
MULTIINTELLIGENTSUSE TEST 
 
Iseenda erinevate intelligentsustüüpide tasakaalu hindamiseks võib kasutada järgnevat 
küsimustikku. Tulemus kehtib antud ajahetkel ega pretendeeri teaduslikkusele. 
Hinda toodus väiteid 5-pallisel skaalal. Kui sa oled väitega täiesti nõus, hinda seda punktiga 5. 
Kui väide ei käi üldse sinu kohta, kirjuta 0. 
 
…  1. Ma tegutsen alati üks samm korraga. 
…  2. Tunnen ära ja oskan nimetada mitmeid linnu-, puu- ja taimeliike. 
…  3. Suudan visuaalselt meenutada toimunut (silme ette manada). 
…  4. Mul on hästi rikas sõnavara ja ma kasutan seda oma väljendustes. 
…  5. Mulle meeldib teha kirjalikke märkmeid ja ma hindan seda tegevust väga. 
…  6. Mul on hea tasakaalutunnetus ja ma naudin füüsilist liikumist. 
…  7. Mulle meeldivad loomad ja ma tahan omada oma lemmiklooma. 
…  8. Tunnen iseennast hästi ja tean, miks käitun just nii nagu käitun. 
…  9. Mulle meeldib rääkida ja suhelda. 
… 10. Omandan hästi teisi inimesi (ja loenguid) kuulates. 
… 11. Olen osav käelises tegevuses ja esemetega tegeldes. 
… 12. Muusikat kuulates tajun oma meeleolu muutumist 
… 13. Mulle meeldib lahendada ristsõnu, mõistatusi, loogikaharjutusi. 
… 14. Mulle meeldib mõelda valjult, rääkida läbi probleemide, küsida küsimusi. 
… 15. Jätan asju (nt telefoninumbrid) meelde nende rütmi järgi.  
…16. Uue omandamisel on minu jaoks olulised diagrammid, näitlikud õppevahendid, 
seinatabelid. 
… 17. Mulle avaldavad mõju ümbritsevate inimeste tunded ja tujud. 
… 18. Mulle meeldib viibida väljas, tunnen end looduses turvaliselt. 
… 19. Õpin paremini, kui saan end samal ajal liigutada. 
… 20. Järjestan tegevused enda jaoks tähtsuse järjekorras. 
… 21. Enne millegi uue õppima asumist tahan selle enda jaoks väärtustada, teada asja sisu, 
tähtsust ja eesmärke. 
… 22. Mulle meeldib mõelda probleemide üle samal ajal, kui liigun. 
… 23. Olen võimeline selgitama teistele keerulisi ülesandeid, viima nendeni asja sisu. 
… 24. Mul on hea suunataju. 
… 25. Mul on loomupärane oskus kuulata teiste argumente, anda tagasisidet, lahendada 
olukordi. 
… 26. Suudan hõlpsasti meelde jätta laulusõnu.  
… 27. Suudan erinevatest kanalitest info vastu võtta ja luua enda jaoks tervikpilti. 
… 28. Mulle meeldivad mängud, kus saan tegutseda koos teistega. 
… 29. Kui ma töötan või mõtlen, tahan vaikust ja rahu. 
… 30. Suudan muusikateost kuulates eristada üksikpille. 
… 31. Suudan tajuda esemete, nähtuste ja tegevuste vahelisi seoseid. 
… 32. Meeskonnatöös tunnen end hästi ja suudan oma ideid ühitada grupiliikmete omadega ja 
neid edasi arendada. 
… 33. Olen huvitatud psühholoogiast ja inimeste käitumise motiividest. 
… 34. Olen tähelepanelik ja märkan sageli asju, mida teised ei pane tähele. 
… 35. Muutun ruttu rahutuks. 
… 36. Mulle meeldib õppida ja töötada iseseisvalt.  
… 37. Mulle meeldib teha muusikat. 
… 38. Mind vihastab, kui keskkond jäetakse hooletusse või seda reostatakse. 



… 39. Mulle meeldivad probleemid, mida saab lahendada matemaatilisi meetodeid või 
numbreid kasutades. 
… 40. Olen iseseisev mõtleja ja tunnen iseennast hästi. 
 
TULEMUS: 
 
 

 
 
HINDAMINE:  (max 25 punkti) 
 
1.  Interpersonaalne 

     9, 17, 25, 28, 32 
 
2. Intrapersonaalne 
    8, 21, 29, 36, 40 
 
3. Lingvistiline 

    4, 5, 10, 14, 23 
 
4. Matemaatilis-loogiline 

    1, 13, 20, 31, 39 
 
5. Ruumilis-visuaalne 

    3, 16, 24, 27, 34 
 
6. Kehalis-kinesteetiline 

    6, 11, 19, 22, 35 
 
7. Muusikaline 

    12, 15, 26, 30, 37 
 
8. Naturalistlik 

    2, 7, 18, 33, 38 
 


