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WSTĘP

Ancora imparo.
– Michał Anioł

Inteligencja jest piękną i wartościową cechą umysłu, którą można 
rozwinąć.    Sama   z   siebie  nie  jest   gwarantem    sukcesu,   szczęścia 
i powodzenia w życiu, jednak potrafi być niezwykle przydatna w wielu 
obszarach życia.

Determinuje zdolność uczenia się, jest towarzyszką mądrości, 
wspomaga  kreatywność,  sprzyja  tworzeniu  nowych idei, nadaje kształtu 
i siły działaniom, czyniąc nasz świat bogatszym i fascynującym.

Książka zachęca Czytelnika do kształcenia i ogólnego rozwoju 
umysłu oraz poleca regularny fitness inteligencji.
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ZAWARTOŚĆ I UWAGI

Najwyższe dobro zawiera się w sile wyobraźni. 
– Novalis

Publikacja stanowi kompilację  najważniejszych i praktycznych 
informacji na temat inteligencji. Książka jest opracowaniem czysto 
praktycznym,   w   którym    pominięto   wiele    aspektów    teoretycznych,
a zagadnienia przedstawiono w sposób możliwie prosty i przystępny. 

Przy budowie zadań IQ i opisie zjawiska inteligencji opierano się na 
pracach samych ekspertów, takich jak: prof. Howard Gardner, Philip 
Carter (znawca i autor licznych testów Mensy UK i USA), prof. Edward 
Nęcka, dr Alder oraz wielu innych znamienitych autorów. 

Miłej lektury i wielu sukcesów intelektualnych.
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ISTOTA INTELIGENCJI

Mens agitat molem.
  Duch porusza materię. *

 – Wergiliusz

Pierwsze badania nad inteligencją były prowadzone w XIX wieku
przez Francisa Galtona. Rozumienie tego pojęcia zmieniało się 
znacząco przez lata i powstało wiele różnych definicji. Dalej jednak trudno 
jednoznacznie stwierdzić, które sformułowanie najlepiej oddaje istotę tej 
cechy umysłowej. 

Inteligencja często bywa mylnie utożsamiana  z mądrością, zdobytą 
wiedzą i zdrowym rozsądkiem. Sam termin pochodzi od łacińskiego słowa 
,,intelligentia'', co tłumaczy się jako ,,pojętność''.

Jedna z klasycznych i uniwersalnych definicji traktuje inteligencję 
jako zdolność adaptacji do środowiska (W. Stern). Wyraźnie widoczny 
jest tutaj wpływ ewolucjonizmu, co można uzasadniać tym, iż Galton, 
prekursor naukowych eksploracji w dziedzinie  inteligencji, był kuzynem 
(przyrodnim) Darwina. Określenie jest aktualne do dzisiaj, a z wiekiem 
zostało zmodyfikowane i wzbogacone przez naukowców.

Wybitny polski uczony i autorytet w dziedzinie psychologii, profesor 
Edward Nęcka, przyjął bardziej rozbudowaną wersję, która podkreśla 
fakt,  iż inteligencja jest ściśle powiązana z procesami poznawczymi i 
zdolnością uczenia się.

W szerszym, akademickim ujęciu, inteligencja określana jest 
wówczas następująco: 

zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu zdolność przystosowania się do okoliczności dzięki dostrzeganiu 
abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej abstrakcyjnych relacji, korzystaniu z uprzednich doświadczeń i skutecznej 
kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.kontroli nad własnymi procesami poznawczymi.

W następnym rozdziale przedstawiono zestawienie definicji 
inteligencji, ilustrując zagadnienie z różnych punktów widzenia.

*  Określenie przewagi inteligencji i rozumu nad materią.
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1. Uzupełnij odpowiednio słowo.1. Uzupełnij odpowiednio słowo.

2. Utwórz słowa z przedstawionych liter.2. Utwórz słowa z przedstawionych liter.

3. Wstaw odpowiednie litery.3. Wstaw odpowiednie litery.
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Fitness inteligencji. ABC słowa
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4. Utwórz angielskie słowo z przedstawionych liter.4. Utwórz angielskie słowo z przedstawionych liter.
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5. Utwórz imię świętej z przedstawionych liter.5. Utwórz imię świętej z przedstawionych liter.

Fitness inteligencji. ABC słowa
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FITNESS INTELIGENCJI

ABC LOGIKA

Miłość to jest zagadka wszechczasów.
– Adam Asnyk



1. Wskaż właściwą odpowiedź.1. Wskaż właściwą odpowiedź.

A B C D

Fitness inteligencji. ABC logika
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A B C D

2. Wskaż właściwą odpowiedź.2. Wskaż właściwą odpowiedź.

??

Fitness inteligencji. ABC logika
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FITNESS INTELIGENCJI

ABC LICZBY

Jedyną miarą miłości
jest miłość bez miary.

– Św. Franciszek Salezy
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2. Wpisz odpowiednią liczbę.2. Wpisz odpowiednią liczbę.
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Fitness inteligencji. ABC liczby

1. Wpisz odpowiednią liczbę.1. Wpisz odpowiednią liczbę.

3. Wpisz odpowiednią liczbę.3. Wpisz odpowiednią liczbę.
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31. Wpisz odpowiednią liczbę.31. Wpisz odpowiednią liczbę.

+3, +1, +3. +1
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32. Wpisz odpowiednią liczbę.32. Wpisz odpowiednią liczbę.

Fitness inteligencji. ABC liczby
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AFORYZMY

Czymże jest nazwa?
To, co zowiem różą,

Pod inną nazwą równie by pachniało.
– William Shakespeare



B Ó G, W I A R A  I  R O Z U M

Boga czuje serce, 
nie rozum. 

– Blaise Pascal

Wiara, 
podobnie jak miłość,

nigdy nie opiera się na rozumie.
– Hermann Hesse

Miłość jest 
najpiękniejszą religią.
– Honoré de Balzac
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