
28. Która z ponumerowanych figur należy uzupełnić rząd trzech górnych figur? 

 
29. Wstaw brakujący wyraz w nawias: Porto (Robak) Dłubakiewicz;  
Gnomon (……….…..) Zadrzewienie 
30. Wstaw w nawias wyraz, który z literą przed nawiasem tworzy jedno słowo, a z 
literami po nim tworzy drugie: S (……..)KI 
31. Która z ponumerowanych figur pasuje do wolnego kwadratu (wstaw nr)? 
32. Która z ponumerowanych figur pasuje do kwadratu (wstaw nr)? 

31.    32.    
33. Wstaw brakująca liczbę: 7     9    5  11 
            4  15  12   7 
          13    8  11  ….. 
34. Podkreśl nazwę miasta, które nie pasuje do grupy miast:  
RZYM< WASZYNGTON< LONDYN<PARYŻ<NOWY JORK<BERLIN< MOSKWA 
35. Wstaw brakującą liczbę:   
36.Wstaw brakujące litery:  

35.  36.  
37.Wstaw w nawias wyraz, który z literą przed nawiasem tworzy jedno słowo, a z 
literami po nim – drugie (wskazówka: kurek):     E (……….) IEC 
38. Wstaw następną literę w danej serii: A D A E A G A I A Ł A…… 
39. Wstaw brakującą liczbę:  2  7  24  77 …. 

TEST NA INTELIGENCJĘ IQ  imię i nazwisko:……………………………………. 

1.Wstaw brakującą liczbę: 2, 5, 8, 11, …. 
2.Podkreśl wyraz, który nie pasuje do tej grupy wyrazów: dom, dacza, willa, biuro 
3.Wstaw brakujące liczby: 7, 10, 9, 12, 11, … 
4. Podkreśl wyraz, który nie pasuje do grupy wyrazów: śledź, wieloryb, rekin,dorsz 
5. Podkreśl zestaw liter, który nie tworzy nazwy auta: TAIF,ROFD, NUKITPS, EYNSAR 
6. Wstaw brakujący wyraz w nawias: MIASTO (ŁÓDŹ) SZALUPA,  
  ZGODA (…………) POMIESZCZENIE 
7. Wstaw w nawias słowo, które tworzy dwa różne wyrazy w połączeniu z sylabami 
przed i po nawiasie:   WY (………….) NIK 
8. Która z ponumerowanych figur pasuje do wolnego kwadratu (wstaw nr)? 
9. Która z sześciu ponumerowanych figur pasuje na wolne miejsce w kwadracie  
(Wstaw nr)? 
 

8.  9.  
 

10. Wstaw brakującą liczbę:         

 



11.Podkreśl numer figury, która nie pasuje do tej grupy figur:  
12.Wstaw brakujące liczby:       
                                                

11.    12.  
13.Wstaw brakującą literę:  C F J Ł P …. 
14. Wstaw w nawias wyraz, który litery po lewej stronie uzupełnia tak, że tworzy z 
nimi inne wyrazy:      

 
15. Wstaw wyrazy w nawiasy: B + (oprawka) = (stoi przed nią obrońca) 
16. Znajdź brakującą cyfrę: 257 
                                                 475 
                                                 36… 
17. Podkreśl w drugim rzędzie wyraz, który pasuje do trzech wyrazów z pierwszego 
rzędu:                            MAŁŻEŃSTWO POWÓDŹ ZDROWIE 
                                  wykaz pole stan człowiek wydział poprawa 
18. Która z ponumerowanych figur pasuje do wolnego kwadratu? (Wstaw nr) 

 
19. Wstaw w nawias wyraz, który tworzy dwa różne wyrazy w połączeniu z sylabami 
przed i po nawiasie: u (………..)  ka. 
20. Podkreśl litery, które nie tworzą nazwiska sławnego poety: 
 ECŃLHO, MUIWT, WODNIR, ZWATOJKC, CAWSIŁOK 

21. Wstaw brakująca liczbę:    

 
22. Wstaw brakujący wyraz w nawias: RE (KONCERT) NO, RO (J……I…..O) ZE 
23. Wstaw w nawias słowo, które oznacza to samo, co dwa wyrazy umieszczone na 
zewnątrz nawiasu: zabawa (……….….) kłoda 
24. Podkreśl numer figury, która nie pasuje do tej grupy figur. 

 
25. Podkreśl litery, które nie tworzą nazwiska sławnego kompozytora: ZOTRAM, 
SATSURS, REVID, MALESO 
26. Wstaw brakującą literę (za wyjątkiem litery Q): K M H 
                                                                                           P U Ł 
                                                                                           I M ? 
27. Którą z ponumerowanych figur należy wstawić na wolne miejsce (Wstaw nr)? 

 


