente, adulţii trebuie evaluaţi cu un test IQ al cărui punctaj
mediu este 100, iar rezultatele le sunt clasificate deasupra şi
dedesubtul acestui etalon, potrivit punctajelor înregistrate la test.
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Precum majoritatea distribuţiilor naturale, distribuţia IQ-ului are
forma unei curbe „clopot” destul de regulate (a se vedea Figura 1, mai
jos), în care punctajul mediu este 100, iar proporţii similare apar atât
deasupra, cât şi dedesubtul acestei valori.

Figura 1 Curbă „clopot”

Există mai multe tipuri diferite de teste de inteligenţă, de exemplu
Cattell, Stanford-Binet şi Wechsler, fiecare cu propria sa scară de
determinare a nivelului inteligenţei.

Stanford-Binet abundă în întrebări care implică abilităţile
verbale şi este utilizat pe scară largă în Statele Unite ale Americii.
Scara Wechsler constă din două sub-scări separate, una verbală
şi una de performanţă, fiecare cu propria sa evaluare a IQ-ului.
Pe scara Stanford-Binet, jumătate din populaţie se încadrează între
90 şi 110 IQ – jumătate dintre indivizii respectivi au peste 100, iar
jumătate sub 100; 25% obţin rezultate peste 110; 11% obţin rezultate
peste 120; 3% obţin rezultate peste 130 şi 0,6% obţin rezultate peste
140. La capătul opus al scării există acelaşi gen de proporţie.

Deşi în cartea aceasta ne ocupăm în mod specific de testele IQ,
trebuie atras atenţia că ele nu reprezintă decât o parte din ceea ce
poartă denumirea generală de „testare psihometrică”. Testarea
psihometrică poate aborda aproape toate aspectele structurii noastre
intelectuale sau emoţionale, printre care personalitatea, atitudinea,
comportamentul sau emoţiile. Testele psihometrice sunt în esenţă
instrumente utilizate pentru măsurarea minţii; cuvântul „metric”
înseamnă „măsură”, iar cuvântul „psiho” înseamnă „minte”. De obicei
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angajatorii folosesc în tandem două tipuri de teste psihometrice:
testele de aptitudini, care evaluează abilităţile, şi chestionarele de
personalitate, care evaluează caracterul şi personalitatea.

Testele de aptitudini mai sunt cunoscute şi ca teste cognitive, de
abilitate sau de inteligenţă (IQ). Ele sunt concepute pentru a testa
abilitatea de înţelegere rapidă în condiţii de timp strict precizate. În
linii foarte largi, cogniţia poate fi definită drept cunoaştere, percepere
şi raţionare şi este studiată de psihologi deoarece dezvăluie măsura
abilităţii de a gândi a unui individ.

Există multe feluri diferite de teste, dar în general ele pot consta
din trei secţiuni, care testează abilităţi diverse: de obicei raţionarea
verbală, abilitatea numerică şi raţionarea grafică sau spaţială. Pentru
a vă oferi oportunitatea de a practica toate tipurile de întrebări pe care
este probabil să le întâlniţi în testările reale, testele care au fost
compilate în mod special pentru această carte sunt multidisciplinare
şi includ întrebări de natură verbală, numerică şi grafică, dar şi
întrebări suplimentare ce implică procese de gândire logică şi în
acelaşi timp un grad de gândire laterală.

În ultimii 25 de ani, testările psihometrice au început să fie
utilizate pe scară largă, deoarece angajatorii trebuie să se asigure că
plasează din capul locului indivizii potriviţi în posturile potrivite.
Unul dintre motivele principale ale testărilor îl reprezintă costul ridicat
al erorilor de angajare în lumea contemporană a bugetelor restrânse şi
a reducerii marjelor de profit. Pentru a angaja pe cineva, o companie
trebuie să publice anunţuri în presă, să examineze CV-urile primite,
să reducă numărul candidaţilor la nivelul unei liste scurte, să-i
intervieveze pe cei astfel triaţi şi în cele din urmă să-l instruiască pe
individul selectat. Dacă s-a comis o eroare şi a fost angajată o per-
soană necorespunzătoare, întregul proces costisitor trebuie repetat.

Este important ca asemenea teste să fie evaluate în tandem,
întrucât dacă un individ înregistrează un punctaj bun la un test de
aptitudini nu înseamnă în mod necesar că va fi adecvat postului,
deoarece puteţi fi expert în executarea unei operaţiuni, dar este posibil
ca operaţiunea în sine să vă displacă intens, iar în majoritatea
sarcinilor succesul depinde în foarte mare măsură de calităţile şi de
atitudinea personală.
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Deşi se acceptă în general că IQ-ul rămâne constant de-a lungul
vieţii şi astfel nu este posibil să vă creşteţi IQ-ul actual, vă puteţi totuşi
îmbunătăţi rezultatele la testele IQ, exersând cu multe tipuri diferite
de întrebări şi învăţând să recunoaşteţi temele recurente.

Pe lângă utilizarea lor în direcţia îmbunătăţirii rezultatelor la
testele IQ, exerciţiile din cartea de faţă prezintă şi avantajul supli-
mentar al exersării creierului. Creierul nostru are nevoie de exerciţii
şi îngrijire, la fel ca toate părţile corpului. Consumăm alimentele po-
trivite pentru a ne menţine inima sănătoasă, ne hidratăm pielea pentru
a-i împiedica uscarea şi, tot aşa cum gimnaştii se străduiesc să-şi
îmbunătăţească performanţele în concursuri prin antrenamente foarte
susţinute şi prin perfecţionarea tehnicilor utilizate, există exerciţii de
„gimnastică mentală” pe care le putem efectua pentru a ne spori
performanţele creierului şi a-i amplifica iuţeala de gândire.

Mulţi continuă să nutrească convingerea perimată că nu pot face
prea multe pentru a-şi îmbunătăţi creierul cu care s-au născut şi că ce-
lulele cerebrale se degenerează permanent odată cu vârsta, dar, în reali-
tate, celulele cerebrale dezvoltă permanent conexiuni noi şi puternice,
iar creierele adulte pot genera celule noi indiferent de vârstă.

Este esenţial să vă folosiţi permanent creierul. De exemplu, cu cât
vom exersa mai mult testele de aptitudini verbale, cu atât ne vom spori
abilitatea de a pricepe înţelesul cuvintelor şi de a le folosi efectiv; cu
cât vom exersa mai mult testele matematice, cu atât vom deveni mai
încrezători în lucrul cu cifre, ne va creşte abilitatea de a efectua cu
exactitate operaţiuni aritmetice şi vom deveni mai rapizi în efectuarea
lor; şi, în sfârşit, cu cât vom exersa mai mult abilitatea de a ne mişca
degetele şi a manipula obiecte mici, cu atât vom deveni mai înde-
mânatici în operaţiunile care implică genul acesta de aptitudine şi mai
rapizi în a le efectua cu precizie.

Testele care urmează au fost concepute special pentru această
carte şi de aceea nu sunt standardizate, astfel încât nu se poate asigura
o evaluare reală a IQ-ului. Mai jos vă oferim însă un îndrumar pentru
a vă evalua performanţa la fiecare test şi un îndrumar cumulativ
pentru performanţa generală la toate cele 10 teste.

Timpul maxim admis pentru fiecare test este de 90 de minute. La
sfârşitul testelor veţi găsi răspunsurile corecte şi fiecare răspuns corect
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se notează cu un punct. Dacă doriţi, puteţi folosi calculatorul pentru
rezolvarea problemelor numerice.

Vă puteţi evalua performanţele astfel:

Pentru un test
Puncte Evaluare
36–40 Excepţional
31–35 Excelent
25–30 Foarte bine
19–24 Bine
14–18 Mediu

Pentru zece teste
Puncte Evaluare
351–400 Excepţional
301–350 Excelent
241–300 Foarte bine
181–240 Bine
140–180 Mediu

Nota traducătorului: În toate cazurile sunt valabile următoarele
convenţii:

• A = Ă = Â; I = Î; S = Ş; T = Ţ;
• se respectă Hotărârea Academiei Române de înlocuire a lui

„î” cu „â” în interiorul cuvintelor;
• alfabetul utilizat este cel fără diacritice, de tip anglo-saxon:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.



Testul unu: Întrebări

Care dintre figurile de mai jos va forma
un pătrat perfect prin îmbinarea cu figura
din stânga?

1.
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2. Care cuvânt dintre paranteze are sensul cel mai îndepărtat de
cuvântul scris cu majuscule?
PROSCRIE (îngădui, sugruma, promova, verifica, acuza)

3. 0, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, ?
Ce număr ar trebui să înlocuiască în mod logic semnul de
întrebare?

4. Care număr nu se potriveşte cu celelalte?
9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768

5. Izoterma este pentru temperatură tot aşa cum izobara este pentru:
atmosferă, vânt, presiune, latitudine, curent.

6.

Care dintre secţiunile următoare lipseşte din pătratul de deasupra?



7. Care figură nu se potriveşte cu celelalte?

8. Identificaţi din fiecare set de paranteze câte un cuvânt care are o
legătură (analogie) cu cuvântul scris cu majuscule şi se asociază
cu acesta în acelaşi fel.

GRAM (energie, greutate, balanţă)

NOD (apă, frânghie, viteză)
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