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Anna Thomas
General Intelligence Assessment (GIA)

Czym jest GIA?

Thomas GIA opisuje pięć obszarów 
zdolności poznawczych. W skład baterii 
wchodzą testy: Rozumowanie, 
Porównywanie elementów, Posługiwanie 
się liczbami, Znaczenie słów oraz 
Orientacja przestrzenna. Wyniki uzyskane 
przez ciebie pomogą określić twój potencjał 
do rozwiązywania problemów oraz 
szybkość zdobywania nowych informacji. 
W raporcie znajdziesz opis swoich 
zdolności w kontekście każdego z pięciu 
obszarów GIA, a także wskazówki jak 
zwiększyć swoją efektywność.

Każdy z testów w baterii to kombinacja 
pomiaru szybkości i dokładności 
przetwarzania informacji, których 
znaczenie jest równie istotne dla 
osiągnięcia wysokiego wyniku. W każdym z 
modułów testowych system generuje tyle 
zadań testowych, ile osoba jest w stanie 
rozwiązać w podanym czasie. Ważne jest, 
aby wyniki analizy interpretować w 
kontekście praktycznego doświadczenia, 
nabytych umiejętności, stylu zachowania i 
cech osobowości.

Uwaga: Jeśli istnieje jakikolwiek czynnik, który mógł mieć negatywny wpływ na twoje 

wyniki w GIA i w twojej ocenie raport nie jest prawidłowym odzwierciedleniem twoich 

zdolności i potencjału uczenia się, poinformuj o tym osobę lub firmę, która poprosiła cię 

o wypełnienie GIA.



Rozumowanie
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Test Rozumowanie dotyczy rozwiązywania problemów logicznych. Zadanie polega na 

zatrzymaniu przychodzącej informacji w pamięci krótkotrwałej, a następnie na 

udzieleniu na jej podstawie odpowiedzi na zadane pytanie. "Rozumowanie" bada 

umiejętność wyciągania wniosków na podstawie informacji wyrażonych w sposób 

werbalny i rozumienia zróżnicowanych komunikatów.

Twój wynik testu wskazuje, że jesteś w stanie szybciej i dokładniej niż większość 

społeczeństwa, wyciągać wnioski na podstawie informacji podanych w formie tekstowej. 

Efektywniej niż inni zatrzymujesz dane w pamięci krótkotrwałej i z reguły dochodzisz do 

poprawnych konkluzji w trakcie rozmów z innymi.  

Aby zwiększyć swoją 

skuteczność w zakresie 

rozumowania i wyciągania 

wniosków, możesz 

zastosować następujące 

strategie zaradcze:

Niektóre osoby mogą nie przetwarzać informacji werbalnych tak szybko 

jak ty. Wykonywane podsumowań i parafrazowanie pomoże ci zapewnić, 

że informacje przez ciebie przekazywane będą właściwie zrozumiane.

Przekazywanie kluczowych informacji z wyprzedzeniem i na piśmie, da 

innym czas na przygotowanie się i bardziej efektywne uczestniczenie w 

dyskusji.  

Czasami sytuacja będzie wymagać od ciebie komunikowania się w sposób 

bardziej konkretny – bez zakładania, że odbiorcy wyłapią subtelne 

niedopowiedzenia.



Porównywanie elementów
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Test GIA Porównywanie elementów polega na porównywaniu ze sobą par liter. Zadanie 

polega na określeniu ile zestawów w przykładzie to pary takich samych liter. 

"Porównywanie elementów" mierzy spostrzegawczość i umiejętność wyszukiwania 

niedokładności w materiałach pisanych, diagramach i liczbach. Pozwala też określić 

umiejętność odrzucania informacji nieistotnych. 

Twój wynik testu wskazuje, że jesteś w stanie w tempie podobnym do większości ludzi 

identyfikować niedokładności w tekstach, liczbach i diagramach. Wyszukiwanie błędów i 

nieścisłości będzie u ciebie przebiegać relatywnie szybko i z dużą dokładnością. Twoja 

umiejętność szybkiego czytania i odróżniania informacji istotnych od nieistotnych 

prawdopodobnie jest na poziomie średnim – jak u większości społeczeństwa.

Aby zwiększyć swoją 

skuteczność w zakresie 

spostrzegawczości i 

wyszukiwania 

niedokładności, możesz 

zastosować następujące 

strategie zaradcze:

Niektórym osobom odnajdywanie błędów i niedokładności będzie 

zajmować więcej czasu, niż tobie. Pamiętaj, że nie świadczy to o ich braku 

przywiązania do jakości i dbałości o detale, natomiast może to świadczyć 

o ich spostrzegawczości. 

Inne osoby będą identyfikować niedokładności szybciej niż ty. Dlatego, 

zabezpiecz sobie wystarczającą ilość czasu na sprawdzanie jakości plus 

ewentualne wsparcie  id innej osoby, jeśli twoim zdaniem jest ono 

pożądane.

Jeśli zależy ci na szybszym przetwarzaniu informacji, pomocne dla ciebie 

może być opanowanie technik szybkiego czytania.



Posługiwanie się liczbami
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Test GIA Posługiwanie się liczbami określa szybkość i dokładność przetwarzania danych 

numerycznych. Test polega na szacowaniu odległości między liczbami. Na podstawie 

udzielonych odpowiedzi można określić na ile komfortowa będzie dla ciebie praca, 

polegająca na analizie danych wyrażonych w takiej formie.

Twój wynik GIA wskazuje, że szybciej i dokładniej niż większość ludzi przetwarzasz dane 

liczbowe. Rozumowanie numeryczne i wykonywanie działań w pamięci prawdopodobnie 

będzie dla ciebie łatwiejsze, niż dla innych.

Aby zwiększyć swoją 

skuteczność w zakresie 

przetwarzania danych 

liczbowych, możesz 

zastosować następujące 

strategie zaradcze:

Bardzo szybko przetwarzasz dane liczbowe. Możesz jeszcze bardziej 

zwiększyć wydajność i dokładność, tworząc z wyprzedzeniem szablony, 

arkusze kalkulacyjne i formuły.

Inni mogą nie przetwarzać pojęć ilościowych tak szybko jak ty. 

Dostarczanie tych informacji w formie wykresów, rysunków i tabel może 

sprawić, że koncepcje staną się bardziej dostępne dla szerszej grupy 

odbiorców.

Twoja skuteczność w zakresie rozumowania liczbowego może prowadzić 

do utraty czujności podczas przeprowadzania obliczeń. Pamiętaj, aby 

zawsze poświęcić czas na sprawdzenie jakości i dokładności swojej pracy.



Znaczenie słów
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Test Znaczenie słów bada zdolności i umiejętności semantyczne. Zadanie polega na 

rozróżnieniu znaczeń poszczególnych słów, znalezieniu dwóch o podobnym lub 

przeciwstawnym znaczeniu i oddzieleniu wyrazu z nimi niezwiązanego. "Znaczenie słów" 

diagnozuje rozumienie złożonych komunikatów i procesowanie informacji wyrażonych 

zarówno w sposób mówiony, jak i pisany. 

Twój wynik testu wskazuje, że jesteś w stanie z efektywnością wyższą niż 

większość społeczeństwa rozróżniać znaczenie wyrazów i analizować złożone 

komunikaty ustne lub pisemne. Dysponujesz szerokim zasobem słownictwa. Przekazując 

informacje korzystasz z zaawansowanego języka i terminologii.

Aby zwiększyć swoją 

skuteczność w zakresie 

rozumienia niuansów 

znaczeniowych, możesz 

zastosować następujące 

strategie zaradcze:

Twój poziom zdolności w tej dziedzinie pozwala ci często używać 

skomplikowanego języka w swojej komunikacji. Pamiętaj, że wyrażanie 

informacji w prostszy sposób może sprawić, że lepiej i szybciej przebijesz 

się do szerszej świadomości.

Prawdopodobnie sprawnie werbalizujesz swój punkt widzenia. Jeśli 

będziesz korzystać z pomocy wizualnych, twój komunikat będzie bardziej 

zrozumiały dla większej liczby odbiorców.  

Przygotowując się do rozmów lub prezentacji, staraj się unikać zbyt 

długich komunikatów werbalnych, Umiejętność przekazania informacji w 

zwięzły sposób pomoże ci unikać niewłaściwej interpretacji twoich słów.



Orientacja przestrzenna
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Test Orientacja przestrzenna mierzy zdolność wizualizacji i wyobraźnię przestrzenną. 

Zadanie polega na wyobrażeniu sobie obrotu kształtu w trójwymiarze. "Orientacja 

przestrzenna" pozwala zdiagnozować zdolności techniczne, umiejętność dopasowania do 

siebie brył i schematów.  

Twój wynik testu wskazuje, że jesteś w stanie z szybkością i dokładnością podobną do 

większości społeczeństwa wizualizować i manipulować kształtami w wyobraźni. 

Podobnie do innych będziesz interpretować złożone dane obrazkowe, wykresy, mapy i 

schematy.

Aby zwiększyć swoją 

skuteczność w zakresie 

wizualizacji i orientacji 

przestrzennej, możesz 

zastosować następujące 

strategie zaradcze:

Prawdopodobnie interpretujesz informacje przedstawione wizualnie 

szybciej niż niektóre osoby w twoim otoczeniu. Pamiętaj, że innym 

przetwarzanie tych samych informacji i rozumowanie na ich podstawie 

może zająć więcej czasu.  Może też być konieczne przekazanie informacji 

w inny sposób – na przykład werbalnie.

Jeśli wolisz przedstawiać idee za pomocą diagramów, wykresów i 

rysunków, pamiętaj, że nie wszystkie informacje muszą być 

prezentowane w atrakcyjnym wizualnie formacie. Czasami uproszczenie 

może sprawić, że Twoje pomysły będą lepiej zrozumiane.

Twoje umiejętności w tej dziedzinie są na poziomie podobnym do 

większości ludzi. Gdy pracujesz w zespołach, upewniaj się, że informacje 

prezentowane wizualnie są dla wszystkich zrozumiałe – dostosuj liczbę 

takich komunikatów do możliwości odbiorców.
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Niniejszy raport przedstawia opis twoich zdolności poznawczych i umiejętności, w 

oparciu o wyniki analizy Thomas GIA. Więcej informacji na temat narzędzia GIA i 

narzędzi psychometrycznych Thomas, znajdziesz na stronie testythomas.pl.

Jeśli masz pytania dotyczące zawartości raportu, lub zastosowania tych informacji, 

skontaktuj się z Administratorem analizy.


