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Uwagi wprowadzające

W książce Intuicja – w stronę teorii (Dobrołowicz 2019a), 
jak sygnalizuje jej tytuł, zamieściłem sporo informacji na te-
mat natury intuicji, a więc jej istoty oraz właściwości  Trud-
no nie zauważyć, że zainteresowanie intuicją w coraz więk-
szym stopniu dotyczy aspektów praktycznych  Takie sygnały 
w  pierwszym rzędzie odbieram od przyjaciół, znajomych, 
w  tym dociekliwych studentów, którzy zadają mi pytania 
typu – w czym, czyli w jakich sytuacjach można wykorzystać 
intuicję? Ogólna moja odpowiedź na podobne pytania zazwy-
czaj brzmi: w lepszym poznawaniu innych ludzi, a zwłaszcza 
siebie samego, swoich często ukrytych i niedocenianych moż-
liwości, ogólnie – w osiąganiu sukcesów życiowych itp  Bywa-
ją również bardziej szczegółowe i dociekliwe pytania, świad-
czące często o przesadnych oczekiwaniach  Na przykład: czy 
wiedza o intuicji (czytaj czy moja książka) umożliwi wygranie 
głównej nagrody w  grze losowej, typu Lotto? Odpowiadam 
uczciwie, że wprawdzie gwarancji nie daję, to jednak w tek-
ście poprzedniej książki (2019a) można znaleźć informacje 
o sygnałach intuicyjnych  

Ogólnie mam podstawy do optymizmu w kwestii zainte-
resowania problematyką mojej książki, szczególnie ze strony 
młodych ludzi (studentów, uczniów), którzy coraz częściej za-
uważają ograniczenia wynikające z jednostronnego podejścia 
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do problemów tego świata, oczekują alternatywnych rozwią-
zań, a nadzieje lepszych rozwiązań kojarzą również z intuicją  
Dostrzegam również coraz wyraźniejsze sygnały płynące ze 
środowisk naukowych, które świadczą o zapotrzebowaniu na 
wiedzę o praktycznym znaczeniu intuicji  W pierwszym rzę-
dzie dotyczy to nauk związanych z ekonomią, w tym nauki 
o zarządzaniu, gdzie intuicji poświęca się coraz więcej uwagi  
W rozwoju nauk ekonomicznych dokonuje się ewolucja pojęcia 
zasobów, gdzie punkt ciężkości został przeniesiony z zasobów 
materialnych w  kierunku zasobów niematerialnych, głównie 
ludzkich  Wyrazem tego jest fakt posługiwania się pojęciem 
potencjał intuicyjny menedżera  To pojęcie szczególnie wyekspo-
nowała Kamila Malewska (2018), która stwierdza, że jest to jed-
na z  najważniejszych kompetencji menedżerskich  Jest rzeczą 
oczywistą, że nie chodzi o to, aby podejście intuicyjne wyparło 
podejście logiczne, wręcz odwrotnie, chodzi o  integrację obu 
tych zdolności, stąd lansuję neologizm logint, nie tylko w zna-
czeniu teoretycznym, ale również praktycznym 

Co nowego, a jednocześnie praktycznego znajdzie Czytel-
nik w tej książce? Są tu trzy wstępne, a więc ogólnie sformuło-
wane propozycje  Pierwsza dotyczy nowej typologii umysłów, 
w których różny jest udział intuicji  Druga propozycja doty-
czy nowych, oryginalnych testów psychologicznych do bada-
nia i diagnozowania typów umysłowości  Problemy związane 
z nowymi testami zajmują tu centralne miejsce  W najogól-
niejszym ujęciu można stwierdzić, że nowe testy pozwalają 
nie tylko precyzyjnie zbadać poziom IQ (za pomocą wielu 
różnych wskaźników), ale również odpowiedzieć na pytanie 
o udział w umyśle danej osoby zdolności i preferencji logicz-
nych oraz intuicyjnych  Trzecia nowość to również autorska 
propozycja treningu myślenia intuicyjnego  Jest to zarys me-
tody trenowania umysłu w procesie rozwiązywania trudnych 
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problemów, gdzie znaczącą rolę odgrywa intuicja poznawcza 
w interakcji z  logiką  Szczególnie ważne są tu sygnały intu-
icyjne, torowanie, przerwy inkubacyjne  Wymienionym kwe-
stiom trzeba było poświęcić cztery rozdziały 

Aby ułatwić Czytelnikowi orientację w  tym, co tu jest 
istotne, a  co uzupełniające, wprowadziłem wiele ramek, 
w  których znalazły się często informacje interesujące, ale 
z punktu widzenia celów głównych tej książki mniej ważne 

Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelni-
ków, którzy interesują się procesami poznawczymi, w tym in-
tuicją  Jestem przekonany, że mogą znaleźć w niej coś intere-
sującego i pożytecznego dociekliwi uczniowie szkół średnich, 
studenci i doktoranci  Pracownicy naukowi może dostrzegą 
tu również nowe inspiracje 

Życzę satysfakcji z obcowania z moimi książkami 

Podziękowania
Książka mogła powstać dzięki życzliwej pomocy wielu 

osób, trzy nazwiska wybitnych Profesorów wymieniłem w po-
przedniej książce (Dobrołowicz 2019a), tu w pierwszym rzę-
dzie kieruję podziękowanie studentom psychologii Akademii 
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, których zainte-
resowanie psychologią intuicji przez lata było bardzo duże, 
stąd garnęli się do mojego seminarium magisterskiego, prze-
prowadzili setki badań moimi testami, pozytywnie wzmac-
niali moje poszukiwania, a głównie inspirowali do twórczych 
pomysłów  Bez ich zaangażowania nie byłbym w stanie uczy-
nić znaczących postępów badawczych1  Nie jestem w stanie 
zamieścić nazwisk wszystkich studentów, którym należą się 

1  Nie miałem szczęścia pozyskania żadnych grantów uczelnianych 
czy ministerialnych 
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podziękowania  Część tych nazwisk znalazła się w rozdziale 
trzecim, gdzie przytoczyłem fragmenty tych prac 

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Doktor Ewy 
Stanisławiak, która z  reguły bardzo wysoko oceniała prace 
magisterskie moich studentów, stąd też czerpałem znaczące 
dla mnie wzmocnienia pozytywne dla dalszych poszukiwań 

Bardzo dziękuję Panu Magistrowi Piotrowi Badełkowi, 
który przez lata mozolnie doskonalił niejeden program kom-
puterowy do stale zmieniających się moich pomysłów no-
wych wersji testów 

Najczęściej jednak korzystałem z pomocy praktycznej Ja-
rosława, mojego Syna, który m in  wymyślił setki różnych za-
dań testowych w wersji komputerowej 



Rozdział 1. Typy umysłu – nowe spojrzenie

Każdy człowiek jest pod pewnym względem:
a) jak wszyscy inni,

b) jak niektórzy inni ludzie,
c) jak nikt poza nim.

Clyde Kluckhohn, Henry A  Murray1

Uwagi wprowadzające
W  poprzedniej książce (2019a) (zwłaszcza rozdziale 2) 

akcentowałem tezę, że nie ma jednej intuicji, natomiast jest 
wiele jej rodzajów i poziomów  Tu mowa będzie również o po-
ziomach intuicji, ale w innym ujęciu, mianowicie o podmio-
tach poznających, w  umysłach których udział intuicji może 
być bardzo różny 

W psychologii, podobnie jak w wielu innych dyscyplinach 
naukowych (biologicznych, w geologii, językoznawstwie i in ) 
tworzenie typologii, czyli wyodrębnianie typów, jest istot-
nym zadaniem  Nie ma czegoś takiego jak człowiek w ogóle; 
są ludzie o różnych osobowościach, umysłach, zdolnościach, 
preferencjach  Żyjemy w coraz bardziej złożonej rzeczywisto-
ści, stąd wiedza o  typach umysłu ludzi nabiera coraz więk-
szego znaczenia  Dotąd w psychologii najwięcej typologii za-

1  Motto to zawdzięczam Profesorowi Władysławowi J  Palu chow-
skiemu (2001) 
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proponowano w odniesieniu do temperamentu, osobowości, 
charakteru  Jest rzeczą oczywistą, że w każdej typologii psy-
chologicznej uwzględnia się, w jakiejś mierze, również umysł  
Niezbędne są naukowe typologie umysłów ludzkich, których 
– według mojej oceny – jest niedosyt, natomiast istnieje dużo 
propozycji pozanaukowych, mianowicie:

– tworzonych w okresie, gdy psychologia jeszcze nie miała 
statusu samodzielnej dyscypliny naukowej (zob  1 1 1);

– tworzonych nawet przez pracowników naukowych, ale ra-
czej jako produkt uboczny, dla celów praktycznych (zob  1 1 2) 

Ten rozdział wyróżnia się tym, że:
– jest poświęcony głównie tym naukowym typologiom 

umysłu, w których uwzględniony jest udział intuicji;
– prezentuje krótko cztery typologie tego rodzaju;
– jest tu propozycja modyfikacji dotychczasowych typologii;
– jest tu dużo informacji uzupełniających (w ramkach), za-

wierających szerokie spektrum przykładów genialnych osób 
o różnych typach umysłowości 

W celu przybliżenia pojęcia typu, odsyłam do motta tego 
rozdziału, w którym cytowani autorzy wyodrębnili trzy gru-
py ludzi  Nas interesuje grupa oznaczona jako „b” 

1.1. O typologiach ogólnych – bez uwzględniania 
intuicji

1.1.1. Zanim powstała psychologia jako samodzielna 
nauka

Michał Wiszniewski opublikował w 1837 roku książkę pod 
tytułem Charaktery rozumów ludzkich  Według Stefana Szu-
mana (1988) dla tej pracy trafniejszy tytuł to: Typologia umy-
słu ludzkiego albo Typologia inteligencji  Obecnie wysoko ce-
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nimy tę pracę, mimo iż powstała w okresie, gdy psychologia 
nie była jeszcze samodzielną nauką, przed powstaniem ka-
tedr i laboratoriów psychologicznych, wynalezieniem testów 
itp  Książkę Wiszniewskiego podziwiamy głównie dlatego, że 
opisał zaskakująco dużo różnych typów i podtypów umysłu  
Oto wybrane przykłady (Wiszniewski 1988):

• Znajdujemy tu obszerną plejadę umysłów, określa-
nych mianem „głupiec”  Między innymi, są tu nastę-
pujące podtypy:
– głupiec przesądny (np  przekonany, że kiedy kot-

ka się myje albo sroka skrzeczy, to pewnie goście 
przyjadą);

– głupiec przeciwstawiający się (byłby sceptykiem, 
gdyby miał rozum   );

– głupiec przeuczony („w zawód naukowy się puścił”; 
„biegły jest niepospolicie w magii, astrologii i alche-
mii”) (Wiszniewski 1988, s  92);

– głupiec dowcipkujący (lecz „prócz niego nikt się nie 
śmieje”) (Wiszniewski 1988, s  94);

– głupiec płaczliwy („zawsze ma się za skrzywdzone-
go”) (Wiszniewski 1988, s  96);

– głupiec polerowny („głupstwo jego pod zewnętrz-
nym ukryte polorem, nie obraża i nie nudzi”) (Wisz-
niewski 1988, s  97);

– głupiec zarozumiały („co sobie ubrda, tego mu i mło-
tem nie wybijesz”) (Wiszniewski 1988, s  97);

– półgłówek („rozumnego i dowcipnego bardzo uda-
wać lubi”) (Wiszniewski 1988, s  99);

– głupiec przemądrzały (więc np  „książki sobie pisać 
postanowił”) (Wiszniewski 1988, s  101);

– człowiek prostoduszny („brak przebiegłości, prze-
zorności i  dowcipu, obok wielkiej dobroci serca 



Rozdział 1. Typy umysłu – nowe spojrzenie16 

odróżnia go od rozsądnych”) (Wiszniewski 1988, 
s  102);

– prostaczek („rozum jego po powierzchni pełza, więc 
ufa zmysłom jak rozumowi, subtelnych rozumowań 
nie pojmując”) (Wiszniewski 1988, s  103);

• W rozdziale Przywary i niedoskonałości rozumów Wisz-
niewski wymienia m in  następujące podtypy:
– pedant („biorąc małe rzeczy za wielkie”; „mają ro-

zum dogmatyczny”) (Wiszniewski 1988, s  105);
– drobnowidz, karłowaty geniuszek;
– rozum o jednej myśli („zawsze jednymi i tymi samy-

mi żyją myślami, nową prawdą jak cudzoziemcami 
gardzą”) (Wiszniewski 1988, s  107);

– rozum bez pamięci (zdolni są operować ogólnikami);
– rozum mętny (bardzo często operują myślami nie-

dojrzałymi, przedwcześnie wypowiedzianymi);
– krzywy rozum („wszystko pojmuje łacno, ale z naj-

jaśniejszych prawd fałszywe wyprowadza wnioski”) 
(Wiszniewski 1988, s  117 i n );

– rozumy leniwe („nowych myśli sami nie stworzą, nie 
miewają natchnień, ani szczęśliwych pomysłów, lecz 
cudze dobrze obejmują i przywodzą”) (Wiszniewski 
1988, s  120) 

• W  rozdziale: Rozum. Człowiek rozumny występują 
m in  następujące podtypy:
– rozum systematyczny („architekturą swych myśli 

cały czas jest zajęty”, „utwory jego mają regularność 
świątyń greckich, ale brakuje im kolorytu i życia”) 
(Wiszniewski 1988, s  158);

– rozum samorodny („nieuprawny nauką, wszystko 
z siebie snuje, ich pomysły odznaczają się oryginal-
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nością, często niespodziewanymi wynalazkami   ”) 
(Wiszniewski 1988, s  159);

– rozum spekulacyjny (wylęga się z filozofii);
– człowiek wahający się („wahanie się powinno wszel-

kie postanowienia nasze poprzedzać, nie kończyć”) 
(Wiszniewski 1988, s  179) 

• W kolejnych rozdziałach znajdujemy opisy geniuszy i ty-
pów zbliżonych, jak np  dusze ogniste, urojeńców i in 

***
Cytowany autor na podstawie wnikliwych obserwacji lu-

dzi oraz literatury głównie pięknej, stworzył szeroką plejadę 
umysłów ludzkich  Dzieło godne jest podziwu; nasuwa się py-
tanie – dlaczego wraz z rozwojem nauki podobne typologie 
ograniczały się do dwóch względnie czterech typów? Może 
dlatego, że Wiszniewski starał się być w zgodzie nie z para-
dygmatem, ale rzeczywistością? A  przecież opisywana rze-
czywistość stale się rozwija, różnicuje, a nawet polaryzuje 

1.1.2. Przykłady typologii naukowych
Gdy powstała psychologia jako odrębna nauka, uczeni spe-

cjalizujący się w nowej dziedzinie wzorowali się na dyscypli-
nach ścisłych, w dużej mierze na fizyce, gdzie poszukiwania 
szły w badaniu najmniejszych elementów materii  Psychologo-
wie zajęli się eksperymentalnym badaniem wrażeń jako od-
powiednikiem atomów fizycznych  W tej sytuacji umysł jako 
przedmiot badań psychologicznych odchodził na plan dalszy  
Panowało przekonanie, że umysł poznamy dopiero wówczas, 
gdy zbadamy wszystkie „cegiełki”, z jakich jest on zbudowany 

Jest rzeczą oczywistą, że żadna nauka nie może obejść się 
bez bardziej globalnego ujęcia problematyki swoich badań  
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Podobnie jest w psychologii  Jedną z pierwszych typologii in-
telektu zaproponował William James, który wśród uczonych 
wyodrębnił dwie grupy, mianowicie subtelnych teoretyków 
i powierzchownych empiryków, stąd zaproponował dwa typy 
umysłu, mianowicie typy racjonalne i empiryczne  Typy ra-
cjonalne to inaczej rozumowe, których procesy poznawcze 
są podporządkowane logice  Natomiast osoby o typie umysłu 
empiryka mają skłonność do sensualizmu i  determinizmu  
Tak więc racjonalista głównie zgłębia i  porządkuje wiedzę, 
natomiast empiryk ma tendencję głównie do obserwacji rze-
czywistości i gromadzenia faktów  James nie próbował nawet 
uzasadniać swojej typologii, na przykład poprzez odwoływa-
nie się do jakichś bardziej podstawowych procesów, zdolno-
ści, mechanizmów itp 

Druga, późniejsza typologia umysłu, bardziej rozpo-
wszechniona, jest autorstwa Iwana Pawłowa  Ten uczony wy-
różniał dwa główne typy umysłowości – myśliciela i artystę  
Typ artystyczny interesuje się przede wszystkim światem ze-
wnętrznym, jest wrażliwy na doznania zmysłowe, preferuje 
konkrety, wyobrażenia i emocje, w myśleniu dominują obrazy 
itp  Natomiast typ myśliciela to głównie teoretyk, który my-
śli abstrakcyjnie  Pawłow w odróżnieniu od Jamesa wskazuje 
na podstawy swojej typologii  Głównym źródłem różnic mię-
dzy typami umysłu są dwa układy sygnalizacyjne, z których 
pierwszy jest wspólny dla człowieka i zwierząt, polega na od-
bieraniu konkretnych bodźców, natomiast drugi układ sygna-
lizacyjny występuje jedynie u człowieka, to system werbalny  
Słowa w tej koncepcji to sygnały sygnałów 

Warto tu odnotować znamienny fakt z  historii nauki  
Otóż sam Pawłow nie ograniczał się do dwóch wymienio-
nych typów, ale dopuszczał możliwość funkcjonowania 
w  praktyce typu pośredniego, zrównoważonego, bez skraj-
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ności  Jednak to życiowe, praktyczne podejście nie znala-
zło wśród naukowców zrozumienia i  zostało zignorowane, 
w efekcie utracone 

Są podstawy do twierdzenia, że wraz z wyodrębnieniem 
się i  rozwojem działu psychologii pod nazwą inteligencja, 
psychologowie interesowali się umysłem głównie w  ujęciu 
ilościowym, (np  inteligencja wysoka, przeciętna, niska, upo-
śledzona), stąd można nawet mówić o pewnej formie reduk-
cjonizmu  Obecnie nie odchodzimy od pomiarów i  opisów 
ilościowych, ale stopniowo główny akcent jest stawiany na 
opisach jakościowych (zob : Matczak 1982; Nosal 1992; Stre-
lau 1992; Hornowska 2001; Paluchowski 2001)  Coraz bardziej 
psychologów interesuje zróżnicowanie umysłów (stąd m in  
wielość modeli i rodzajów inteligencji) 

1.1.3. Przykład typologii „żargonowej”
Mianem „żargonowe” określam propozycje typologii, 

w których kluczową rolę – jak u Wiszniewskiego – pełnią ob-
razowe nazwy  Podobnych przykładów można przytoczyć 
sporo, bo tworzyli je nie tylko uczeni, ale głównie parapsy-
chologowie, popularyzatorzy wiedzy, literaci  Przytaczam tu 
typologię Hansa Selyego, którego interesowały umysły nie 
tylko jako badacza, ale również jako praktyka, kierującego 
dużymi zespołami pracowników naukowych i personelu po-
mocniczego  Selye wyróżnił aż 16 typów osobowości, które 
podzielił na trzy grupy:

I  Ludzie czynu:
1   Człowiek gromadzący fakty  Ten typ jest zazwyczaj 

dobrym obserwatorem i sumiennym ciułaczem infor-
macji, ale brak mu wyobraźni, stąd zazwyczaj nie jest 
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on zdolny do tworzenia czegokolwiek  Na szczęście – 
występuje rzadko w czystej formie 

2   Racjonalizator  Ten typ pracownika naukowego jest 
skoncentrowany na ulepszaniu aparatury i  metod, 
stąd – jak to uszczypliwie zauważa cytowany autor – 
nie ma czasu na to, aby je wykorzystać 

II  Myśliciele:
1  Mól książkowy  Jest to najczystsze wydanie teorety-

ka  Czyta chciwie i może nagromadzić encyklopedycz-
ną wiedzę  Jest na ogół bardzo inteligentny i wykazuje 
wielkie skłonności do filozofii lub statystyki  Selye tu 
również ironicznie zauważa, że mól książkowy stara 
się poznać wszystko ze swej dziedziny przed rozpo-
częciem eksperymentu, ale kiedy to uczyni, decyduje 
się nie robić go wcale, ponieważ podobne badania były 
już przeprowadzane i nie doprowadziły do uporząd-
kowania interesującej go problematyki 

2  Klasyfikator  Pracownik ten interesuje się głównie 
łączeniem różnych podobnych faktów i nadawaniem 
im nazwy  Jest to bardzo ważna funkcja w nauce, pod 
warunkiem, że przyczynia się do postępu, a nie ma je-
dynie celu tworzenia nowych bytów 

3  Analityk  Interesuje się głównie problemem – jak 
są zbudowane i  jak działają różne obiekty; ten typ 
osobowości jest przydatny np  w  chemii analitycz-
nej, w  anatomii, histologii, technice  Analiza w  na-
uce jest nieodzowna, niebezpieczeństwo pojawia się 
wówczas, gdy staje się ona jedynym celem czynności 
badawczych 

4  Syntetyk  „Syntetyk jest najwybitniejszym typem na-
ukowca, ponieważ analiza i klasyfikacja są tylko wstę-
pem do syntezy”  Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że 
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synteza może stać się „celem samym w sobie i nigdy 
nie wyjść poza etap jałowej działalności” (Selye 1967, 
s  27) 

III  Typy emocjonalne:
1  Wielki szef  Jego głównym celem jest sukces, sukces 

w czymkolwiek, sukces sam w sobie 
2  Człowiek przedsiębiorczy  Jest to typ pracow-

nika naukowego, który stale się spieszy, stąd robi 
to, co można zrobić szybko, zgodnie z  zaistniałymi 
okolicznościami 

3  Typ zimnokrwisty  Jest ostentacyjnie bezuczucio-
wym sceptykiem  Cytowany autor stwierdza ironicz-
nie, że na końcu jego kariery znajdujemy epitafium: 
„Bez osiągnięć, bez dążeń, bez omyłek” (Selye 1967) 

4  Zasuszona laboratoryjna ciotka  Jest to niewiasta 
zgorzkniała, wrogo usposobiona, dominująca i pozba-
wiona wyobraźni  Może być bardzo pożyteczna w wy-
konywaniu dokładnych, nudnych prac oraz w umac-
nianiu dyscypliny, ale stwarza niemiłą atmosferę 
w pracy 

5  Typ zakochany w  sobie  Selye powiada, że jest to 
ucieleśnienie czystego egocentryzmu  Zazwyczaj nie 
ma dużych osiągnięć, ale dużo i chętnie o nich mówi; 
albo przynajmniej o  trudnościach, jakie umiejętnie 
pokonał 

6  Agresywny argumentator  Za wszelką cenę chce 
mieć rację, stąd nie waha się wprowadzić w błąd ad-
wersarzy  Bywa źródłem zbędnych napięć, które nisz-
czą harmonijną współpracę 

7  Typ polujący na rozgłos  „Jego głównym staraniem 
jest umieszczanie swojego nazwiska w  tylu pracach, 
w ilu tylko możliwe” (Selye 1967) 



Rozdział 1. Typy umysłu – nowe spojrzenie22 

8  Święty  Kieruje się altruizmem, pragnie służyć in-
nym  Na przykład wybiera medycynę, aby służyć in-
nym  Jest niezastąpiony w  pracy z  trędowatymi, ale 
gorzej sobie radzi, gdy zatrudni się w laboratorium 

9  Świętoszek  Tylko naśladuje prawdziwego „świętego” 
10  Dobroduszniak  Ma szlachetne cele, np  przesadnie 

dba o rodzinę, co mu przeszkadza należycie wykorzy-
stać własny potencjał intelektualny w pracy badawczej 

***
W zaprezentowanych typologiach nie ma terminów nawią-

zujących do intuicji  Nawet Henri Selye, który przywiązywał 
wielką wagę do myślenia intuicyjnego w  badaniach nauko-
wych, w swej typologii nie wyodrębnił intuicjonistów  Podsu-
mowując swoją typologię, stwierdza, że nakreślił jedynie typy 
ludzi najczęściej spotykanych, oraz iż nie ma opisanych proto-
typów w czystym wydaniu  Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
Selye w swojej typologii zastosował podział na trzy grupy, co 
może świadczyć o  intuicyjnym wyczuciu zalet typologii nie-
dychotomicznych, o czym będę piał w dalszej części tego roz-
działu (zob  1 2 4)  Natomiast w typologii Wiszniewskiego jest 
bardzo bogaty opis różnych odcieni umysłu, które też bez tru-
du dałoby się podzielić nawet na większą liczbę, na przykład 5 

1.2. Typologie umysłów uwzględniające intuicję

Nas tu interesują nie wszelkie typologie umysłowości, 
a  jedynie te, które posługują się również pojęciem intuicji  
Stąd przybliżę najpierw typologie czterech znaczących auto-
rów, mianowicie Poincarégo, Junga, Dobrowolskiego i West-
cotta, następnie zaprezentuję własną modyfikację 
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1.2.1. Typologia Poincarégo
Od ponad stu lat wyróżnia się dwa typy umysłowe, mia-

nowicie logików (racjonalistów) i intuicjonistów  Taką propo-
zycję uzasadniał i lansował Henri Poincaré, który pisał: „Jed-
ni dbają przede wszystkim o logikę  Inni dają się prowadzić 
intuicji i  czynią szybkie; lecz nie zawsze pewne zdobycze; 
podobnie jak śmiali jeźdźcy w awangardzie” (Poincaré 1908, 
s  7)  Jest to względnie prosty podział na dwa skrajne typy  Po-
incaré uzasadniał tezę, że nie ma zasadniczej różnicy między 
intuicją i logiką, stąd występuje ona również w matematyce, 
a  szczególnie widoczna jest w  geometrii  Przewaga intuicji 
nad logiką wyraża się w tym, że:

– rozwiązania (odkrycie, wynalazek) pojawiają się nagle;
– rozwiązania mają walor estetyczny 
Więcej informacji o preferencjach uczonych zaliczonych 

do wymienionych typów zamieszczam w tabeli 1–1 

Tab  1–1  Różne preferencje przedstawicieli dwóch typów umysłu w głów-
nych etapach procesu twórczego w nauce

Etapy procesu 
twórczego Typy logiczne Typy intuicyjne

Etap 1  Wybór 
problemu 
badawczego

– Preferują problemy dobrze 
określone 
– Często wypełniają jedynie 
luki w aktualnej wiedzy 
– Przywiązują wielką 
wagę do możliwości 
kontrolowania zmiennych 
badawczych 
– Preferują problemy 
zorientowane na 
teraźniejszość („modne”) 

– Preferują problemy 
otwarte, niedookreślone 
– Często pracują na tzw  
wysuniętych rubieżach 
nauki 
– Pociągają ich zjawiska 
tajemnicze, dotychczas 
słabo poznane 
– Samodzielnie 
dostrzegają i formułują 
problemy badawcze 
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Etap 1  Wybór 
problemu 
badawczego 

– Często korzystają 
z gotowych, 
sformułowanych już przez 
innych problemów 

– Podejmują problemy 
złożone, kontrowersyjne, 
dotyczące wielu aspektów 
badanej rzeczywistości 

Etap 2  
Poszukiwanie 
niezbędnych 
informacji 

– Bazują głównie na 
konkretnych faktach, 
danych zmysłowych, 
wynikach ścisłych pomiarów 
i wskaźnikach liczbowych 
– Dużą wagę przywiązują do 
takich cech informacji, jak: 
aktualność, kompletność, 
konkretność, użyteczność 
i in 

– W dużym stopniu 
interesują ich informacje 
perspektywiczne, w tym – 
prognozy, wizje, a nawet 
literatura z gatunku 
science fiction 
– Doceniają również 
informacje unikatowe, 
niepowtarzalne, 
różnorodne 

Etap 3  Gene-
rowanie pomy-
słów i kryteria 
ich wartościo-
wania 

– Wysuwają niewiele 
ostrożnych pomysłów, 
głównie o charakterze 
konwergencyjnym 
– Wolą korzystać z cudzych 
pomysłów niż generować 
własne 
– Starają się być w zgodzie 
z poglądami innych 
uczonych o uznanym 
autorytecie 
– Penetrują literaturę 
przedmiotu oraz korzystają 
z konsultacji specjalistów 
– Oceniając pomysły, 
kierują się głównie 
kryteriami zewnętrznymi, 
odwołują się do logiki 
formalnej, statystyki, opinii 
autorytetów 
– Starają się nie ujawniać 
własnych emocji 

– Preferują generowanie 
własnych pomysłów 
– Sięgają do innych 
dyscyplin naukowych, 
myślą dywergencyjnie 
– Dopuszczają pomysły 
oparte nawet na fantazji, 
stąd zaskakujące, 
oryginalne, a nawet 
„niepoważne” 
– Oceniają pomysły 
w oparciu o subiektywne 
prawdopodobieństwo 
– Dopuszczają do głosu 
emocje 

Tab  1–1  Cd 
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Zainteresowanie tą typologią przez długie dekady było 
słabe, gdyż od uczonych oczekiwano głównie typów skrajnie 
racjonalnych (logicznych)  Stopniowo jednak poglądy ulega-
ły przewartościowaniu  Dopiero dzieło Carla Gustawa Junga 
(2015) z  lat dwudziestych ubiegłego stulecia przyczyniło się 
do wzrostu zainteresowania tą problematyką 

1.2.2. O typologii Junga
Uwagi wprowadzające

Carl Gustaw Jung napisał bardzo obszerne dzieło, które 
już prawie cały wiek interesuje oraz inspiruje nie tylko róż-
nych specjalistów  Nie podejmuję się tu całościowego re-
ferowania jego koncepcji, jedynie odnotuję kluczowe tezy, 
natomiast mocniej zaakcentuję efekty  Wpływ Junga na in-
teresującą nas tu problematykę, czyli typologię umysłów, był 
i jest bardzo duży  Stało się tak, mimo iż faktycznie nie zaj-
mował się tworzeniem nowej typologii umysłowości  Warto 
wziąć pod uwagę, że:

– Junga interesowały głównie dwa typy postaw człowieka 
wobec otoczenia i samego siebie, mianowicie typ introwerty-
ka i ekstrawertyka, czyli zajmował się nie umysłem, ale typa-
mi osobowości 

– Wykrył, że różnice między tymi typami są duże, więc 
poszukiwał źródeł i  mechanizmów wyjaśniających owe 
różnice 

– W  taki sposób skierował swoją uwagę na procesy po-
znawcze, które określał mianem funkcji psychologicznych 

– Gdyby postawił przed sobą zadanie przybliżyć światu 
uczonych i praktyków (głównie filozofów, psychologów, psy-
chiatrów i innych) swoją wiedzę na temat procesów poznaw-
czych, to zapewne wiedza ta nie zmieściłaby się w  jednym 
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obszernym tomie  Nie może być wątpliwości co do tego, że 
pożytek z takiego dzieła byłby bardzo duży, w tym powsta-
łaby zapewne rozbudowana typologia umysłów ludzkich  Nie 
było to jednak jego celem, do umysłu podszedł instrumen-
talnie  Mimo to można dopatrzyć się tu dociekliwości Junga, 
gdyż należycie doceniał psychologiczne procesy poznawcze, 
określane przez niego mianem funkcji podstawowych  Posłu-
gując się współczesnym językiem, można powiedzieć, że Jung 
doceniał podejście kognitywne 

1.2.2.1. Zręby jungowskiej typologii umysłu
Carl Jung dla swoich potrzeb (czyli charakterystyki osób 

introwertycznych i ekstrawertycznych) wyodrębnił trzy sfery 
psychiki (Jung 2015), mianowicie:

– cztery funkcje poznawcze (myślenie, uczucia, percepcja 
i intuicja) oraz wynikające stąd typy umysłu;

– sferę racjonalności i nieracjonalności;
– trzy stany świadomości 

1.2.2.1.1. Intuicja w systemie funkcji psychologicznych
Jung dokonał selekcji wiedzy o umyśle i ograniczył się do 

wyboru czterech następujących funkcji psychicznych, miano-
wicie: myślenia, uczuć, doznań zmysłowych (percepcji) i intu-
icji oraz zajął się problemem wzajemnych relacji między nimi 
(jak również ich związkami z introwersją i ekstrawersją) 

Dwie pierwsze funkcje (myślenie i  uczucia) traktował 
jako racjonalne, a dwie kolejne (doznania zmysłowe i  intu-
icję) – jako irracjonalne  Oczywiście taki pogląd trzeba było 
jakoś uzasadnić; szczególnie w odniesieniu do racjonalności 
uczuć i irracjonalności percepcji, czyli danych zmysłowych  
Jako racjonalne traktował te, które pochodzą z rozumu i peł-
nią rolę oceniającą, wartościującą  Myślenie i uczucia łączy 
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to, że oceniają fakty, zdarzenia, procesy itp  Natomiast we-
dług Junga druga para procesów, tj  percepcja i intuicja nie są 
racjonalne, gdyż nie zawierają osądów, czyli nie wartościują, 
ale dają nam gotową prawdę, niewymagającą rozumowania 
i dowodów 

Widzimy zatem, że według Junga są cztery podstawowe 
procesy poznawcze, które połączył w  dwie pary, z  których 
jedną nazwał racjonalną, a drugą – irracjonalną  Kluczowy-
mi terminami w koncepcji Junga są: racjonalność – irracjonal-
ność  Racjonalne jest to, co rozumne, co odpowiada rozumo-
wi  Z tego punktu widzenia, nie tylko myślenie, ale również 
uczucia są funkcjami racjonalnymi, gdyż wartościują, co jest 
dla nas korzystne, a co nie, czyli pełnią analogiczną funkcję 
jak refleksja  Natomiast nie może być wątpliwości co do tego, 
że w odniesieniu do drugiej grupy, czyli percepcji i  intuicji, 
nadużywał określenia „irracjonalne”  Przy czym czynił to 
świadomie: „Używam tego pojęcia nie w znaczeniu przeciw-
nym rozumowi, lecz w  sensie pozarozumowym, to znaczy 
przejawiającym cechy czegoś, czego niepodobna uzasadnić 
rozumem” (Jung 2015, s  469) 

Jeśli Jung dostrzegł w myśleniu i uczuciach wspólną ce-
chę, mianowicie funkcję wartościującą, połączył je w  jedną 
grupę, oznaczając mianem racjonalnych, to wcale nie znaczy, 
że bagatelizował różnice miedzy nimi  Wręcz odwrotnie, bar-
dzo mocno akcentował, że oceny dokonywane przez myśle-
nie i przez uczucia są inne, powstają w oparciu o różne kry-
teria oraz mechanizmy  Podobnie jest z percepcją i  intuicją, 
oba procesy nie wymagają rozumowania i dowodów, ale do-
starczają odmiennych informacji; percepcja dostarcza danych 
szczegółowych o zmianach w środowisku zewnętrznym albo 
wewnętrznym, natomiast intuicja daje nam coś ogólnego, ca-
łościowego, jak zasady, możliwości, implikacje itp  
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Przedstawione wnioski trzeba uzupełnić kolejną, zna-
czącą dla omawianej koncepcji tezą: oceny nie dokonują się 
jednocześnie według dwóch różnych kryteriów, ale rozłącz-
nie, czyli albo przez myślenie, albo przez uczucia  Podobnie 
jest ze spostrzeganiem i intuicją; albo koncentrujemy się na 
szczegółach albo na kategoriach ogólnych, nigdy na czymś 
pośrednim 

Trzeba też liczyć się z  trzema warstwami świadomości  
Szczególną rolę w psychologii Junga odgrywają dwie warstwy 
nieświadomości, tj  indywidualna oraz zbiorowa, które dzię-
ki intuicji dają dostęp zarówno do wypartych i stłumionych 
doświadczeń osobniczych, jak i  doświadczeń poprzednich 
pokoleń 

Podsumowując wcześniejsze rozważania, można 
stwierdzić, że intuicja według Junga poznaje nieświado-
mie i bezkrytycznie, ale może dostarczyć podmiotowi waż-
nych informacji, jak zasady, możliwości, implikacje, sytu-
acje jako całość, kosztem szczegółów  Ten obraz intuicji 
nie odbiega od tradycyjnych, szkicowanych przez różnych 
filozofów  Intuicji powinniśmy wierzyć tak jak informacjom 
zmysłowym 

1.2.2.1.2. Jungowskie typy umysłu
Według poglądów Junga cztery funkcje umysłu występują 

w psychice od początku każdego człowieka, ale ich rozwój nie 
jest równomierny, stąd duże różnice indywidualne  Z przyję-
tego przez Junga modelu teoretycznego wynikają cztery typy 
funkcjonalne 
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Ryc  1–1  Schematyczne przedstawienie czterech typów umysłu wg kon-
cepcji Junga

Oznaczenia: I–IV = kolejne typy; P = percepcja; M = myślenie; I  = intuicja; U = 
uczucia 
W centrum = znak zapytania 

Zainteresowanie nową typologią od początku jest duże, 
stąd stale pojawiają się nowe propozycje z reguły nie tyle mo-
dyfikujące, co interpretujące, gdyż ogólny schemat pozostaje 
bez istotnych zmian  Niżej przedstawiam okrojony przykład 
jungowskich typów w ujęciu Czesława S  Nosala (2001) 

I  Obserwator
Dominujące funkcje: percepcja – myślenie 
Docenia głównie to, co jest naoczne i  konkretne; fakty, 

detale  Jest przekonany, że z  detali wyłoni się całościowy 
system  Preferuje rozumowanie indukcyjne, myślenie kon-
wergencyjne, jest nastawiony na jeden założony wynik  Au-
tor tej typologii akcentuje następujące mocne strony tej oso-
bowości: precyzja, systematyczność, docenianie szczegółów, 
dbałość o wyniki, natomiast wśród słabych znalazły się m in  
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następujące: wąskie i powierzchowne spostrzeganie rzeczy-
wistości, niewrażliwość na nowe rozwiązania, dystans emo-
cjonalny do innych  W sumie może trafnie analizować sytu-
acje, ale nie zawsze za tym idą trafne decyzje 

II  Teoretyk
Dominujące funkcje: intuicja – myślenie 
Jeśli u obserwatora dominowały procesy odbioru infor-

macji, koncentrowanie się na drobiazgach, to w  tym przy-
padku dominuje myślenie, czyli procesy porządkowania 
i przetwarzania informacji, koncentrowanie się na ogólnych 
schematach  Źle toleruje brak porządku w  otoczeniu  Ten 
typ stale wytwarza pomysły, które jednak nie są oryginalne 
i twórcze, gdyż posługuje się głównie myśleniem konwergen-
cyjnym  Ważne są dla niego jasne struktury, schematy i pro-
cedury postępowania  Jego mocną stroną jest umiejętność 
planowania w szerokiej skali  Cytowany autor wykazuje, że 
kierowanie się schematycznym myśleniem, często prowadzi 
do negatywnych następstw  Tego typu menedżer ma ten-
dencję do ignorowania informacji niezgodnych z jego prze-
konaniami, nie dostrzega ważnych sygnałów, które mogą 
doprowadzić do sukcesów albo niepowodzeń, chociaż łatwo 
znajduje wyjaśnienie dla własnych błędów, ale nie toleruje 
ich u innych 

III  Pragmatyk
Dominujące funkcje: percepcja – uczucia 
Jest to typ aktywny, impulsywny, z  wyraźną tendencją 

do podejmowania ryzyka  Cechuje go wysoka giętkość po-
znawcza i twórcze, oryginalne myślenie  Dużą rolę w jego za-
chowaniach odgrywają emocje, w  tym nastroje, które mają 
wpływ na spostrzeganie i ocenę faktów  Bywają wytrawnymi 
konstruktorami nowych rozwiązań technicznych i  organi-
zacyjnych, jak również wytrawnymi „graczami” polityczny-
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mi  Często i  łatwo zmieniają obiekty swojego zainteresowa-
nia: „dobrze funkcjonują jako organizatorzy krótkotrwałych 
przedsięwzięć” (Nosal 2001, s  279) 

IV  Wizjoner
Dominujące funkcje: intuicja – uczucia 
Ma umysł otwarty i łatwo tworzy różne wizje, które, we-

dług cytowanego autora, pociągają za sobą „bezwładność 
mentalną”  Wyróżnia go nietypowe myślenie, które zasłu-
guje na takie określenia, jak: nie tylko dywergencyjne, ale 
wprost janusowe, wielokierunkowe, przy tym typowo intu-
icyjne, metaforyczne  Dostrzega nowe problemy, możliwości 
ich rozwiązania zazwyczaj z  dużym wyprzedzeniem od in-
nych  Ma zdolność podejmowania decyzji w warunkach presji 
czasu, niedoboru informacji i  zmienności otoczenia  „Ogól-
nie biorąc, „wizjoner” jest dobrym strategiem – intuicjonistą, 
tworzącym wiele nowych idei  Ułomność tego umysłu tkwi 
w małej dbałości o konkrety i braku konsekwentnej realiza-
cji” (Nosal 2001, s  281) 

1.2.2.1.3. Próba podsumowania koncepcji Junga
Niewątpliwą zaletą koncepcji Junga jest zainteresowa-

nie szerokiego kręgu czytelników problemami intuicji i  ty-
pów psychologicznych2  W  efekcie powstało wiele nowych, 
zmodyfikowanych propozycji bazujących na tej koncepcji  Na 
gruncie polskim, wśród psychologów, są to w pierwszym rzę-
dzie prace Czesława S  Nosala (zob  Nosal 1992; 2011)  Zalety 

2  Warto odnotować fakt, że książka Junga o typach psychologicz-
nych w  języku polskim prawie od stu lat jest wznawiana w stanie nie-
zmienionym, wciąż jest obiektem szerokiego zainteresowania oraz po-
budza do refleksji, inspiruje badaczy  Jestem przekonany, że dobrze to 
świadczy o autorze i jego dziele, jak również o rosnącym zapotrzebowa-
niu na informacje o umysłach 
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dzieła Junga wynikają nie tylko z  treści, ale również formy  
Był przedstawicielem nurtu psychologii dynamicznej, gdzie 
mocno akcentowano sprzeczności wewnętrzne jako źródło 
aktywności i rozwoju  Jung stał się autorytetem w dziedzinie 
umysłów, stąd wywarł wpływy nie tylko pozytywne 

Gdy mówię o drugiej stronie medalu, to w pierwszym rzę-
dzie warto ustosunkować się do następujących kwestii:

– Koncepcja Junga zawiera dużo spekulacji, z  których 
nie wynikają wnioski praktyczne  Jego podejście do intuicji 
jest w dużej mierze typowo filozoficzne  Z obszernego dzie-
ła Junga nie dowiemy się, jak zmierzyć opisywane zdolności 
i typy  Wprawdzie już od lat trzydziestych ubiegłego stulecia 
ujawniły się próby modyfikacji typologii Junga i  tworzenia 
narzędzi badawczych – jednak głównie dla potrzeb badania 
osobowości, a nie umysłu  Chyba największe uznanie i  roz-
powszechnienie znalazł kwestionariusz MBTI, czyli Myers–
Briggs Type Indicator3  Pilnym zadaniem jest opracowanie 
nowych, specyficznych testów, badających również udział 
i rolę intuicji w naszych umysłach 

– Jak słusznie stwierdza Michał Čakrt (2006), w tej kon-
cepcji są mocno zakotwiczone m in  dwa następujące funda-
mentalne założenia teoretyczne, że:

• każdy człowiek musi zdecydowanie należeć do jedne-
go określonego typu;

• nie może być elementów przejściowych między typa-
mi, jak również nie ma żadnych typów mieszanych 

Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń mogą być na-
stępujące fakty:

3  Dwa pierwsze człony tej nazwy pochodzą od nazwisk twórczyń, 
mianowicie Isabel Myers i jej matki – Katherine Briggs, która nawet nie 
była psychologiem 
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– Większość autorów, przybliżając istotę koncepcji Junga, 
nie jest w stanie obejść się bez fraz, jak „albo–albo”, czyli w tej 
teorii nadużywana jest zasada rozłączności (zob  ryc  1–2) 

Ryc  1–2  Schemat typologii rozłącznej

– Oznacza to również, że Jung zajmował się tylko typa-
mi skrajnymi, ignorując stany pośrednie (zob  ryc  1–1, gdzie 
w centrum jest swoista tabula rasa, czyli obszar „niezapisa-
ny”, albo niezagospodarowany, który powinien żywo intere-
sować nie tylko psychologów 

– Jak już wspominałem o tym wcześniej, Jung nie przy-
czynił się do postępu w klasyfikacji umysłów, ale trudno o to 
mieć do niego pretensje  Natomiast walnie przyczynił się do 
określania intuicji jako funkcji irracjonalnej 

– Trzeba również odrzucić tezę, że intuicja „stanowi ce-
chę charakterystyczną psychologii infantylnej i pierwotnej” 
(Jung 2015, s  491)  Stanowisko to zostało już negatywnie 
zweryfikowane przez rozwój nauki i kultury 

1–1. Gdyby....
Jestem przekonany, że Jung jako wybitny filozof, psy-

cholog, psychiatra, a więc dysponujący szeroką wiedzą teo-
retyczną i  praktyką, przy tym zdolny pisarz, był w  stanie 
dokonać rewolucji również w psychologii procesów poznaw-
czych  To, co mu przeszkodziło, to kurczowe trzymanie się 
logiki zero-jedynkowej  Mianowicie wszystko dzielił na dwa, 
czyli typy rozłączne, a więc:
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1) dwa typy osobowości, czyli introwertyk albo ekstrawertyk4;
2) dwa rodzaje procesów psychicznych (funkcji poznaw-

czych), czyli racjonalne vs irracjonalne 
Tu warto zająć się bardziej szczegółowo problemem racjo-

nalności–nieracjonalności procesów psychicznych  Jak już ak-
centowałem, Jung dysponował szeroką wiedzą na temat tych 
procesów  Na przykład wiedział, że w ogólnym pojęciu myślenia 
wyróżnia się wiele różnych rodzajów, jak: sensoryczno-moto-
ryczne, obrazowe, praktyczne, abstrakcyjno-teoretyczne, sfor-
malizowane, i inne, w tym również myślenie intuicyjne  Nie trud-
no dostrzegać, że w każdym z tych rodzajów myślenia są różne 
proporcje racjonalności i  nieracjonalności  Jeśli skupimy się na 
myśleniu intuicyjnym, to nasuwa się przekonanie, iż plasuje się 
ono gdzieś pośrodku między przyjętymi kategoriami  Więcej, 
Jung był uczniem Zygmunta Freuda, stąd znał takie formy myśle-
nia, które nie mieszczą się w pojęciu racjonalności, czyli powin-
ny być zakwalifikowane do irracjonalnych  Mam tu na myśli me-
chanizmy obronne, na przykład racjonalizację5  Z  tego wynika, 
że zamiast przeciwstawiać sobie omawiane procesy, lepiej byłoby 
analizować je na kontinuum, gdzie byłyby nie dwa stany, ale mi-
nimum 3 (albo 5) 

45

4  Trudno wyobrazić sobie fakt, że Jung jako wytrawny badacz-psy-
cholog i psychiatra nie spotkał osób, które nie mieściły się w przyjętej 
dychotomii, czyli były ukierunkowane w  podobnym stopniu w  kierun-
ku zarówno intro-, jak i ekstrawersji  Interesujący dla mnie jest fakt, że 
późniejsza propozycja dodania typu pośredniego, o nazwie ambiwertyk 
(Hans Eysenck), raczej dotąd nie przyjęła się  Można upatrywać w tym 
fakcie oporów środowiska psychologicznego przed podważaniem auto-
rytetu Junga 

5  Oto przykład z naszej historii współczesnej; w wyborach prezy-
denckich startuje kandydat, któremu bardzo zależy na wygranej i  jest 
przekonany, że wygra, ale stało się inaczej  W tej sytuacji ten kandydat 
stwierdza: „To, że ja przegrałem, to ja wygrałem!” 
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6

– Podobnie należy postąpić również z inną tezą, że „intu-
icja jest swego rodzaju instynktownym ujęciem jakiejś treści” 
(Jung 2015, s  491) 

1.2.3. Badanie Stanisława Dobrowolskiego
Stanisław Dobrowolski formalnie nie był utytułowanym 

pracownikiem naukowym, jedynie nauczycielem i  działa-
czem oświatowym, ale faktycznie oryginalnym badaczem 
(zob  Okoń 1998)  Bez przesady można twierdzić, że wyprze-
dzał epokę zarówno pod względem problematyki badawczej, 
jak i  metodologii  Podczas gdy inni sławni badacze rozpły-

6  Można uważać go za prekursora koncepcji inteligencji emocjo-
nalnej 

Podobnie jest z  uczuciami, które Jung jednoznacznie 
zakwalifikował do procesów racjonalnych  Sam fakt, że do-
strzegł i  docenił pozytywną funkcję uczuć, należy ocenić 
bardzo pozytywnie6  Z  drugiej zaś strony, jako psycholog 
i  psychiatra musiał dobrze znać takie formy uczuć, które 
trudno zakwalifikować jednoznacznie jako racjonalne  Na 
kolejnym etapie pisania książki, Jung musiał dokonać dal-
szej selekcji treści wchodzących w zakres wybranych czte-
rech funkcji psychologicznych  Chodzi o to, że każda z nich 
jest bardzo pojemna i występuje w różnych postaciach, peł-
niąc różne funkcje 

Tym razem znowu powtórzyła się znana już nam prawi-
dłowość; Jung wyróżnia wiele rodzajów i  form intuicji, ale 
najbardziej go interesowała intuicja w formie nieświadomej 
percepcji 

Nie inaczej było z percepcją, którą zakwalifikował jed-
noznacznie do funkcji irracjonalnych 
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wali się w  spekulacjach, on badał empirycznie już w  latach 
trzydziestych ubiegłego stulecia  Przedmiotu swych badań, 
w tym umysłu oraz intuicji, nie traktował jako pojęć czysto 
abstrakcyjnych, oderwanych od człowieka, ale funkcjonują-
cych w sytuacjach zawodowych, głównie nauczycielskich 

Dobrowolski nie ograniczył się do modnych w przeszło-
ści czterech typów, ale wyodrębnił aż dziesięć następujących 
typów nauczycielskich umysłów: 1) rozumowe; 2) nierozumo-
we; 3) intuicyjne; 4) nieintuicyjne; 5) organizacyjne; 6) syste-
matyczne; 7) chaotyczne; 8) wyobraźniowe; 9) nieobrazowe; 
10) ekspresyjne 

Jego zasługą było wprowadzenie pojęcia intuicji zawodo-
wych, które różnił od intuicji czysto poznawczej  Z  intuicjami 
zawodowymi mamy do czynienia głównie przy wykonywaniu 
bardziej złożonych czynności; możemy mówić o intuicji wodza, 
polityka, lekarza, sędziego, pisarza, a nawet – ogrodnika i me-
chanika  „Polega ona zazwyczaj na wyczuwaniu procesów, 
jakie w danej czynności zachodzą oraz stosowaniu najtrafniej-
szych w  danych warunkach środków” (S  Dobrowolski 1979, 
s  172, podkreślenia W  D )  Praca nauczycielska należy do złożo-
nych i trudnych, stąd hipoteza, że powodzenie w tej działalności 
w dużej mierze jest warunkowane zdolnościami intuicyjnymi  
Hipotezę tę weryfikował jeszcze przed drugą wojną światową 
w naszym kraju  W swych badaniach posługiwał się rozbudowa-
ną ankietą, zawierającą dużą liczbę otwartych pytań 

1.2.4. Wkład Malcolma R. Westcotta
Uwagi wstępne

Nie może być wątpliwości co do tego, że istotny wkład 
w  interesującą nas tu problematykę, wniósł, albo przynaj-
mniej zapoczątkował nowe podejście, psycholog amerykański 
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Malcolm R  Westcott (1964, 1968)  Dokonał najpierw krytycz-
nego przeglądu różnych poglądów filozoficznych i  psycho-
logicznych na intuicję, gdzie znalazł zbyt dużo spekulacji  
Natomiast Westcotta interesowały ścisłe badania ekspery-
mentalne, ale nie znalazł godnych naśladowania wzorców  
W owym czasie sama odpowiedź na pytanie czy takie bada-
nia są możliwe do zrealizowania, nie była taka prosta  Przej-
ście od spekulacji do badań eksperymentalnych stawiało 
wielkie wyzwania  Wszak nie było metod, narzędzi, wzorco-
wych procedur, przydatnych pojęć i terminów, w tym nie było 
definicji pojęcia intuicji, które nadawały się do operacjonali-
zacji  Westcott wywiązał się z trudnego zadania  Tu jedynie 
zasygnalizuję ogólne informacje, natomiast więcej szczegóło-
wych informacji będzie w kolejnym punkcie tego rozdziału, 
jak również w rozdziale 2 i 3 

1.2.4.1. Ogólne przybliżenie koncepcji Westcotta
Do badania eksperymentalnego niezbędna była nowa de-

finicja intuicji  Robocza definicja intuicji została tu wstępnie 
potraktowana „jako zdarzenie, które występuje, gdy jednost-
ka dochodzi do wniosku, na podstawie niepełnych informacji, 
jakie zazwyczaj są wymagane do osiągnięcia tego wniosku” 
(Westcott 1968, s  100)  Powyższe można ująć następująco:

– Intuicja zachodzi w sytuacjach trudnych, gdy do rozwią-
zania problemu brakuje istotnych informacji 

– Mimo trudnej sytuacji, podmiot jest w  stanie znaleźć 
rozwiązanie tego problemu 

– Rozwiązanie to daje wynik taki, do jakiego byłby w sta-
nie dojść w sytuacji łatwiejszej, mianowicie, gdyby były po-
dane wszystkie niezbędne dane  Inaczej można powiedzieć, 
że Westcott upatrywał istotę intuicji w zdolności rozwiąza-
nia problemu w  sytuacji minimalnych, a  nawet niewystar-
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czających informacji, czyli przesłanek, niezbędnych do jego 
rozwiązania 

– Wynika z  tego, że Westcotta nie interesowała intuicja 
jako taka, w  znaczeniu ogólnym, jakim dotąd powszechnie 
posługiwano się, tylko jej jeden rodzaj, mianowicie myślenie 
intuicyjne 

Do celów eksperymentalnych nie nadawały się zadania 
w tradycyjnej formie, trzeba było je modyfikować  Tabela 1–2  
przedstawia przykłady zadań stosowanych przez cytowanego 
autora 

W  tym celu było skonstruowane specjalne urządzenie 
techniczne  Zastosowano dwa rodzaje problemów, mianowi-
cie: słowne i liczbowe  Oto przykłady:

Tab  1–2  Przykłady zadań stosowanych w badaniach Westcotta

Lp Wskazówki (klucze) Rozwiązania Ocena
pewności

1 BC; CD; DE; EF; FG; …  1,2,3,4
2 nad–pod; wewnątrz–zewnątrz; 

krótki–długi; w górę–w dół; czarny–
biały

wysoko–       1,2,3,4

3 4:2; 9:3; 25:5; 100:10; 64:8; 16:     1,2,3,4
4 326–1957; 732–6195; 573–2619; 957–

3261; 195–7326; 619–     1,2,3,4

Uwagi:
1) W kolumnie „Wskazówki” były zadania, elementy któ-

rych udostępniano stopniowo badanej osobie, w  zależności 
od jej zapotrzebowania  Oznacza to, że początkowo więk-
szość albo nawet wszystkie wskazówki były ukryte, ale moż-
na było je odsłaniać  Do każdego problemu było 5 wskazówek 
(przykładów, kluczy) 
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2) W rubryce „Rozwiązania” na miejscu kropek osoba ba-
dana powinna wpisać w kolejnych wierszach od góry: GH; ni-
sko; 4; 5732 

3) W  rubryce „Ocena pewności” osoba badana zakreśla 
jedną z liczb: 1 – gdy ma bardzo niską pewność poprawności 
swojej odpowiedzi, gdy kieruje się jedynie „dzikim przypusz-
czeniem”, czyli zgadywała; 2 – oznacza niską pewność; 3 – 
pewność; 4 – absolutną pewność 

W  instrukcji zachęcano, aby każde zadanie zostało roz-
wiązane do końca – i jednocześnie – by rozwiązywać proble-
my przy wykorzystaniu najmniejszej jak to możliwe liczby 
wskazówek  Czas był nieograniczony  Badacz wykorzystywał 
20 zadań do rozwiązania 

Westcotta interesował problem – ile naprowadzających 
przykładów trzeba podać, aby dana osoba uznała informacje 
za wystarczające do rozwiązania zadania  Do tej pory auto-
rzy testów z reguły nie przejmowali się takim problemem, po-
dawali tyle przykładów naprowadzających, jakie ich zdaniem 
było niezbędne i wystarczające 

Cytowany autor wprowadził następujące pojęcia:
– Wskaźnik wymagań – to liczba wskazówek, których za-

żądał badany 
– Wskaźnik sukcesu –to liczba poprawnych odpowiedzi 
– Wskaźnik efektywności intuicji – to stosunek wskaźnika 

sukcesu do wskaźnika wymagań 
Badanie Westcotta wykazało, że różnice indywidualne 

w tym zakresie są bardzo duże  Badacz wyróżnił cztery typy 
(grupy) osób:

– zgadujący, gdy niskim wymaganiom towarzyszy nie-
wielki sukces;

– intuicyjni, u których niskim wymaganiom towarzyszy 
duży sukces;
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– logiczni, gdy wysokim wymaganiom towarzyszy duży 
sukces;

– słabi w  rozwiązywaniu problemów, gdy wysokim wy-
maganiom towarzyszy niewielki sukces 

Westcott, analizując wyniki swoich badań, dużą wagę 
przywiązywał do cech osobowości  Tak na przykład twier-
dził, że ci, którzy żądają dużej liczby informacji, bez wzglę-
du na stopień odniesionego sukcesu, są raczej ostrożni, kon-
serwatywni i ustępliwi  Osoby drugiego typu, mające niskie 
wymagania i duże sukcesy wykazują niski poziom lęku  Oso-
by o wysokich wymaganiach, ale bez sukcesu, czyli słabe, są 
nastawione obronnie i  zachowują się sztywnie również ze 
względów moralnych, mają skłonność do depresji, przygnę-
bienia i  pesymizmu  Osoby zaliczane do typu logicznego, 
które mają wysokie wymagania i odnoszą sukcesy, nie są tak 
sztywne i  konserwatywne ani ustępliwe i  wykazują skłon-
ność do kwestionowania rożnych spraw 

1.2.4.2. Znaczenie koncepcji
Nie może być wątpliwości co do tego, ze badania ekspe-

rymentalne Westcotta to nowy etap w  poznawaniu intuicji 
i typów umysłu człowieka  Wielka szkoda, że badań tych nie 
kontynuował sam autor, jak również zostały one niedocenio-
ne, gdyż w minionym półwieczu, na ile mi wiadomo, nie po-
jawiły się istotne osiągnięcia zapoczątkowane przez tego ba-
dacza  Z przedstawionych informacji jednoznacznie wynika, 
że bardzo wysoko cenię wkład Westcotta, chociaż po latach 
badań dostrzegłem pewne niekonsekwencje w  stosowanym 
kryterium podziału na typy umysłu 

W pierwszym rzędzie dotyczy to dwóch kwestii:
1) Wzajemnych relacji między wielkością wskaźnika wyma-

gań i wskaźnika sukcesu u danej osoby  Mianowicie Westcott 
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twierdził jednoznacznie, że są one „zasadniczo niezależne od 
siebie” (zob  Westcott 1968, s  147)  Tymczasem, z moich zmo-
dyfikowanych badań wynika, że korelacja między tymi wskaź-
nikami jest ujemna, mianowicie gdy rośnie wskaźnik wyma-
gań, maleje wskaźnik sukcesu (dokładniej o tym w rozdziale 2) 

2) W wyodrębnianiu typów umysłu cytowany badacz sto-
sował różne kryteria  Chodzi m in  o  to, że typy słabe, jak 
również zgadujące, są zarówno wśród typów logicznych, jak 
i intuicyjnych 

1.3. Propozycja modyfikacji dotychczasowych 
typologii

Wprowadzenie
Każda z czterech przybliżonych wcześniej typologii zawiera 

elementy pozytywne i przyczyniła się do postępu w poznawaniu 
specyfiki umysłów ludzkich  Zasługą Poincarégo jest docenienie 
intuicji i wykazanie, że pełni ona pozytywną rolę nawet w ma-
tematyce  Model Junga jest bardzo interesujący, bo na przykład 
obiecuje poprzez intuicję dotarcie do tego, co zgubiliśmy z wła-
snych doświadczeń (tłumienia, wyparcia), jak również dotarcie 
do doświadczeń przodków (archetypy) itp  Jednak jest tu zbyt 
dużo spekulacji, stąd mała przydatność praktyczna tej koncepcji 

Na tle wcześniejszych koncepcji podejścia Dobrowolskie-
go jak również Westcotta mogą wydawać się niektórym jako 
prozaiczne, ale niewątpliwie są bardziej praktyczne i przydat-
ne do rozwiązywania realnych problemów  W odróżnieniu od 
Junga wymienieni autorzy, niezależnie od siebie, pozytywnie 
wyróżnili się tym, że:

– zamiast spekulacji, problematykę ujmowali głównie 
empirycznie;
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– posługiwali się ściślej określonymi pojęciami intuicji 
i jej rodzajami (Westcott – myśleniem intuicyjnym, a Dobro-
wolski intuicją zawodową nauczycieli);

– te ujęcia w  większym stopniu są wolne od przesadnej 
jednostronności, jak na przykład:

• nie traktują intuicji jako zjawiska irracjonalnego;
• nie przypisują jej możliwości poznawania bezpośred-

niego, przy tym jedynie kategorii ogólnych kosztem 
szczegółów;

• wolne są od przesadnego stosowania logiki 
zero-jedynkowej 

Poza tym, moim zdaniem, za Jungiem przesadnie intuicji 
przeciwstawiamy kategorię racjonalności  Nie można tracić 
z pola widzenia faktu, że są sytuacje, gdy racjonalnie jest po-
stąpić intuicyjnie  Antonimem racjonalności nie jest intuicyj-
ność, ale irracjonalność  Zamiast terminu racjonalność, lepiej 
jest – jak to czynił Poincaré i Westcott – posługiwać się ter-
minem logiczność 

Propozycję Junga można podziwiać albo krytykować, na-
tomiast propozycję Westcotta oprócz uznania, można i warto 
modyfikować 

1.3.1. Kierunki modyfikacji
Ogólnie chodzi o  to, aby ograniczyć braki dotychczaso-

wych zakorzenionych poglądów na intuicję, w tym szczegól-
nie na typologie umysłów ludzkich, o czym była mowa wcze-
śniej  W tym celu proponuję:

1) stosować zasadę integrowania logiki z  intuicją (zob  
2019a, rozdz  4);

2) zamiast antagonistycznego podejścia do typów stoso-
wać podejście interakcyjne i posługiwać się kontinuum;
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3) odstąpić od tradycji stosowania parzystej typologii 
umysłów;

4) eksperymentalne badania, jakie zapoczątkował West-
cott, przekuć na testy psychologiczne 

Zapewne nie są to wszystkie zadania, jakie staną przed 
badaczami  W tym rozdziale znajdą się propozycje dotyczą-
ce trzech pierwszych punktów, natomiast ich rozwinięcie bę-
dzie w dalszych rozdziałach 

1.3.2. O wyższości typologii nieparzystych
Mogłoby się wydawać, że poruszam tu problem błahy, bo 

dotyczący liczby typów oraz parzystości względnie niepa-
rzystości wyników podziału  Jednak wbrew pozorom, jest to 
problem istotny w badaniach naukowych  Warto zastanowić 
się nad pytaniem – dlaczego w  psychologii zakorzeniły się 
podziały parzyste, głównie na cztery? Aby przynajmniej czę-
ściowo odpowiedzieć na podobne pytanie, trzeba sięgnąć do 
początków psychologii  Prawzorem była typologia tempera-
mentu pochodząca od Hipokratesa i Galena, w której wyod-
rębniono cztery powszechnie znane typy (choleryk, sangwi-
nik, flegmatyk i  melancholik), na podstawie dominujących 
(jak mniemano) płynów w  organizmach ludzkich, tj  krwi, 
żółci, flegmy i  czarnej żółci, które z  kolei miały pochodzić 
z czterech głównych żywiołów: powietrza, wody, ognia i zie-
mi  Do tej typologii nawiązywało większość filozofów i psy-
chologów  W taki sposób powstała tradycja stosowania czte-
rech typów osobowości, temperamentu, charakteru, budowy 
ciała ludzkiego, umysłu itp 

Rozwijająca się psychologia naukowa dążyła do tworzenia 
typologii „czystych”, negatywnie ustosunkowywano się do 
typów mieszanych  W dobie skrajnego racjonalizmu chętnie 
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stosowano typologie zero-jedynkowe, co sprzyjało tworzeniu 
typów rozłącznych, na zasadzie „albo–albo” 

Podział na cztery typy umysłu był stosowany również 
przez Junga i Westcotta, mimo tego, że ich modele różniły się 
zasadniczo  Podstawowe wady tych typologii sygnalizowałem 
już wcześniej  Przypomnę, że Jung zajmował się „czystymi” 
i skrajnymi typami oraz implicite negował realność istnienia 
typów pośrednich, mieszanych – jak logiczno-intuicyjne  We-
stcott wyróżniał cztery typy osób, mimo tego, że taki zabieg 
wymagał zastosowania trzech różnych kryteriów: 1) logicz-
ność – intuicyjność; 2) zgadywanie; 3) poziom umysłu 

Trzej wielcy uczeni, jakich przybliżyłem w tym rozdziale 
(Poincaré, Jung, Westcott), zgodnie z duchem czasów, w ja-
kich tworzyli, nie odstąpili od tradycyjnego podejścia  Obec-
nie jesteśmy świadkami powolnego odchodzenia od ujęcia 
alternatywnego na rzecz kontinuum, czyli traktowania zbio-
rów jako elementów ciągłych, przechodzących jeden w dru-
gi  Jestem przekonany, że warto iść w tym kierunku, również 
w porządkowaniu wiedzy o typach umysłu  Zgodnie z krzywą 
Gaussa, można oczekiwać, iż takich pośrednich typów w rze-
czywistości jest najwięcej 

1.3.3. Ogólna prezentacja proponowanej typologii 
umysłów

Wychodzę z założenia, że w każdym umyśle są elemen-
ty zarówno logiczne, jak i intuicyjne, występujące w różnych 
proporcjach  Proponuję stosowanie nieparzystej liczby typów, 
na zasadzie kontinuum, gdzie jedna cecha nasila się, a druga 
maleje  W tego typu ujęciach zawsze centralne miejsce będą 
zajmować typy zrównoważone (mieszane, pośrednie)  Mini-
malna liczba typów w takim ujęciu to 3, ale, gdy są potrze-
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by i możliwości, warto posłużyć się większą liczbą typów, na 
przykład 5 albo 7  Pomysł ten unaocznia ryc  1–3 

Logik 
skrajny

Logik 
umiarkowany

Typ pośredni 
(zrównoważony)

Intuicjonista 
umiarkowany

Intuicjonista 
skrajny

IN
TU

ICJALO
G

IK
A

Typy umysłowości
1 2 3 4 5

Ryc  1–3  Hipotetyczne proporcje między elementami logicznymi i  intu-
icyjnymi w umysłach pięciu typów ludzi

Oznaczenia: pole zakreskowane = logika, pole z elipsami = intuicja  Liczby 1–5 = 
typy umysłu 

Na rycinie 1–3  jest 5 pól o różnych proporcjach kresek lub 
elips, które symbolizują logikę i intuicję  W efekcie mamy ilu-
strację pięciu typów umysłu, które określiłem roboczo jako: 
1) skrajny logik, 2) logik umiarkowany, 3) pośredni (zrówno-
ważony, mieszany), 4) intuicjonista umiarkowany (logiczno-
-intuicyjny), 5) skrajny intuicjonista  Bardzo ogólną, wstępną, 
hipotetyczną charakterystykę tych typów ilustruje tabela 1–3 

Tab  1–3  Ogólna charakterystyka nowej typologii

Lp Nazwy typów Proporcja
logika – 
intuicja
(w %)

% w
populacji

Typy zawo-
dowe
wg Hollan-
da

Przykłady

1 Skrajny logik 85–15 5 konwencjo-
nalny
realistyczny

tradycyjny księ-
gowy,
tradycyjne 
rzemieślnicze, 
urzędnik
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2 Logik 
umiarkowany

60–40 15 badawczy
realistyczny

fizyk, geolog, 
farmaceuta,
technik, praw-
nik,

3 Pośredni, 
zrównoważony

50–50 60 badawczy
realistyczny
społeczny
przedsię-
biorczy

różne

4 Intuicjonista 
umiarkowany

40–60 15 badawczy,
społeczny,
przedsię-
biorczy

prognostyk, 
socjolog, mene-
dżer

5 Skrajny 
intuicjonista

15–85 5 artystyczny poeta, kompozy-
tor, projektant, 
itp 

Trzeba tu mocno podkreślić, że tabela 1–3  zawiera jedy-
nie dane szacunkowe, hipotetyczne, które wymagają weryfi-
kacji naukowej  Jest rzeczą oczywistą, że nie tylko hipotetycz-
ne, ale również realne i faktyczne cechy umysłu i osobowości 
wymienionych typów dokładniej poznamy, gdy będziemy 
dysponować specyficznymi narzędziami badawczymi (głów-
nie testami) oraz zgromadzimy bogaty materiał empiryczny  
W  tabeli dokonałem próby porównania interesujących nas 
tu typów z  typami zawodowymi, zaproponowanymi przez 
J  Hollanda (1999)  Jest tu pewne zewnętrzne podobieństwo, 
ale błędne byłoby oczekiwanie, że da się jednoznacznie przy-
porządkować typy z  tych dwóch typologii  Tak na przykład 
w  świetle typologii Hollanda, jest jeden typ badacza, nato-
miast w rzeczywistości jest tak, że wśród badaczy są różne 
typy umysłu, gdyż badana rzeczywistość jest bardzo róż-

Tab  1–3  Cd 
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norodna, niejednakowe są cele badawcze i  wyniki  Badania 
mogą być twórcze i odtwórcze  Przy czym zawody się zmie-
niają  Tak na przykład powstał zawód menedżera, który za-
sadniczo różni się od tradycyjnego kierownika  Podobnie jest 
z zawodem księgowego 

1.3.4. Historyczne przykłady typów głównych
Już same nazwy informują, przynajmniej z grubsza, jakie 

cechy kryją się za nimi  Szczególnie odnosi się to do typów 
skrajnych  W związku z tym, że jest to problematyka moim 
zdaniem znacząca, a nic tak nie uczy jak przykłady, warto od-
wołać się do przykładów osób o różnych typach umysłu, które 
są znane z dużych dokonań 

1.3.4.1. Przybliżenie umysłowości logików
Typowy przedstawiciel tego typu docenia tylko logikę, 

rachunek prawdopodobieństwa, dane empiryczne itp  We 
wnioskowaniu i podejmowaniu ważkich decyzji opiera się na 
sprawdzalnych faktach  Nie dopuszcza do głosu emocji, prze-
czuć, domysłów itp  Z reguły bardzo mu zależy, aby był spo-
strzegany jako typ logiczny, ścisły, jednoznaczny, obiektyw-
ny itp  Zgodnie z tradycyjnymi poglądami intuicję lekceważy, 
przypisuje ją osobom słabym mentalnie, a  więc niegodnym 
zaufania  W epoce skrajnego racjonalizmu był to typ najbar-
dziej zbliżony do ideału 

Typ logiczny jest rozciągliwy, obok skrajnych warto wy-
różniać warianty bardziej złagodzone  Taka osoba może lek-
ceważyć intuicyjne domysły i sądy, ale nie jest ich wrogiem  
Dopuszcza więc elementy myślenia intuicyjnego w procesie 
poszukiwawczym, ale nie przypisuje im dużego znaczenia  
Zamiast o roli domysłów intuicyjnych chętniej mówi o szczę-
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śliwych epizodach (trafach) albo genialności w  racjonali-
stycznym poszukiwaniu rozwiązania (zob  ramki: 1–2  Sokra-
tes; 1–3  Sherlock Holmes) 

1–2. Sokrates jako przykład typu logicznego
Stanisław Dobrowolski (1979) ten typ umysłu określa 

mianem rozumowego, a  jako przykład historyczny przy-
tacza Sokratesa, któremu przypisuje następujące cechy  
„Przede wszystkim rzuca się nam w oczy, przy całej potędze 
sokratesowskiego umysłu, wybitna jego jednostronność  
[   ] jedna cecha jego umysłu nazwana przez nas rozumo-
wością dominuje do tego stopnia, że trudno jest doszukać 
się w nim samodzielnie występujących innych cech umysło-
wych” (Dobrowolski 1979, s  90) 

Stwierdzenia te nie oznaczają, że w strukturze umysłu 
Sokratesa nie występowały cechy typowe dla osobowości 
intuicyjnej  Nie był on pozbawiony wyobraźni, w mowie po-
sługiwał się analogią, dawał też świadectwo występowania 
w  jego umyśle wyczucia podświadomego, w postaci głosu 
wewnętrznego, określanego też mianem sumienia 

Dobrowolski uzasadnia tezę, że cechy te stanowiły 
jedynie uzupełnienie racjonalności umysłu Sokratesa  
„Ujmując ogólnie strukturę umysłu Sokratesa, należy 
wymienić następujące jego cechy jako szczególnie cha-
rakterystyczne: refleksyjność i poczucie logiczne, wybit-
ną sprawność umysłu  [   ] Sądy i postępowanie Sokratesa 
cechowała wybitna obiektywność  [   ] Powyżej wymie-
nione cechy Sokratesa złożyły się na oryginalność jego 
umysłu, ale też i na jego jednostronność” (Dobrowolski 
1979, s  95) 
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1–3. Sherlock Holmes

Wstęp
Mimo że Sherlock Holmes nie był człowiekiem z  krwi 

i kości, to jest doskonałym reprezentantem ideału umysłu, 
jaki był tworzony w epoce skrajnego racjonalizmu  Jak wia-
domo, w  tym okresie szczególnie ceniono umysły racjo-
nalnie, posługujące się logiką  Ta fikcyjna postać miała być 
wcieleniem, wzorem autentycznego, skutecznego i pożąda-
nego sposobu myślenia w rozwiązywaniu trudnych proble-
mów  Sherlock Holmes miał być mistrzem, typem idealnym 
w  posługiwaniu się dedukcją  Taką cechę przypisywał mu 
autor książek i opowiadań, czyli Artur Conan Doyle, a czy-
telnicy, w tym zawodowi analitycy, podziwiają fenomen nie-
doścignionej siły logiki sławnego detektywa 

Jestem zdania, że obecnie już można dostrzec również 
intuicyjną warstwę umysłu Sherlocka 

1. Dedukcja?
Sherlock Holmes dotąd jest spostrzegany i  opisywany 

jako typ skrajnie racjonalny, po mistrzowsku posługujący 
się czystą logiką, a szczególnie dedukcją  Sam detektyw na-
wet twierdził, że „Człowiek rozumujący w sposób logiczny 
może wywnioskować istnienie Atlantydy lub Niagary, choć 
nigdy ich nie widział ani o nich nie słyszał” (cyt  za: R  B  
Dilts 2013, s  125)  Trzeba się dziwić, dlaczego czytelnicy nie 
dostrzegali podobnych absurdalnych stwierdzeń 

Termin dedukcja stał się kluczem w wyjaśnianiu specy-
fiki myślenia sławnego detektywa  Przy tym nie troszczo-
no się o ścisłe posługiwanie się tym pojęciem  Wprawdzie 
zawodowi wytrawni logicy zaproponowali specjalny termin 
i  pojęcie abdukcja, które jednak nie znalazło zrozumienia, 
stąd w obiegu spotykamy głównie szerokie rozumienie de-
dukcji jako synonimu logiki 
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Oto w  Znaku czterech na podstawie oglądania zegarka, 
który miał liczne zadrapania w pobliżu otworu do nakręca-
nia, Holmes wyciąga daleko idące wnioski o właścicielu ze-
garka, mianowicie że był pijakiem i w nocy, po libacji, pró-
bował nakręcić zegarek, stąd zadrapania  Gdyby przełożyć 
treści wyrażone w formie literackiej na typowe rozumowa-
nie dedukcyjne, otrzymalibyśmy następującą konstrukcję:

– Wszyscy pijacy nakręcają swoje zegarki nocą 
– W tym stanie mają trudności z trafieniem kluczykiem 

do otworu 
– Na tym zegarku są zadrapania wokół otworu, stąd 

wniosek, że jego właściciel był pijakiem 
W powyższej formie rozumowania tego nie można przy-

jąć jako przykładu dedukcji, inaczej rozumowanie to brzmi 
w formie literackiej  Warto tu przypomnieć, że rozumowanie 
dedukcyjne bazuje na jakiejś ogólnej prawdzie, typu: wszy-
scy ludzie są śmiertelni, X jest człowiekiem, więc umrze  
Natomiast trudno zgodzić się z tym, że trudności z trafie-
niem kluczykiem do otworu zegarka jednoznacznie wska-
zują na alkoholizm właściciela zegarka, gdyż innych powo-
dów może być wiele (np  słaby wzrok, choroba Alzheimera, 
praca na łodzi itp )  Przykładem skrajnie błędnego rozumie-
nia terminu dedukcja, może być opracowanie dydaktyczne 
L  Szary opowiadań detektywistycznych Artura Conana 
Doyle’a Przygody Sherlocka Holmesa (zob  Doyle 2012)  Tam 
można znaleźć szczegółowe „wyjaśnienie” pojęcia dedukcji: 
„Holmes kieruje się dedukcją, czyli metodą postępowania 
opartą na przechodzeniu »od szczegółu do ogółu«” (Doyle 
2012, s  233)  Nie ma wątpliwości, że wydawcy w opracowa-
niu typowo dydaktycznym, czyli dla uczącej się młodzieży 
mylą dedukcję z indukcją!

Czytelnicy, w tym analitycy tekstów Conana Doyle’a, nie 
mieli jednak wątpliwości w genialność dedukcyjną Sherloc-
ka  Nasuwa się pytanie dlaczego? Może dlatego, że:
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– Było zgodne z duchem epoki, gdy gloryfikowano logikę 
– Świadczy ono o wielkim autorytecie, jakim cieszył się 

zarówno autor książek, czyli Conan Doyle, jak i jego bohater 
– Sherlock Holmes 

2. Tylko logika?
Daleki jestem od negowania genialności umysłu Conana 

Doyle’a i jego bohatera – Sherlocka Holmesa; te dwa umysły, 
w  pierwszym rzędzie naturalny autora i  fikcyjny bohatera 
literackiego, zasługują nie tylko na podziw, ale głównie na 
wnikliwą analizę poznawczą  Jestem przekonany, że trzeba 
tu dostrzegać genialność wynikającą nie tylko z mistrzow-
skiego posługiwania się logiką, ale również intuicją  Oto wy-
brane argumenty:

– Sherlock był wnikliwym obserwatorem, zauważał 
szczegóły, które okazywały się znaczące  Ta cecha była do-
strzegana u Sherlocka od dawna  Wymowne tego przykła-
dy można znaleźć m in  w Ostatnim ukłonie (zob  Dilts 2013, 
s  148 i n ; Konnikowa 2015)  Holmes wprost wyznaje: „Od 
dawna jestem przekonany, że właśnie rzeczy drobne mają 
największe znaczenie”, ujawnia także, iż jego metoda „opie-
ra się na obserwacji drobnych szczegółów” oraz podsumo-
wuje: „Dla wielkiego umysłu nic nie jest nieistotne” (Dilts, 
s  127)  Jednak tradycyjnie dostrzeganie szczegółów przypi-
sywano logice, natomiast już obecnie są podstawy do wy-
sunięcia hipotezy, że w jego umyśle istotną rolę odgrywały 
sygnały intuicyjne (2019a, rozdz  4) 

***
W  opisie zachowania Sherlocka nie dostrzegamy prze-

jawów intuicji; można powiedzieć, że jest ona tu zasłonięta 
symptomami zachowań typowo logicznych, dedukcyjnych  
Gdyby Conan Doyle ujawnił elementy intuicji w  rozumo-
waniu swojego bohatera, to byłyby to działania przeciwko 
sobie, mianowicie nie byłby uznany za wybitnego pisarza 
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i  nie byłoby tajemniczego bohatera, godnego podziwiania 
i naśladowania  Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w owym 
czasie panowało przekonanie, iż intuicją posługują się jedy-
nie osoby słabe mentalnie, niegodne naśladowania  Po dru-
gie, nie bez znaczenia ma tu styl literacki, gdzie autor kre-
ślił jednostronny obraz swojego bohatera  Sherlock Holmes 
w zamyśle miał być jednostronnie pozytywnym bohaterem, 
w  rozwiązywaniu problemów po mistrzowsku posługują-
cym się dedukcją 

Gdyby Doyle pisał swoje powieści i opowiadania detek-
tywistyczne w naszych czasach, zapewne ujawniłby w umy-
śle swojego bohatera także warstwę intuicyjną, która była tu 
równie ważna i genialna, co sfera logiczna 

1.3.4.2. Przybliżenie umysłowości intuicjonistów
Skrajny intuicjonista zazwyczaj lekceważy logiczne po-

dejście, natomiast docenia emocjonalność, może przywiązy-
wać większą wagę do formy niż treści  W podejmowaniu waż-
kich decyzji może kierować się szczegółami, przeczuciami, 
wierzeniami, symbolami itp  Przykłady tego typu osobowo-
ści łatwo znaleźć wśród wybitnych artystów, poetów, mala-
rzy itp  (zob  ramki: 1–4  Adam Mickiewicz; 1–5  Semmelweis; 
1–6  Pestalozzi) 

Obok skrajnych są oczywiście również intuicjoniści 
umiarkowani (typ intuicyjno-logiczny), którzy mogą nawet 
uważać się za racjonalistów, ale w rozwiązywaniu problemów 
występuje u nich dużo elementów intuicyjnych, jak np : wysu-
wają daleko idące hipotezy, kierują się emocjami, przeczucia-
mi, prawdopodobieństwem subiektywnym itp , jednocześnie 
doceniają i  stosują w  praktyce logikę  Bez przesady można 
twierdzić, że większość znanych i podziwianych geniuszy, to 
typy intuicyjno-logiczne 
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1–4. Adam Mickiewicz – typ skrajnego intuicjonisty

Jean-Charles Gille-Maisani7 poświęcił Adamowi Mic-
kiewiczowi nietypowe dzieło: Adam Mickiewicz człowiek. Stu-
dium psychologiczne (1987)  Naszego wieszcza narodowego, 
według jungowskiej typologii, zalicza do typu intuicyjnego 
introwertyka  W  dziele Gille-Maisaniego znajdujemy bar-
dzo wnikliwą i dobrze udokumentowaną analizę twórczości 
Mickiewicza  Z konieczności ograniczam się do wybranych 
dwóch aspektów, mianowicie specyfiki umysłu i osobowości 
poety  O umyśle może świadczyć twórczość, a o osobowości 
jego postawa życiowa, aktywność społeczna 

1. O skrajnie intuicyjnym umyśle
Według cytowanego autora wskazują na to przede 

wszystkim Romantyczność, Dziady i (w mniejszym stopniu) 
Pan Tadeusz 

Najciekawszym z  tego punktu widzenia wierszem jest 
Romantyczność, napisana w styczniu 1821 roku  Znaczący jest 
tu słynny dwuwiersz: „Czucie i wiara silniej mówi do mnie 
niż mędrca szkiełko i oko”  Mickiewicz podkreślał później 
ogromne znaczenie tego wiersza-programu dla całej jego 
twórczości: „W  Romantyczności jest już ziarno przyszłej 
poezji: »czucie i wiara«  Szukałem, widziałem coś, jak tam 
dzieweczka, i w dalszych poezjach nigdy się zbyt nie zbiłem 
z tej drogi ” (Mickiewicz, cyt  za: Gille-Maisani 1987, s  69) 

W  tym utworze mamy ujawnioną hierarchię wartości 
charakterystyczną dla intuicyjnego introwertyka, mianowi-
cie wyższość:

7

7  Jean-Charles Gille-Maisani (1924–1995), Francuz mieszkający 
w Kanadzie, inżynier, psycholog, psychiatra  Pisał o sobie, że szczególnie 
zainteresowała go polska kultura, a  zwłaszcza poeci, w  tym na pierw-
szym miejscu niewyczerpana moc twórcza Mickiewicza 
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– wiary nad rozumem;
– wyobraźni nad wiedzą;
– prostoty nad pychą (która wiąże się z rozumem);
– wyższość prostego ludu nad mędrcami („Martwe 

znasz prawdy, nieznane dla ludu,/ Widzisz świat w proszku, 
w każdej gwiazd iskierce / Nie znasz prawd żywych, nie oba-
czysz cudu!/ Miej serce i patrzaj w serce!”) 

Do tego dochodzi wiara w zjawiska paranormalne 
Podobne idee głosi w Dziadach, gdzie zatarta jest granica 

między światem realnym i duchami  Tak na przykład postać 
Gustawa, to człowiek czy duch?

Gille-Maisani stwierdza, że przemieszanie świata wy-
obraźni z rzeczywistością nie jest u Mickiewicza tylko mo-
tywem literackim, ale przejawem jego poglądu na świat  Na 
przykład ujrzawszy po przebudzeniu pierścień, który dała 
mu Maryla, był przekonany, że śnił o tym i że sen jego się 
ziścił 

Hierarchia wartości przyjmowana przez osobowość in-
tuicyjną (przewaga intuicji nad percepcją, ducha nad mate-
rią) przybiera tu najbardziej skrajną postać wraz z motywem 
wiary we wszechmoc wyobraźni, obecnym w zakończeniu 
Prologu w przesłaniu Ducha do człowieka oraz w pierwszej 
części Wielkiej Improwizacji  Przypisanie większego znacze-
nia intuicji niż myśli tworzy nową hierarchię wartości, typo-
wo romantyczną i mocno zaznaczoną w dziele Mickiewicza; 
jej podstawą jest antyracjonalizm  Intuicyjna natura Mickie-
wicza jest wiecznie niezaspokojona i pragnie czegoś więcej 
niż mogą dać zmysły i rozum 

Gille-Maisani twierdzi, że Mickiewicz wierzył w istnie-
nie świata duchów, uważał często procesy psychiczne za du-
chy; sama materia także bywała duchem   
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2. Zarys osobowości Mickiewicza
Według teorii Junga istnieją trzy rodzaje intuicyjnych 

introwertyków, mianowicie:
– esteta, który głównie opisuje swoją wewnętrzną wizję;
– prorok, który ogłasza tę wizję i  stara się narzucić ją 

światu;
– intuicjonista moralny, który realizuje ją w działaniu 
Według cytowanego autora, u  Mickiewicza występują 

kolejno wszystkie trzy rodzaje; już w  Kownie Mickiewicz 
jest intuicyjnym estetą, następnie w płomiennych manife-
stach narratora Romantyczności przeciw starcowi-racjonali-
ście i Gustawa przeciw Księdzu przeczuwamy już proroka  
W następnych etapach swojego rozwoju staje się typowym 
prorokiem (w latach 1832–1846), a potem w latach 1847–1848 
staje się głównie intuicjonistą moralnym 

Oznacza to, że Mickiewicz nie był tylko typowym poetą, 
który troszczy się głównie o rymy i rytmy swoich utworów  
Pisał, aby zmienić na lepsze świat, a gdy to nie wystarcza-
ło, brał się za czyny  W tym świetle nie dziwi, że poeta-ro-
mantyk gloryfikuje żołnierza Napoleona, a nawet stara się 
iść w jego ślady 

Wartościując zaprezentowane stwierdzenia o specyfice 
umysłu naszego Wieszcza, nie można tracić z pola widzenia 
przynajmniej trzech okoliczności:

– Powyższy opis jest dokonany przez pryzmat teorii Jun-
ga, który sprowadzał główną funkcję intuicji do sfery nie-
świadomości (kontakty z archetypami) 

– Źródłem sukcesów Mickiewicza był nie tylko jego umysł 
skrajnego intuicjonisty, ale również to, że był poetą (w in-
nych dziedzinach ten typ umysłu mógłby być przeszkodą) 

– Żył, tworzył i działał w epoce romantyzmu 
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1–5. Ignac Semmelweis – lekarz o umyśle intuicyjnym

Informacje ogólne
Ignacy Semmelweis żył krótko (1818–1865), ale intensyw-

nie i dramatycznie (zob  Kruif 1959)  Był synem budapesz-
teńskiego kupca, który wysłał syna na studia prawnicze do 
Wiednia  Początkowo porwało go beztroskie życie studenta, 
ale przypadkowo był świadkiem pokazu anatomicznego, co 
wyzwoliło autentyczne zainteresowanie medycyną  Nie ro-
kowano dla niego świetlanej przyszłości, gdyż młodzieniec 
był entuzjastą, fantastą i marzycielem 

Dramat, a nawet tragedia jego życia wynikała z niezwy-
kłego umysłu oraz zawodu, jaki uprawiał  Jego umysł był 
typu intuicyjnego, a zawód lekarza-ginekologa  Początkowo 
niczym się nie wyróżniał, ale dostrzegł pewne dziwności 
w swoim zawodzie, od dziwności do problemu, od problemu 
do frustracji, wreszcie doznał olśnienia i dokonał doniosłego 
odkrycia, przysłużył się dla społeczeństwa, ale społeczeń-
stwo, w tym społeczność medyków, nie doceniła jego zasług 

1. Dostrzeżenie problemu i frustracja
Jako lekarz-ginekolog wykazał głęboką troskę o  pod-

opieczne pacjentki  Przejął się wysoką śmiertelnością na od-
dziale położniczym; kobiety masowo umierały na gorączkę 
połogową  Pragnął pomagać chorym, ale był bezsilny  Inni 
lekarze, w tym profesorowie, nie widzieli problemu, wszak 
podręczniki opisywały przyczyny śmiertelności na oddzia-
łach położniczych  Śmiertelność położnic przypisywano 
nieznanej epidemii „atmosferyczno-kosmiczno-tellurycz-
nej” natury, która wszystko przenika, wkrada się nielitości-
wie do wnętrza położnic, zatruwa je i zabija  W taki sposób, 
wytrawni i doświadczeni specjaliści w dziedzinie ginekolo-
gii wysoką śmiertelność uważali za zjawisko „normalne”  
Takich poglądów kurczowo trzymał się szef Semmelweisa, 
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który był profesorem i  autorytetem w  środowisku gineko-
logów  Poglądy i  przekonania Semmelweisa nie pasowały 
do oficjalnej medycyny, stąd wśród przełożonych i kolegów 
był spostrzegany i  traktowany jako „niedouczony” lekarz  
Oczekiwano, że z czasem nabierze praktyki i zmądrzeje 

Stało się inaczej  Konflikt Semmelweisa ze środowi-
skiem lekarskim pogłębił się, gdy dostrzegał on fakty, któ-
re ukazywały niedorzeczność panującej w  tym czasie teo-
rii o gorączce połogowej  Mianowicie zauważył następującą 
dziwność  Oto w jednym budynku mieściły się dwa oddzia-
ły położnicze, jeden prowadzony przez zwykłe akuszerki, 
a drugi oddział akademicki, gdzie pracowali lekarze, w tym 
profesorowie, a  studenci odbywali ćwiczenia  Semmelweis 
dowiedział się, że śmiertelność położnic na oddziale aka-
demickim w ciągu jednego roku była pięciokrotnie większa 
niż na oddziale „zwykłym”  Przyjęcia na te oddziały odby-
wały się losowo, Semmelweis był dociekliwy i pytał; jak to 
się dzieje, że wpływ atmosferyczno-kosmiczno-telluryczny 
przenika do wnętrza położnic głównie na oddziale akade-
mickim  Był to stan głębokiej frustracji, gdyż jego rozmyśla-
nie i próby znalezienia na nie odpowiedzi nie dawały ocze-
kiwanych skutków 

2. Olśnienie, odkrycie i klęska
Olśnienie nastąpiło pod wpływem nieszczęśliwego wy-

padku  Mianowicie umiera jego przyjaciel, lekarz, po lek-
kim skaleczeniu się w palec w prosektorium w czasie sekcji 
zwłok  Semmelweis nagle uświadomił sobie związek śmierci 
kolegi ze śmiercią kobiet  Czymże innym, jeżeli nie zatru-
ciem krwi jest gorączka połogowa? Niewidzialny jad trupi 
dostał się do organizmu lekarza przez małą rankę i to wy-
starczyło, aby zabić zdrowego, silnego mężczyznę! A  całe 
wnętrze macicy każdej matki rodzącej jest jedną wielką 
raną  W  umyśle Semmelweisa zrodziło się nowe pytanie: 
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w  jaki sposób ten jad dostaje się do łona położnic? Odpo-
wiedź przyszła szybko  Przeżył kolejny wstrząs psychiczny, 
gdyż poczuł się współwinny tragedii  W akademickim szpi-
talu, lekarze, w tym również on sam, prowadzili zajęcia ze 
studentami  Bardzo często zdarzało się tak, że najpierw były 
ćwiczenia w  prosektorium, a  bezpośrednio później na od-
dziale położniczym lekarz ze studentami badał kobiety 

A więc on sam i jego słuchacze przenoszą ten jad  Oczy-
wiście w międzyczasie myli ręce, ale nie przywiązywano do 
tej czynności wielkiej wagi  Semmelweis z  męską odwagą 
umiał spojrzeć prawdzie w  oczy  On był mordercą! Paliła 
go prawda, którą nagle zrozumiał  Nie szukał usprawiedli-
wienia, ale jako człowiek praktyczny zaczął szukać sposobu, 
aby jad ten uczynić nieszkodliwym 

Dostrzegał jeden prosty sposób; trzeba pozbywać się za-
razków poprzez bardzo dokładne mycie rąk  Zaczął bardzo 
starannie i  długo myć ręce, co w  oczach kolegów-lekarzy 
zakrawa na skrajne dziwactwo  A Semmelweis takiego sta-
rannego mycia rąk domaga się kategorycznie od studentów 
i innych lekarzy 

Mimo że śmiertelność rodzących radykalnie spada, to 
jednak nie znajduje uznania wśród przełożonych i kolegów  
Jak można oskarżać lekarzy, że roznoszą chorobę, jest to 
niezgodne z oficjalną nauką, przy tym nielojalne wobec spe-
cjalistów  Do tego wiadomo, że mycie rąk to żaden zabieg 
specjalistyczny, a więc na pewno nie może być skuteczny na 
dalszą metę 

Faktycznie, stosowane zabiegi nie dają stałego efektu  
Okazuje się, że zarazki można przywlec nie tylko z prosek-
torium, ale również z  jednej położnicy na inne  Wynikało 
stąd, że lekarz powinien dużo czasu tracić na dokładne my-
cie swoich rąk  To daje przeciwnikom skuteczną broń; lekarz 
powinien leczyć, a nie pielęgnować swoje dłonie 

Naszego bohatera było łatwo krytykować, gdyż:
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– był jeszcze młodym, a  więc niedoświadczonym 
lekarzem;

– nie miał tytułu profesora;
– nie ogłosił drukiem swojego odkrycia, nie przeprowa-

dził analizy przypadków;
– kiedy zaczął publikować artykuły, to nie miały one cha-

rakteru naukowego, ale bardziej oskarżycielski wobec śro-
dowiska lekarskiego 

Inni lekarze zaczęli głosić pogląd, że Semmelweis po 
prostu zwariował  Był to silny atak na jego osobę, w efekcie 
znalazł się w klinice psychiatrycznej  I tu był koniec jego ka-
riery  (Zob  De Kruif P  1959)

1–6. J. H. Pestalozzi jako przykład intuicyjnego 
pedagoga

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) przeszedł do hi-
storii jako wybitny nauczyciel i wychowawca, nie tylko jako 
praktyk, ale również teoretyk 

Według Dobrowolskiego, Pestalozzi może być żywym 
i wyrazistym przykładem typu intuicyjnego, gdyż był „ob-
darzony w  wysokim stopniu dwiema umysłowymi cecha-
mi nauczycielskimi: intuicją i wyobraźnią  […] Wyobraźnia 
i  fantazja przejawiały się w wielkiej ruchliwości i plastycz-
ności umysłu Pestalozziego, w  obfitości koncepcji, pomy-
słów, w  jego dowcipie, w  łatwym władaniu piórem, w  jego 
marzycielstwie  Wyobraźni zawdzięczał Pestalozzi przede 
wszystkim szeroki rozgłos  Intuicja Pestalozziego była de-
cydującym czynnikiem w rozwiązywaniu skomplikowanych 
sytuacji wychowawczych i w wyborze najwłaściwszych dróg 
czy środków w kierowaniu młodym pokoleniem  [   ] Dzię-
ki intuicji Pestalozzi znał dzieci do głębi, panował nad nimi 
i zdobywał ich przywiązanie, miłość  Intuicja głównie uczy-
niła Pestalozziego wielkim” (Dobrowolski 1979, s  154 i n ) 
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1.3.4.3. Przybliżenie umysłowości typu pośredniego
Typ pośredni (mieszany, zrównoważony) wyróżnia się 

tym, że mieszają się tu interesujące nas zdolności i preferen-
cje w równoważnych proporcjach i nie zachodzi zasadniczy 
konflikt między logiką i  intuicją  Umieścić tu można osoby, 
które: (1) dobrze funkcjonują w  rozwiązywaniu problemów 
wymagających zarówno podejścia logicznego, jak i  intuicyj-
nego; (2) rozwiązują podobne problemy odmiennie w różnych 
sytuacjach; w  jednych może dominować logika, a  w  innych 
(z  reguły trudniejszych) – intuicja; (3) dobrze funkcjonują 
w dwóch odmiennych systemach, na przykład w pracy zawo-
dowej, gdzie rozwiązują problemy logiczne, a inaczej w czasie 
wolnym, gdzie fascynują się np  muzyką, poezją, malarstwem 
itp  (zob  ramki: 1–7  Mendelejew; 1–8  Ford) 

1–7. Umysł Dmitrija Mendelejewa – więcej w nim lo-
giki czy intuicji?

Dmitrij Mendelejew (1834–1907) powszechnie zna-
ny jest jako wybitny chemik, odkrywca układu okresowe-
go pierwiastków chemicznych  Z  jednej strony uprawiany 
zawód, jak również sukcesy naukowe, świadczą o  tym, że 
miał umysł typowy dla logika, z  drugiej zaś strony anali-
za procesu jego odkrycia, jak również fakty z życia prywat-
nego i  towarzyskiego, świadczą o  typowych inklinacjach 
intuicyjnych 

Gdy po uzyskaniu doktoratu pisał podręcznik dla stu-
dentów Podstawy chemii, nie ograniczył się do zwykłego 
wykładu wiadomości, które są dobrze znane, ale ujawnił 
umysł kreatywny  Mianowicie w trakcie pisania tego pod-
ręcznika zastanawiał się nad nową klasyfikacją wszystkich 
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znanych pierwiastków chemicznych  Dotychczasowe pro-
pozycje takiej klasyfikacji nie zadowalały uczonego, a zna-
lezienie nowej klasyfikacji okazało się nie takie proste  
Mendelejew wykonał wiele prób nie tylko teoretycznych, 
ale również praktycznych  Trafił na trop, czyli nowy po-
mysł, gdy wykonał 63 karty (tyle wówczas było znanych 
pierwiastków), każda przyporządkowana była poszczegól-
nemu pierwiastkowi, na których zapisywał ich chemiczne 
właściwości  Karty te układał w różny sposób, stąd powia-
da się, że było to układanie chemicznego pasjansa  Można 
drwić z takiego uprawiania nauki, to zabawa, zajęcie godne 
niewykształconej osoby  Z tej zabawy wyłoniło się wielkie 
odkrycie  Mianowicie uczony zauważył, że jeśli pierwiast-
ki ułożone zostają w kolejności według rosnącej masy ato-
mowej, ich właściwości chemiczne powtarzają się w  spo-
sób regularny  Stąd już prosta droga do sformułowanego 
i opublikowanego w 1869 roku przez D  Mendelejewa ogól-
nego prawa: „Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiast-
ków i ich związków pozostają w okresowej (periodycznej) 
zależności od ich mas atomowych”  Tak narodził się układ 
okresowy 

Powyższy opis odkrycia jest typowy, można go znaleźć 
w wielu źródłach, w tym w Internecie  Nie jest on błędny, 
ale bardzo uproszczony  Dokładniejsze analizy (zob  Nał-
czadżjan 1979) ujawniają rolę intuicji w tym procesie, czyli 
fazy inkubacyjnej oraz olśnień  Okazuje się, że w procesie 
odkrycia Mendelejewa istotną rolę odegrał sen  Prawdopo-
dobnie genialność tego uczonego tkwi w  odstępstwie od 
oficjalnej metodologii nauki; mianowicie w  jego klasyfika-
cji pierwiastków zostały pozostawione „białe plamy”, albo 
„dziury”  Mianowicie uczony pozostawił luki w swojej tabli-
cy, przewidując słusznie, że zostaną one wypełnione przez 
nazwy nieodkrytych dotąd pierwiastków  Przewidział tak-
że ich wybrane właściwości  Jego prognozy dotyczące nie-
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odkrytych jeszcze pierwiastków potwierdziły się  Tak np  
w 1898 roku został odkryty polon przez Marię Curie-Skło-
dowską i jej męża Pierre’a8 

Zdecydowanie się na opublikowanie tabeli pierwiastków 
z lukami było aktem odwagi cywilnej i wiary w prawdziwość 
swojego odkrycia 

Poza działalnością naukową Dmitrij Mendelejew podob-
no zachowywał się jak typowy artysta; wyrażało się to m in  
w ubiorach i nonszalancji obyczajowej9 

89

8  Można spotkać tezę, że odkrycie Mendelejewa zyskało powszech-
ne uznanie w świecie chemików i fizyków dopiero po odkryciu polonu  
Wcześniej teoria Mendelejewa nie znalazła zainteresowania w społecz-
ności racjonalnie myślących naukowców jako zbyt prosta i niedoskonała, 
ze względu na owe białe plamy  Może było korzystne, że początkowo to 
odkrycie nie zostało powszechnie dostrzeżone, stąd nie zostało poddane 
druzgocącej krytyce 

9  Np  ożenił się ze studentką jeszcze przed rozwodem z dotychcza-
sową żoną 

1–8. Henry Ford – jako przedstawiciel typu umysłu 
pośredniego

Henry Ford (1863–1947) znany jest jako wielkiej klasy 
sukcesmen, twórca imperium samochodowego – Ford Mo-
tor Company  Droga do sukcesu nie była tu prosta i  łatwa  
Był synem farmera, ojciec przygotowywał go do zawodu rol-
nika, ukończył jedynie kilka klas szkoły podstawowej  Od 
dzieciństwa marzył o  tym, aby skonstruować samobieżny 
pojazd, w tym celu prowadził intensywne samokształcenie 
i zdobywał gruntowną wiedzę 

Nie poprzestał na drobnych sukcesach, postanowił pro-
dukować tanie samochody dla masowego odbiorcy, a więc 



1.3. Propozycja modyfikacji dotychczasowych typologii 63 

produkować ich dużo i względnie tanio  Nie było to zgodne 
z  racjonalnym podejściem  Nie będzie przesady w  stwier-
dzeniu, że wszyscy eksperci, czyli wysokiej klasy specjaliści 
kierujący się racjonalnym podejściem do problemów, odra-
dzali mu pójście w tym kierunku 

Dla większości ekspertów było jasne, że pomysł Forda 
nie jest racjonalny  Z czystej logiki wynikało, że produkować 
dużo i  tanio, to działać przeciwko sobie! Racjonalniej jest 
postępować odwrotnie – produkować mniej i  sprzedawać 
drożej  W taki sposób rynek nie zostanie nasycony 

Do uruchomienia tak pomyślanego przedsięwzięcia nie-
zbędne były duże pieniądze, których nasz bohater po prostu 
nie miał, trzeba było zaciągnąć duże pożyczki w  bankach  
Bankierzy nie kwapili się lokować pieniędzy w ryzykownym 
przedsięwzięciu, proponowali bardziej pewne sposoby boga-
cenia się  Inżynierowie, technicy, mechanicy wskazywali na 
trudności w pozyskaniu dużej liczby specjalistów do produkcji 
samochodów  W tym czasie samochody produkowano w spo-
sób rzemieślniczy, a więc na zamówienie klienta „wyklepywa-
no” indywidualny model  Specjaliści od komunikacji wykazy-
wali, że w kraju jest mało utwardzonych dróg, stąd duża liczba 
pojazdów zamiast ułatwić podróżowanie, utrudni je  Specjali-
ści od paliw wykazywali ograniczone zasoby benzyny  Eksper-
ci z  innych dziedzin wskazywali na trudności w pozyskaniu 
dużej ilości kauczuku, niektórych metali, niezbędnych do ma-
sowej produkcji pojazdów  Osoby zaprzyjaźnione odradzały, 
przytaczając inne racje, np  stwierdzeniem, że „Amerykanie 
lubią konie, samochody tutaj się nie przyjmą” 

Nie można traktować powyższych zastrzeżeń i  obaw 
wyrażanych przez ekspertów i przyjaciół jako pozbawionych 
racjonalnych przesłanek  Gdy w wieku 29 lat Ford wykonał 
swój pierwszy „powozik” z  silnikiem benzynowym, miał 
z nim wiele kłopotów  „Pojazd mój traktowany był jak praw-
dziwa plaga: hałasował, płoszył konie, utrudniał ruch uliczny 
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Jeśli tylko zatrzymałem się gdzieś na chwilę, zaraz gro-
madził się tłum  Nie mogłem odejść na krok; zawsze zna-
lazł się jakiś ciekawski, który chciał uruchomić maszynę  
Musiałem kupić łańcuch, którym mocowałem automobil 
do ulicznych latarni” (H  Ford, cyt  za: Poissant, Godefroy 
1992, s  34)  Ale wkrótce z  jego pomysłu powstał olbrzymi 
sukces związany z modelem 7, którego w najlepszym okresie 
produkowano nawet 4 tysiące sztuk dziennie  Po tym spek-
takularnym sukcesie Ford postanowił produkować jeszcze 
lepszy model  Tym razem podejście intuicyjne wydawało 
się całkowicie zbędne, wszak biznesmen miał pieniądze, do-
świadczenie, czyli wydawało się, że odkryty został algorytm 
sukcesu w produkcji udanych samochodów, stąd wszystkie 
zadania zostały powierzone najlepszym ekspertom  I  co? 
Efektem było wielkie niepowodzenie 

Z  powyższego wynika, że w  pierwszej sytuacji Henry 
Ford ważką decyzję podejmował w dużej mierze w sposób 
intuicyjny, miał nadzieję na sukces, natomiast w drugiej sy-
tuacji, zachował się jako typowy logik – miał pewność   

1.4. Hipotezy ogólne o znaczeniu znajomości 
typów umysłu

Tab  1–4  Wstępne ogólne hipotezy na temat kierunku związków typów 
umysłu z wybranymi właściwościami umysłu 

Hipotezy na temat 
kierunku związku

(od lewej do prawej)
Poziom

Typy umysłu Wybrane 
właściwości 

umysłuLL L P I II

1  Związek rośnie w x Intuicyjność 
Kreatywność10 
Kontekstowość 

ś
n x

10  Dotyczy to przede wszystkim kreatywności artystycznej 



1.4. Hipotezy ogólne o znaczeniu znajomości typów umysłu 65 

2  Związek maleje w x Pozom umysłu 
(inteligencji), 
mierzonej 
klasycznymi 
testami 

ś

n x

3  Nie ma istotnych 
różnic

w
Reaktywność ś x x

n
4  Najsilniejszy 
związek dotyczy 
typu pośredniego

w x Wszech -
stronnośćś

n x x

Tab  1–5  Wstępne hipotezy na temat sprzyjających typów umysłu w osią-
ganiu sukcesów zawodowych w różnych dziedzinach

Dziedzina 
działalności Poziom

Typy umysłu

LL L P I II

Nauka
(uczeni)

w x
ś x x
n

Technika
(inżynierowie)

w x
ś x
n x

Sztuka
(artyści)

w x
ś
n x

Oznaczenia (w obu tabelach):
w, ś, n = poziom wysoki, średni, niski; LL = skrajny logik; L = logik; P = typ pośred-
ni; I = intuicjonista; II = skrajny intuicjonista 

Tabele 1–4  i  1–5  zawierają jedynie prowizoryczne hipo-
tezy, które można będzie zweryfikować w pierwszym rzędzie 

Tab  1–4  Cd 
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na podstawie uzyskanych wyników w badaniach z wykorzy-
staniem nowych testów (zob  rozdział 2)  Przesadą byłoby 
oczekiwanie, że w każdym przypadku i zawsze przywołane 
tu związki będą jednoznaczne  Tak na przykład sukces w pra-
cy zawodowej niewątpliwie ma związek z typem umysłu da-
nego specjalisty, ale nie można tracić z pola widzenia wielu 
innych równie znaczących czynników 

Podsumowanie
W  tym rozdziale pisałem głównie o  typologiach umy-

słu, w których wyodrębniano intuicję  Z tego punktu widze-
nia przybliżyłem cztery dotychczasowe typologie, związane 
z nazwiskami: Poincaré, Jung, Dobrowolski i Westcott  Szcze-
gólnie została tu wyróżniona koncepcja Westcotta, który za-
początkował eksperymentalne badania intuicji  Dostrzegłem 
tu celowość i możliwość modyfikacji koncepcji tego psycho-
loga  Główna moja propozycja w tym rozdziale dotyczy odej-
ścia od dychotomicznych podziałów typologii parzystych na 
rzecz kontinuum i tym samym wyodrębniania typów pośred-
nich  W wyniku tego zabiegu najprostsza typologia umysłów 
przedstawia się następująco: typ logiczny – typ pośredni – 
typ intuicyjny  Jestem przekonany, że w zaproponowanej ty-
pologii udało się:

– przełamać dotychczasową tendencję do przeciwstawia-
nia intuicji racjonalności albo szeroko pojętej logice i koncen-
trowania się na skrajnościach;

– rzucić nowy snop światła na problem poziomów intu-
icji; tu mamy globalną odpowiedź na pytanie; ile jest intuicji 
w umyśle danego człowieka 

Przytoczyłem też przykłady trzech typów umysłu, odwo-
łując się do znanych osób historycznych  Oczywiście przykła-
dy te nie są wynikiem ścisłych badań empirycznych, stąd je-
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dynie przybliżają zalety zmodyfikowanej typologii, gdzie są 
typy pośrednie  Jestem przekonany, że gdy dysponować bę-
dziemy nowym testem (zob  rozdz  2), pojawi się realna moż-
liwość dokonywania dokładniejszej diagnozy i  wyodrębnia-
nia większej liczby typów 





Rozdział 2. Ogólna prezentacja nowych 
testów

Dzisiejsze metody testowe – mimo innych opakowań,
nieco lepszej trafności i rzetelności – niewiele różnią się

od pierwszego testu opracowanego przez Bineta i Simona.
Elżbieta Hornowska

Powszechność zarzutów wysuwanych wobec testów
niemal dorównuje ich popularności.

Anna Matczak

Wprowadzenie
W poprzednim rozdziale zaproponowałem zmodyfikowa-

ną typologię umysłów, tu czynię krok dalej w tym kierunku, 
mianowicie proponuję nowy typ testów psychologicznych, 
które – mam nadzieję – znacznie lepiej niż dotychczaso-
we umożliwią rozszyfrowanie specyfiki funkcjonowania 
umysłów, w tym ich różnych typów  Można powiedzieć, że 
podjąłem się zadania przekucia eksperymentalnego bada-
nia M   R   Westcotta na narzędzie diagnostyczne w  formie 
testów  Nowej rodzinie proponowanych testów przyświe-
ca idea oznaczona terminem logint, jaki zaproponowałem 
w książce Intuicja – w stronę teorii (Dobrołowicz 2019a, zob  
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rozdz  4) do oznaczania nowego pojęcia naukowego, integru-
jącego logikę z intuicją 

Rozdział składa się z  dwóch podrozdziałów  W  pierw-
szym, wprowadzającym, przytaczam wybrane argumenty na 
temat potrzeby nowego rodzaju testów, a w drugim, zasad-
niczym, przybliżam w wielkim skrócie charakterystyczność 
proponowanych testów, akcentując jedynie ich specyfikę1 

Okazało się, że droga od eksperymentu laboratoryjne-
go do wartościowych testów naszpikowana jest licznymi 
trudnościami 

2.1. O potrzebie nowych testów

Test jest zapewne najbardziej popularną metodą (i  na-
rzędziem) stosowaną przez psychologów  W  ciągu ponad 
stuletniej2 historii w  psychometrię włożono olbrzymi wysi-
łek, zmierzający do wypracowania testów zbliżonych do ide-
ału  W  efekcie powstało bardzo dużo prac teoretycznych, 
zarówno spekulacyjnych, jak i badawczych oraz zapropono-
wano wiele różnych narzędzi diagnostycznych, określanych 
mianem „testy”  Jakie są efekty? Syntetyczne odpowiedzi 
zawarte są w cytowanych na początku tego rozdziału wypo-
wiedziach Elżbiety Hornowskiej (2001, s  11) i Anny Matczak 
(2000, s  467)  Kontrowersje i spory wokół wykorzystania te-
stów toczyły się cały dwudziesty wiek, a obecnie krytyka ta 
nasiliła się i przybrała nowe wymiary i aspekty 

1  Ten rozdział nie pełni funkcji podręcznika 
2  Przypomnijmy, że pierwsze testy zostały skonstruowane przez 

Jamesa M  Cattella w 1890 roku, ale najbardziej znaczącą datą jest rok 
1905, gdy Alfred Binet i Teodor Simon stworzyli pierwszy test inteli-
gencji 
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Można wymienić długą listę zarzutów formułowanych 
pod adresem klasycznych testów  Warto im się przyjrzeć, aby 
dokonać próby wyjścia z zagmatwanej sytuacji  Sprowadzam 
najczęściej powtarzane zarzuty do trzech sfer, mianowicie 
dotyczących: 1) teorii, 2) formy, 3) praktyki  Przy tym mowa 
tu będzie nie o wszystkich testach, a głównie o narzędziach 
do diagnozowania umysłu, zwanych testami inteligencji  Ten 
rodzaj testów najbardziej absorbuje specjalistów, co świadczy 
z jednej strony o zapotrzebowaniu naukowym i społecznym 
na tego typu narzędzia diagnostyczne, z drugiej zaś – o trud-
nościach w sprostaniu oczekiwań w tym zakresie 

2.1.1. Krytyka testów w świetle teorii
Jest rzeczą oczywistą, że testy jako narzędzia praktycz-

ne, z jednej strony bazują na określonych paradygmatach na-
ukowych, z  drugiej zaś przyczyniają się do postępu nauko-
wego  Z obecnego stanu wiedzy naukowej łatwo jest dostrzec 
braki tam, gdzie w  przeszłości dostrzegano jedynie zalety  
I odwrotnie 

Psychologia naukowa, w  tym teoria klasycznej inteli-
gencji i psychometria, rozwijały się w epoce skrajnego ra-
cjonalizmu, zapoczątkowanego przez Kartezjusza (zob  
Dobrołowicz 2019a, rozdział 2)  Termin inteligencja klasycz-
na jest tu terminem umownym; oznacza wszystko to, co 
psychologowie do niedawna określali jednym terminem 
inteligencja  Ten rodzaj inteligencji często bywa określany 
mianem akademickiej3. Dotychczas nie ma jednego, ogólnie 

3  Tego typu określenie ma wyraźne konotacje pejoratywne, gdyż 
z jednej strony sygnalizuje, że jest to dzieło „akademików”, czyli „ode-
rwanych od życia” teoretyków, oraz że wiedza ta jest przydatna głównie 
studentom do zdania egzaminów i uzyskania dyplomów/ tytułów 
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przyjętego modelu teoretycznego inteligencji, stąd w lite-
raturze psychologicznej nietrudno znaleźć dużo różnych 
definicji pojęcia inteligencji  Z wielości tych definicji wcale 
nie wynika wniosek, że była ona traktowana bardzo sze-
roko, gdyż faktycznie – zbyt wąsko  Mimo różnorodności 
definicji przez długi czas uznawany i lansowany był jeden 
model inteligencji  W  tej atmosferze starano się rozwijać 
teorię inteligencji skrajnie racjonalną  Dla ujęcia klasycz-
nego najbardziej reprezentatywna wydaje się być defini-
cja inteligencji zaproponowana przez Davida Wechslera 
w roku 1939: „Inteligencja to ogólna zdolność jednostki do 
celowego działania, racjonalnego myślenia i efektywnego 
radzenia sobie w otaczającym środowisku” (cyt  za: Selig-
man 1995, s  29, podkreślenie W  D )  W różnych koncep-
cjach inteligencji najczęściej odwoływano się do myślenia 
(zob  Szewczuk 1998a), które rozumiano jako proces typo-
wo racjonalny, czyli logiczny i świadomy 

Trzeba przyznać rację Włodzimierzowi Szewczukowi, 
który mówił o  swoistym paradoksie w  rozwoju psychologii, 
gdy praktyka znacznie wyprzedziła teorię  Mianowicie przy 
braku uzgodnionej teorii inteligencji powstało bardzo dużo 
różnych propozycji testów inteligencji, a więc „narzędzia po-
miaru wyprzedziły teorię przedmiotu pomiaru” (Szewczuk 
1998a, s  133)  Stan ten najlepiej oddaje, często cytowana, 
„operacyjna definicja”: „Inteligencja jest tym, co mierzą testy 
inteligencji” (cyt  za: D  Seligman 1995, s  29) 

Jestem przekonany, że doskonaląc klasyczną teorię inte-
ligencji i  w  następstwie testy do jej pomiaru, w  pierwszym 
rzędzie należy ograniczyć swoiste zawężenia i  spłycenia  
Zawężenie polega na preferowaniu i  przecenianiu myślenia 
w kategoriach logiki zero-jedynkowej, czyli „tak–nie”, „jest–
nie jest”, „prawda–fałsz” „dobry–zły, „czarny–biały” itp  oraz 
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niedocenianiu (a  nawet ignorowaniu) wielu innych znaczą-
cych zdolności i  cech psychicznych człowieka  Spłycenie 
natomiast wyrażało się w dostrzeganiu i braniu pod uwagę 
jedynie procesów świadomych, a  niedocenianiu procesów 
niejawnych, w tym intuicji 

Ruch teoretyczny w kierunku przezwyciężania zawężania 
i spłycania (chociaż bez używania tych prostych słów) już się 
rozpoczął  Wystarczy przywołać następujące nurty:

– modną obecnie krytykę skrajnych poglądów Kartezju-
sza (zob  np  Damasio 2013) oraz stopniowe przezwyciężanie 
skrajnego racjonalizmu;

– powstanie różnych nowych koncepcji inteligencji, spo-
śród których największą popularność uzyskała inteligencja 
emocjonalna, w wydaniu Daniela Golemana (1997; 1999);

– zainteresowanie problemami kreatywności;
– lawinowe zainteresowanie intuicją, przypisywanie jej 

dużego znaczenia 
Niestety jak dotąd nowym koncepcjom badawczym nie 

towarzyszą znaczące osiągnięcia w metodach i narzędziach 
diagnostycznych 

2.1.2. Ograniczenia wynikające z formy testów  
i stosowania ich w praktyce

Forma testów, z jednej strony, może być przykładem wiel-
kich osiągnięć; ten dział psychologii, na tle innych, może na-
pawać dumą  Testy mają być narzędziami obiektywnymi, 
trafnymi, rzetelnymi, wystandaryzowanymi, znormalizowa-
nymi itp  (zob  Brzeziński 1999)  Tej strony testów nie można 
lekceważyć  Jednocześnie nie można tracić z pola widzenia 
ich pewnych ograniczeń oraz wypaczeń wynikających z prak-
tycznego stosowania oraz interpretowania 
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Tu ograniczę się głównie do wypowiedzi dwóch wybit-
nych specjalistek w tym temacie, mianowicie Anny Matczak 
oraz Elżbiety Hornowskiej 

Anna Matczak w  swej krytyce koncentruje się m in  na 
„głównej idei diagnozy testowej – dotyczącej jej ilościowego 
charakteru i  stosowania statystycznego układu odniesienia  
Zdaniem krytyków, diagnoza taka, informując jedynie o po-
zycji badanego w grupie, nie może stanowić dobrego punktu 
wyjścia do oddziaływań korekcyjnych – usuwających deficyty, 
optymalizujących funkcjonowanie jednostki, stymulujących 
jej rozwój  Podejmowanie takich oddziaływań – stanowiące 
jedno z najważniejszych zadań psychologa-praktyka – wyma-
ga posiadania informacji o sposobach funkcjonowania, a nie 
tylko o jego efektach (które zresztą często są znane skądinąd; 
na przykład informują o nich obiektywne osiągnięcia badane-
go w szkole czy w pracy)  Wynik testu, mający charakter ilo-
ściowy, nie dostarcza takich informacji, a procedura badania 
stwarza niewiele okazji do zbierania danych jakościowych; 
ponadto testy na ogół nie oferują badającym strategii czy 
sposobów, które pozwalałyby na obiektywne ujęcie ewentu-
alnych obserwacji dotyczących funkcjonowania osób bada-
nych” (Matczak 2000b, s  468, podkreślenie W  D ) 

Cytowana autorka wskazuje również na niską progno-
styczność klasycznych testów, która wynika głównie z charak-
teru zadań, stosowanych w tych testach  Są to z reguły zadania 
niewymagające pomysłowości, kreatywności i nieangażujące 
zdolności intuicyjnych  „W  zadaniach testowych dostarcza 
się badanemu wszystkich tych i  tylko tych informacji, 
które są potrzebne do rozwiązania, podczas gdy efektyw-
ne wykonywanie zadań życiowych wymaga umiejętnego 
selekcjonowania informacji (odróżniania istotnych od nie-
istotnych, ważnych od mniej ważnych, pewnych od niepew-
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nych itp ), a  także samodzielnego zdobywania informacji 
brakujących; problemy występujące w  testach mają charak-
ter konwergencyjny: istnieje zawsze jedno i tylko jedno dobre 
rozwiązanie, podczas gdy sytuacje życiowe wymagają zwykle 
dostrzegania wielu możliwych rozwiązań i dokonywania wy-
boru; w  testach funkcjonowanie badanego podlega ścisłemu 
sterowaniu z zewnątrz (instrukcja określa, co robić, w jakiej 
kolejności i jak długo), podczas gdy dobre radzenie sobie w ży-
ciu wymaga umiejętności planowania własnych działań, sa-
modzielnego uruchamiania ich i kierowania nimi” (Matczak 
2000b, s  467 i n , podkreślenie W  D ) 

Obecnie wybitni psychologowie dostrzegają wady testów 
w  tym, co do niedawna uchodziło za ich bezsporną zaletę; 
przykładem może być standaryzacja  Oto co Anna Matczak 
pisze na ten temat: „standaryzacja uniemożliwia stosowa-
nie pewnych zabiegów, które mogłyby pozwolić na uzyskanie 
wglądu w proces rozwiązywania zadań ” (Matczak 2000b, 
s  468, podkreślenie W  D )

Mimo krytyki, testy psychologiczne znalazły szerokie roz-
powszechnienie  Prawdopodobnie wynika to z  dwóch głów-
nych właściwości testów psychometrycznych, mianowicie: a) 
pozwalają one przeprowadzić szybkie badania, b) dają wynik 
z reguły w postaci liczbowej  Te niewątpliwe zalety stwarzają 
również możliwość stosowania testów w sposób niejako me-
chaniczny, bez pogłębionej analizy  Prawdopodobnie tę wadę 
miała głównie na względzie Elżbieta Hornowska, która na 
stronie tytułowej swej mądrej książki Testy psychologiczne: teo-
ria i praktyka (Hornowska 2001) napisała następujące przesła-
nie: „Książkę tę dedykuję wszystkim tym osobom, dla których 
mierzenie nie oznacza jedynie faktu przyłożenia linijki do na-
rysowanej linii”  Z kontekstu wynika, że autorka nie ma wąt-
pliwości, że dotąd testowano w podobny uproszczony sposób 
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Zawodność dotychczasowych testów inteligencji m in  
ujawnia się w niskiej korelacji poziomu inteligencji i sukce-
su zawodowego oraz życiowego  Na temat ograniczonego 
znaczenia inteligencji racjonalnej (mierzonej IQ) chyba naj-
więcej napisał Daniel Goleman (1997, 1999)  „W najlepszym 
przypadku iloraz inteligencji określa około 20 procent czyn-
ników, które decydują o  sukcesie, co oznacza, że 80 pro-
cent czynników zależy od innych zmiennych” (D  Goleman 
1997, s  66)  W pracach tego autora znajdujemy bardzo dużo 
przykładów, z których wynika, że osoby o wysokim ilorazie 
inteligencji, na przykład prymusi na studiach, często prze-
grywają w życiu z mniej inteligentnymi  Koncepcja głoszo-
na przez Golemana została przyjęta z wielkim zaintereso-
waniem, co według mojego przekonania, świadczy głównie 
o potrzebie rewizji klasycznych poglądów na inteligencję 

***
Odnotowałem wiele różnych krytycznych poglądów na 

testy  Z tego wcale nie wynika wniosek, że należy z nich zre-
zygnować albo nawet zakazać ich stosowania, jak to miało 
miejsce w byłym Związku Radzieckim  Z perspektywy histo-
rycznej jednoznacznie wynika, że taki radykalny zabieg po-
ciągnął za sobą daleko idące negatywne następstwa w  roz-
woju teorii i  praktyki w  wielu dziedzinach, a  szczególnie 
w psychologii i pedagogice  Jedynie słuszny wniosek sprowa-
dza się do postulatu o potrzebie doskonalenia tego typu na-
rzędzi diagnostycznych 

Wyrażam przekonanie, że mimo krytyki warto nie tylko 
zachować, ale również doskonalić wszystkie podstawowe wła-
ściwości testów inteligencji, w tym ich walory ilościowe oraz 
konfrontowania wyniku jednostki z wynikami zbiorowości 
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W ostatnich dziesięcioleciach jesteśmy świadkami duże-
go zainteresowania nowymi paradygmatami w psychologii, 
które stwarzają nadzieję na postępy również w  metodach 
i  narzędziach diagnozy  Mam na myśli falę zaintereso-
wania psychologią kreatywności, inteligencją emocjonal-
ną, a zwłaszcza intuicją  Niestety, jak dotąd trudno mówić 
o  symptomach dokonującej się rewolucji w  metodach ba-
dawczych  Wprawdzie w psychologii kreatywności powstało 
nawet pojęcie „testy twórczości”, co jest zjawiskiem niezwy-
kle pozytywnym, ale moim zdaniem – jak dotąd – nie mamy 
nowych testów, na miarę potrzeb i możliwości naukowych 
i technicznych, które by zwielokrotniły zalety dotychczaso-
wych testów 

Zbędne byłoby wykazywanie, że w badaniu umysłu (in-
teligencji), w tym myślenia intuicyjnego, metody kwestiona-
riuszowe powinny raczej pełnić rolę technik pomocniczych; 
podobnie jak techniki tego rodzaju nie nadają się do badania 
myślenia logicznego, tak samo są one mało przydatne do dia-
gnozowania myślenia intuicyjnego 

Niezbędne są nowe testy na miarę XXI wieku, wyko-
rzystujące osiągnięcia nauki i  techniki, w  pierwszym rzę-
dzie psychologii kognitywnej oraz informatyki  Potrzeba 
takich metod wynika zarówno ze względów poznawczych, 
jak i praktycznych – wszak poznać jakieś zjawisko, to znaczy 
umieć je wywoływać, mierzyć, oceniać, kształtować, niwe-
lować itp 

W dalszych częściach tego rozdziału przytoczę przykłady 
zmierzające w zasygnalizowanym kierunku 
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2.2. Propozycja nowych testów

Uwagi wstępne
W tym podrozdziale znajdą się informacje umożliwiające 

odpowiedzi na pytania ogólne; czym nowe testy różnią się od 
dotychczasowych  Bardziej szczegółowe informacje, a jedno-
cześnie węzłowe, to:

– nazwy rodzajowe, akcentujące wyróżniające właściwości;
– nowy sposób prezentowania osobom badanym zadań 

testowych;
– nowe wskaźniki w tych testach, umożliwiające mierzenie:
•  poziomu i mocy umysłu;
•  typów umysłu;
•  wybranych stylów poznawczych i in 
W dotychczasowym procesie poszukiwawczym da się wy-

odrębnić dwa etapy; w  pierwszym etapie nowe testy nosiły 
nazwę LIZ (logika–intuicja–zgadywanie), a  w  drugim MU-
LIZR (moc umysłu–logika–intuicja–zgadywanie–refleksja)4 

2–1. Główne etapy pracy nad nowymi testami

1  Intuicją poważnie zainteresowałem się od lat osiem-
dziesiątych ubiegłego stulecia, gdy problemami kreatyw-
ności zająłem się teoretycznie i praktycznie5  Z czasem na-
bierałem przekonania, że w aktywności twórczej istotnym 
ogniwem jest intuicja 

4  Używam również innego zapisu tej nazwy: MU + LI + zr, która 
lepiej informuje, że: test składa się z trzech części, gdzie: 1  bada poziom 
i moc umysłu; 2  typy (L – logiczny, I – intuicyjny), 3  style (z – zgadywa-
nie, r – refleksję, pisane celowo małą literą) 

5  Na przykład w APS im  Marii Grzegorzewskiej zorganizowałem 
studia z zakresu psychopedagogiki kreatywności 
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2  Rozważania spekulacyjne na temat intuicji, powszech-
nie panujące w owym czasie, nie dawały podstaw istotnego 
postępu  Interesowała mnie psychologia eksperymentalna  
Na istotną dla mnie informację trafiłem w roku 1979, w dzie-
le Joya, P  Guilforda Natura inteligencji człowieka (1978), gdzie 
znalazłem krótką informację o  badaniach eksperymen-
talnych Malcolma R  Westcotta  To był dla mnie wzór po-
dejścia do intuicji, w tym zrodził się pomysł nowego testu, 
umożliwiającego badania również grupowe6 

3  Pomysł nowego testu stawiał wysokie wymagania 
dotyczące jego formy  Od początku zdawałem sobie spra-
wę z tego, że nowe testy nie mogą mieć tradycyjnej formy 
typu „papier + ołówek”  Tu niezbędne były komputery, albo 
przynajmniej tzw  „zdrapki”, ale owe czasy w naszym kraju 
(lata osiemdziesiąte XX w ) nie sprzyjały praktycznej reali-
zacji nowej idei, stąd trzeba było włożyć dużo pomysłowej, 
ale również prymitywnej i bezowocnej pracy7 

4  W połowie lat dziewięćdziesiątych, zdolny licealista8 
opracował pierwszy bardzo udany program komputerowy 
do testu w wersji liniowej  Był to znaczący etap, wzmocnił 
nadzieję  Przez długi czas doskonaliłem nowe testy w wersji 
liniowej, których dotąd powstało 5 edycji  

5  Na początku XXI stulecia odkryłem możliwości stoso-
wania w nowych testach również zadań o strukturze matry-

6  M  Westcott prowadził badania podstawowe, nie zajmował się 
tworzeniem testu diagnostycznego, ale jego procedura eksperymentalna 
wprost sugerowała formę testową  Poza tym autor ten prowadził badania 
indywidualne, nie wykorzystywał komputerów 

7  Na przykład metodą „prób i błędów” długo poszukiwaliśmy jakiejś 
farby, która umożliwiłaby nam chałupniczą „produkcję”  Razem ze studenta-
mi wypróbowałem dziesiątki różnych farb, które miały idealnie pokryć ele-
menty testu (głównie podpowiedzi), a następnie dać się łatwo zdrapać  Parę 
razy nam się to prawie udawało, ale kończyło się kolejnym rozczarowaniem 

8  Był to Jan K , który obecnie jako wybitny informatyk pracuje w USA 



Rozdział 2. Ogólna prezentacja nowych testów80 

cowej, czyli jak w testach Ravena  Ta idea okazała się bardzo 
obiecująca, jak również niezwykle wymagająca i absorbująca  
Tak na przykład próby opracowania nowego programu kom-
puterowego, siłami specjalistów uczelnianych, trwały przez 
kilka lat  Wynikało to głównie z wielkich moich oczekiwań 
adresowanych do programistów, jak również stąd, że stale 
rodziły się nowe pomysły w tym zakresie 

6  Przez długi czas posługiwałem się typologią umy-
słów, zaproponowaną przez Malcolma Westcotta, który wy-
różniał cztery następujące typy: logiczny, intuicyjny, słaby 
i zgadujący  Jednak stopniowo dostrzegałem w tej typologii 
pewne niekonsekwencje, jak na przykład:

– typy te nie są rozłączne; typ słaby może być również 
logikiem albo intuicjonistą; podobnie jest ze zgadywaniem – 
zgadują głównie intuicjoniści, ale również logicy;

– zasadny jest podział umysłu na dwie grupy, tj  logików 
i  intuicjonistów, ale warto uwzględniać typ pośredni, czyli 
mieszany;

– pewne niekonsekwencje ma również kryterium wyod-
rębniania typów logicznych i  intuicyjnych; mianowicie, wg 
cytowanego autora, oba typy osiągają wysokie wskaźniki 
sukcesu, różni je jedynie wielkość wskaźnika wymagań, któ-
ry jest niski u typów intuicyjnych, a wysoki u logików, cho-
ciaż wiadomo, utracone punkty za podpowiedzi zmniejszają 
szanse na zyskanie wysokich wskaźników sukcesu 

7  Przedstawione w poprzednich punktach doświadczenia 
i wątpliwości zdecydowały, że obecnie, przygotowując edycję 
książki, dokonałem poważnej rewizji dotychczasowych testów 
LIZ (logika-intuicja-zgadywanie)  W  wyniku powstał nowy, 
udoskonalony test, dla którego nie ma jeszcze ostatecznej nazwy, 
a brane są pod uwagę następujące: LIZ plus, IQLIZR; MULIZR 
(moc umysłu-logika-intuicja-zgadywanie-refleksyjność) 

8  Najważniejszy wniosek, jaki wynika z moich wielolet-
nich doświadczeń poszukiwawczych (które zasygnalizowa-
łem w rozdziale 3), jest optymistyczny  Jestem przekonany,
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że nowe testy mogą przyczynić się do przyspieszenia postę-
pu w wielu dziedzinach 

9  Dostrzegam duże potrzeby oraz szerokie horyzonty 
możliwości rozwijania i  doskonalenia tych testów, jak na 
przykład:

– opracowanie nowych wariantów dostosowanych do 
potrzeb różnych, zwłaszcza nowych zawodów i  specjalno-
ści, jak różni menedżerowie, informatycy, organizatorzy, 
nauczyciele, technicy itp ;

– opracowanie testów dostosowanych do okresów rozwo-
jowych człowieka, od przedszkolnego do późnej dorosłości 

Nowe możliwości będą wynikały z postępów w rozwoju 
informatyki oaz badań naukowych, szczególnie w psycholo-
gii i pedagogice 

2.2.1. Określenia ogólne i nazwy własne

2.2.1.1. Określenia rodzajowe
W  tabeli 2–1  wymieniam szereg ogólnych możliwych 

określeń albo nazw rodzajowych, z których każda akcentuje 
jakąś cechę specyficzną dla tych testów  Są to określenia ga-
tunkowe, jedynie opisowe 

Tab  2–1  Nazwy rodzajowe nowych testów, akcentujące ich specyfikę

Lp  Zasadne określenia 
Są to testy: Argumenty uzasadniające

1 Wielowskaźnikowe Liczba wskaźników mierzonych i rejestrowanych 
(przez komputer oraz analizowanych 
i modyfikowanych przez psychologa) jest tu 
wyjątkowo duża (zob  tab  2–3) 

2 Poziomu i mocy 
umysłu

Podczas gdy w tradycyjnych testach z reguły 
jest jeden wskaźnik pełniący funkcję IQ, tu jest 
ich kilka 
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3 Typów umysłu Mierzą typy: logiczne, intuicyjne i pośrednie 
4 Stylów 

poznawczych9
Mierzą style: zgadujący i refleksyjny 

5 Logint Integrują logikę z intuicją 

6 Z dozowanymi 
informacjami 

OB (osoba badana) początkowo otrzymuje zbyt 
mało informacji niezbędnych do rozwiązania 
zadania, ale może uzyskiwać („kupować”) 
dodatkowe informacje, które czynią zadanie 
łatwiejszym 

7 Procesu 
rozwiązywania 
trudnych zadań

W odróżnieniu od tradycyjnych testów, 
które dają z reguły jedynie końcowy wynik, 
nowe testy umożliwiają wgląd w proces 
rozwiązywania trudnego zadania  Trudność 
zadań wynika z ich złożoności jak również 
formy, w jakiej są prezentowane 

8 E-testy Są to testy typowo komputerowe, 
zlokalizowane w chmurze (dostęp do nich jest 
możliwy po uzyskaniu kodu  Nie ma wersji 
papierowej)  

9 Podmiotowe Rozwiązując zadania testowe, OB początkowo 
stawiana jest w niełatwej sytuacji, gdyż zadania 
są trudne nie tylko pod względem treści, ale 
i formy, jednak może modyfikować pierwotną 
postać zadania  Każde, nawet najtrudniejsze 
zadanie jest tu rozwiązywalne, dzięki różnym 
formom aktywności OB  Test aktywizuje, 
indywidualizuje, traktuje osobę badaną 
podmiotowo  Przy tym stymuluje zaradność, 
kreatywność, daje poczucie sukcesu 
Testowanie może być również wciągającą grą, 
co jest typowe dla grywalizacji10 

9  Traktowanych jako sposoby radzenia sobie w trudnej sytuacji 
10  Zob  J  Woźniak 2015; G  Filipowicz 2015 

Tab  2–1  Cd 



2.2. Propozycja nowych testów 83 

Większość zalet nowych testów wynika z  komputerowej 
wersji  Program komputerowy nie tylko „mechanizuje” niektó-
re czynności badanego i badacza (np  nie wymaga tradycyjne-
go przyrządu do pisania, papierowego arkusza ocen, obliczania 
wyniku itp ), ale pełni tu następujące istotne funkcje, jak:

– Eksponuje instrukcję testu, mierzy czas poświęcony in-
strukcji, sprawdza stopień jej zrozumienia 

– Prezentuje zadania testowe, udziela informacji o  każ-
dym zadaniu, np  ile punków można uzyskać oraz ile i za co 
można punkty stracić 

– Rejestruje czynności osoby badanej (OB), np  każde 
kliknięcie, czas itp 

– Osoba badana otrzymuje na bieżąco informacje zwrot-
ne, jak: co się udało, a co nie, jakie już mamy osiągnięcia i ja-
kie jeszcze możemy mieć itp 

– Komputer dokonuje obliczeń statystycznych, ocenia wy-
brane wskaźniki w świetle norm grupowych 

– Program komputerowy sporządza zestawienia różnych 
wskaźników w postaci tabel i wykresów 

W sumie jest rejestrowanych bardzo dużo danych o czyn-
nościach OB, uzyskanych przez nią wynikach oraz dalszych 
możliwościach itp  Test zbiera również sporo informacji o su-
biektywnych poglądach OB, (na przykład o stopniu trudności 
zadań testowych, o przewidywanym wyniku końcowym itp )  
Badacz jest tu odciążony od wykonywania prostych czynno-
ści, otrzymuje bardzo dużo danych, w tym częściowo prze-
tworzonych przez komputer, ale ostateczną ocenę jakościową 
sporządza specjalista-psycholog 

Z wymienionych informacji nie wynika, że nowe testy cał-
kowicie zrywają z testami klasycznymi, że bagatelizują typowe 
wymagania wobec testów (zob  J  Brzeziński 1999)  Jak każdy 
test inteligencji, testy logint w pierwszym rzędzie mierzą poziom 
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zdolności ogólnych, a dodatkowo duży akcent jest tu stawiany 
na stosowanych przez osoby badane stylach poznawczych 

Błędne byłoby oczekiwanie, że e-testy mają zastąpić psy-
chologa w  procesie diagnostycznym, wręcz odwrotnie, psy-
cholog odciążony od prac „mechanicznych” będzie w stanie 
skoncentrować się na prowadzeniu obserwacji i analizowaniu 
dużej liczby danych 

2.2.1.2. Przykłady nazw własnych nowych testów
W tabeli 2–2  przedstawiam pełne nazwy własne różnych 

rodzajów i wersji nowych testów 

Tab  2–2  Nazwy własne dotychczasowych nowych testów

Etapy Lp 
Składniki nazwy

Pełna nazwa własnaNazwa
ogólna

Zadania testowe
Nr

forma materiał
1 1 LIZ liniowa liczby, litery, 

słowa, rysunki
5A/B LIZ:lin 

LiczLitSłowGraf –
5A/B

2 LIZ matrycowa rysunki 3A/B LIZ:mtr–graf  3A/B
3 LIZ matrycowa liczby 1A/B LIZ:mtr–liczb 1 A/B
4 LIZ matrycowa słowa 1A LIZ:mtr–słow  1A

2 5 MULIZR matrycowa rysunki 1 (BZ) MU+LI+ZR:mtr-graf 
BZ

Oznaczenia:
1) W  pierwszej kolumnie wyróżniam dwa zasadnicze etapy moich poszukiwań 
(zob  ramkę 2–1 );
2) LIZ = logika, intuicja, zgadywanie; MULIZR (moc umysłu, logika, intuicja, zga-
dywanie, refleksyjność;
3) lin = skrót słowa „liniowy” (szeregowy); mtr = matrycowy;
4) LiczLitSłowGraf  = zbitka skrótów od słów oznaczających materiał zadań testo-
wych, które tu są: liczbowe, literowe, słowne, graficzne (rysunkowe);
5) 1–5 = numer kolejny edycji danego rodzaju testu; A/B = wersje równoważne;
6) BZ = baza zadań zawierająca dużą liczbę wyselekcjonowanych zadań, z których 
komputer losuje po 20 zadań dla każdej osoby badanej 
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Oczywiście bardzo łatwo jest tworzyć testy o  układzie 
mieszanym, np  liniowo-matrycowym 

Wszystkie dotychczasowe testy miały wspólną główną na-
zwę „L-I-Z”, od pierwszych liter słów: Logika, Intuicja, Zga-
dywanie  Na pewnym etapie pracy nad tymi testami uświa-
domiłem sobie potrzebę zmodyfikowania również pierwotnej 
nazwy ogólnej tych testów 

2.2.2. Zadania w nowych testach
Tu posługuję się terminem testy w  ścisłym tego słowa 

znaczeniu, gdzie od osoby badanej oczekuje się aktywności 
poznawczej, z reguły rozwiązania szeregu problemów  War-
tość testów w dużej mierze zależy od stosowanych w nich za-
dań  W testach Logint z reguły są stosowane różne zadania, 
zasługujące na miano trudnych  Mianowicie trudność zadań 
w tych testach wynika nie tylko z treści, ale także z nietypo-
wej formy ich pierwotnego prezentowania, co zwiększa ich 
stopień trudności 

Jak to wynika z tab  2–2  (s  84), są dwa główne rodzaje 
testów, ze względu na strukturę zadań, mianowicie liniowe 
i  matrycowe  Z  reguły zadania o  strukturze liniowej są ła-
twiejsze niż zadania matrycowe  Stosowane dotąd zadania 
o strukturze liniowej składają się z siedmiu elementów (mają 
po siedem pól), a zadania matrycowe z 16 elementów (pól), co 
graficznie ilustruje rycina 2–1 

a)
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b)

Ryc  2–1  Układ elementów zadania w formie liniowej (a) i matrycowej (b) 

Proponowane odpowiedzi: A = 9; B = 23; C = 11; D = 14; E = 2 
Na rycinie 2–1  jedno i to samo zadanie zostało zaprezen-

towane w dwóch różnych układach, mianowicie: liniowym (a) 
i matrycowym (b) 

W każdym zadaniu trzeba odpowiedzieć na pytanie: któ-
ra odpowiedź jest poprawna (jaka liczba powinien stać na 
miejscu znaku zapytania [?]) 

Zaprezentowane zadanie, nawet w takiej postaci, nie na-
leży do bardzo łatwych (trzeba się domyślić, według jakiej 
zasady uszeregowane są liczby w tym układzie11)  Specyfiką 

11  Przy „otwartej kurtynie” łatwo zauważyć, że począwszy od 
pierwszej liczby 2, każda kolejna jest większa od poprzedniej o: 2, 3, 4, 
5, 6, 7 
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nowych testów jest to, że początkowo wszystkie znaczące 
elementy zadania (w powyższym przykładzie układ liczb) są 
zasłonięte  Zadanie „b” z ryc  2–1 w teście miałoby postać jak 
na ryc  2–2 

Ryc  2–2  Przykład zadania b w wersji testowej 

Oznaczenie:  = zasłonięty element zadania 

Proponowane odpowiedzi: A = 9; B = 23; C = 11; D = 14; E = 2 
Pytanie: Która odpowiedź jest poprawna, czyli jaka liczba 

powinna stać na miejscu znaku zapytania [?] 
Osoba badana początkowo widzi tylko: 1) znak zapytania, 

2) proponowane do wyboru odpowiedzi, 3) pytanie, na któ-
re trzeba wskazać jedną trafną odpowiedź  Jest rzeczą oczy-
wistą, że już z proponowanych odpowiedzi mogą zrodzić się 
pewne znaczące informacje oraz pomysły  Tak na przykład 
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z  zaprezentowanego przykładu wynika, że w  tym zadaniu 
ukryte są liczby (a nie rysunki, słowa, czy litery)  Aby uzyskać 
więcej informacji, warto odsłaniać ukryte elementy  Reguły 
gry są takie, że w  trosce o  uzyskanie możliwie największej 
liczby punktów, warto odsłonić możliwie najmniej zakrytych 
pól, jak również rozsądnie wskazywać odpowiedzi  Badany 
może w  każdym zadaniu odsłonić jeden albo dwa dowolne 
elementy bez utraty punktów, natomiast dalsze odsłanianie 
pociąga za sobą utratę określonej liczby punktów  Punkty tra-
cimy również za każde wskazanie błędnej odpowiedzi  Zada-
nie jest rozwiązane, gdy wskażemy trafną odpowiedź  A suk-
ces jest tym większy, im mniej utracimy punktów  Podobne 
sytuacje prowokują do różnych zachowań, w tym do zgady-
wania, „kupowania” dodatkowych podpowiedzi, kierowania 
się „przeczuciem” itp 

2.2.3. Wskaźniki
Atrybutem testów są wyraźnie określone wskaźniki 

mierzonych właściwości (zdolności, cech, wiadomości itp ), 
z  reguły w  formie liczbowej (np  IQ = 120)  W testach typu 
logint jest wyjątkowo dużo różnych wskaźników  W  więk-
szości przypadków oryginalnych, w  których można wyróż-
nić 5 grup, mianowicie: podstawowe, poziomu i mocy umy-
słu, typów umysłu, stosowanych stylów poznawczych oraz 
osobowościowych 

2.2.3.1. Wskaźniki podstawowe
Do tej grupy zostały zaliczone wskaźniki występujące 

we wszystkich testach LIZ i  MULIZ, które są rejestrowane 
i „oceniane” przez program komputerowy oraz mogą być mo-
dyfikowane przez specjalistów (psychologów)  Jako podsta-
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wowe mogą być one wykorzystywane do tworzenia wskaźni-
ków bardziej złożonych  Tabela 2–3 zawiera przykłady takich 
wskaźników 

Tab  2–3  Zestawienie podstawowych wskaźników w dotychczasowych te-
stach (typu logint) 

Lp Nazwy wskaźników 
(Symbole) Określenie

1 Wskaźnik globalny 
(WLP)*

Liczba punktów uzyskanych w teście za 
rozwiązanie zadań, którym przypisane są 
pewne wagi punktowe 

2 Liczba kroków (WLK)** Liczba kliknięć prowadzących do rozwiązania 
zadań 

3 Wskaźnik wymagań 
(Ww)

Liczba wykorzystanych podpowiedzi 
w procesie rozwiązywania zadań 

4 Wskaźnik sukcesu (Ws) Stopień trafności wyboru poprawnych 
odpowiedzi 

5 Wskaźniki zgadywania 
(WZ)

1) Wz+ – liczba trafnego wyboru poprawnej 
odpowiedzi bez niezbędnej analizy zadania;
2) Wz– – liczba nietrafnych zgadywań;
3) WZ – ogólny wskaźnik zgadywania 

6 Wskaźniki czasu (Wt–) Wt–instr  – czas zapoznawania się 
z instrukcją;
Wt–zad  – czas poświęcony na rozwiązywanie 
zadań;
Wt–ref  – czas poświęcony na refleksję nad 
zadaniami 

7 Wskaźniki utraty 
punktów
(Wup–)

Wup–podp  – za korzystanie z podpowiedzi;
Wup–odp  – za wybór błędnych odpowiedzi 
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8 Wskaźnik refleksyjności 
(WR)

Liczba zachowań świadczących o refleksji nad 
zadaniem 

9 Wskaźnik trafności 
odsłanianych 
podpowiedzi (top)

Odsłaniane pola mają różną wartość 
informacyjną 

10 Wskaźnik trudności 
zadań

Subiektywne oceny szacunkowe trudności 
zadań, dokonywane przez OB 

11 Wskaźnik 
zainteresowania testem

Subiektywne oceny stopnia zainteresowania 
nowym testem, dokonywane przez OB 

12 Inne (pomocnicze) np : „kolor” – wskaźnik trafności odróżniania 
barw (dotyczy testu graficznego);
„wpk” – wskaźnik preferowanego kierunku 
(lewo–prawo) wyboru podpowiedzi (dotyczy 
tylko testów o strukturze liniowej) 

* wcześniej (LIZ) WG = wskaźnik globalny; ** = liczba kroków (w LIZ)

Głównymi docelowymi wskaźnikami w  dotychczaso-
wych testach logint było diagnozowanie typów umysłu 
(skrajnie logiczny, logiczny, pośredni, intuicyjny, skrajnie in-
tuicyjny) oraz stylów poznawczych: zgadującego i refleksyj-
nego  W najnowszej wersji duży akcent stawiany jest na mie-
rzenie mocy umysłu 

2.2.3.2. Wskaźniki poziomu i mocy umysłu
Wprowadzenie

Dotąd specjaliści opracowywali różne testy inteligencji, 
w których z reguły kwintesencją była jedna liczba, czyli ilo-
raz inteligencji (IQ)  Iloraz inteligencji to bez wątpienia jed-
no z największych osiągnięć psychologii naukowej w ciągu jej 
względnie krótkiej historii  Test MULIZR umożliwia stoso-
wanie większej liczby obiektywnych wskaźników, w stosun-

Tab  2–3  Cd 
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ku do których zasadne są takie określenia, jak: poziom, moc, 
siła, efektywność i in 

Gdy mówimy o  poziomie (np  inteligencji), to z  reguły 
mamy na myśli pozycję czy miejsce na jakiejś skali czy konti-
nuum12  Natomiast słowo „moc” dotychczas było marginalnie 
stosowane w  psychologii jako termin naukowy do opisu in-
teligencji (umysłu), w tym również w odniesieniu do testów  
Wprawdzie iloraz inteligencji można traktować również jako 
wskaźnik mocy, jednak nie zawsze wysokie IQ jednoznacznie 
przekłada się na spektakularne osiągnięcia zawodowe  Wy-
różnia się też rodzaj testów, które określa się mianem „szyb-
kości i mocy”, które  charakteryzują się tym, że czas rozwią-
zywania zadań jest ograniczony, a zadania są ułożone według 
wzrastającego stopnia trudności, stąd zazwyczaj tyko niewiel-
ka część badanych jest w stanie rozwiązać wszystkie zadania  
(zob  Hornowska 2001)  Są to więc testy, które stawiają osoby 
badane w trudnej sytuacji, zarówno stresującej, jak i frustru-
jącej  Jest rzeczą oczywistą, że w życiu realnym niezbędne są 
osoby, które dobrze sobie radzą w podobnych sytuacjach za-
wodowych, stąd jest potrzeba selekcji za pomocą podobnych 
testów  Jednak dotychczas ten rodzaj testów był traktowany 
marginalnie  Również szybkość rozwiązania zadania nie za-
wsze silnie i pozytywnie koreluje z wysokim wynikiem  

Zachodzi potrzeba wstępnego przybliżenia pojęcia mocy  
W Małym słowniku... (1968) jest aż sześć określeń i przykła-
dów, m in : wielka siła fizyczna czy duchowa; zdolność oddzia-
ływania, wywierania wpływu; intensywność, esencjonalność, 
stopień stężenia  W słowniku Dąbrówki (1993) znajdujemy do-
datkowe synonimy tego słowa: potęga, zdolność, potencjał, ope-

12  W słowniku A  Dąbrówki i in  (1993, s  99) znajdujemy m in  na-
stępujące synonimy słowa poziom: a) piętro, kondygnacja itp , b) stopień, 
szczebel, zawartość, procent itp 
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ratywność, skuteczność, efektywność  Posługuję się podobnymi 
określeniami jedynie w znaczeniu obrazowym, a nie defini-
cyjnym  Oznacza to, że wszystkie mogą być stosowane jako 
synonimy, a  szczególnie przydatnym w testach jest pojęcie 
poziomu, gdyż każdy wskaźnik może przybrać taką postać  
Pojęcie mocy umysłu wymaga dokładniejszego przybliżenia  
W testach MULIZR jest możliwość stosowania dwóch typo-
wych wskaźników poziomu, dwóch wskaźników pośrednich, 
które można traktować jako mierzące zarówno poziom, jak 
i  moc umysłu oraz dwóch oryginalnych wskaźników opar-
tych na ilorazie, do których pasuje określenie moc  Do tego 
jest propozycja stosowania jednego generalnego (uśrednio-
nego) wskaźnika  W  taki sposób do sfery IQ proponuję aż 
siedem wskaźników, a  możliwości teoretyczne są znacząco 
większe  Nie oznacza to, że w każdym przypadku trzeba wy-
korzystywać całą proponowaną pulę wskaźników poziomu 
i mocy umysłu 

2.2.3.2.1. Przykłady wskaźników pojedynczych albo opar-
tych na sumowaniu

Z reguły klasyczne testy proponują pojedyncze wskaźniki  
We wcześniejszych testach, które nosiły nazwę LIZ, poziom 
umysłu był mierzony za pomocą dwóch wskaźników; WG 
(wskaźnik globalny, a obecnie WLP – wskaźnik liczby punk-
tów) i WLK, czyli wskaźnik liczby kroków, które w pierwszej 
kolejności krótko przybliżę 

1  WLP  Liczba uzyskanych punktów, to typowy wskaź-
nik dla testów inteligencji, chociaż nie używano takiej na-
zwy  Z reguły są to punkty za rozwiązanie zadań testowych  
Tak jest również w nowych testach, gdzie każdemu zadaniu 
jest przypisana pewna liczba punktów (zob  2 2 2 ), a bada-
ny stara się jak najmniej ich utracić za „kupowanie” podpo-
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wiedzi oraz wskazywanie błędnych odpowiedzi  Dysponując 
normami stenowymi dla różnych grup wiekowych, uzyskane 
wyniki ilościowe (punkty) łatwo jest przekształcić w oceny 
jakościowe (bardzo wysokie, wysokie, średnie, niskie, bar-
dzo niskie) 

2  WLK  Nowe testy dają możliwość stosowania niety-
powego wskaźnika, jakim jest liczba wykonanych kroków, 
czyli kliknięć, prowadzących do rozwiązania danego zada-
nia testowego  Klikamy, odsłaniając podpowiedzi i wskazu-
jąc wybierane odpowiedzi  Maksymalna liczba kliknięć, po 
których zadanie zostanie rozwiązane, jest różna w  każdej 
części testu w zależności od trudności zadania, a więc np  
20, 25, 30  WLK, podobnie jak WLP, z jednej strony dostar-
cza informacji ilościowej, jak i  jakościowej; mianowicie im 
mniejsza liczba kroków prowadząca do rozwiązania zada-
nia, tym wyższy poziom umysłu i odwrotnie  Wielkość WLK 
rzutuje na proces dochodzenia do wyniku, gdyż nie każdy 
krok w  jednakowym stopniu przybliża rozwiązującego za-
danie do sukcesu13 

Po pewnym czasie została dostrzeżona możliwość stoso-
wania jeszcze jednego wskaźnika, który zaliczam do grupy 
pierwszej 

3  WLP + WLK  Na pierwszy rzut oka ten wskaźnik 
może wydać się nonsensowny, ale nie chodzi tu o zwykłą 
sumę uzyskanych punktów, lecz punktów procentowych, 
a  ściślej o  procent osiągniętych punktów z  możliwych 
do uzyskania oraz procent zaoszczędzonych kroków  
Zilustruję to na przykładzie zadania testowego, któremu 

13  Wartość tego rodzaju wskaźnika jest wykorzystywana w ocenie 
osiągnięć szachistów; im mniej ruchów prowadzących do wygranej, tym 
wyższe kompetencje  Również matematycy mówią o pięknym rozwiąza-
niu zadania, gdy wynik jest osiągnięty za pomocą małej liczby operacji 
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przypisano wagę 56 punktów, a maksymalna liczba kroków 
gwarantująca jego rozwiązanie wynosi 20  Przyjmijmy, że 
osoba A w tym zadaniu uzyskała WLP = 28 pkt, czyli 50%, 
a WLK = 10 pkt, czyli również 50%, co daje 100%, natomiast 
osoba B uzyskała: WLP = 35 pkt, (68%), a WLK = 7 pkt, czyli 
nie wykorzystała 13 pkt, co daje 65%  Wielkość tego wskaź-
nika jest znacząco różna; wynik osoby A = 100 pkt, a B = 133 
(przy zaokrągleniu do całych liczb)  Nie może być wątpli-
wości co do tego, że posłużenie się tym wskaźnikiem może 
mieć sens 

2.2.3.2.2. Przykłady wskaźników opartych na ilorazach
Z historii psychologii można się dowiedzieć, że sięgnię-

cie do ilorazu było udanym i twórczym pomysłem, chociaż 
przez długi czas trudności wynikały z zastosowania właści-
wych wskaźników wyjściowych  Przypomnę, że podobny 
wskaźnik otrzymywano z  podzielenia wieku umysłowego 
przez wiek metrykalny badanych dzieci  Trzeba było odstą-
pić od tej procedury, gdyż nie spełniała oczekiwań, a głów-
nie nie nadawała się do stosowania w  przypadku osób po 
okresie dorastania  W tej sytuacji faktycznie zaniechano sto-
sowania ilorazu inteligencji, chociaż historyczna nazwa II 
(IQ) w słownictwie psychologicznym powszechnie stosowa-
na jest również w naszych czasach, gdy zamiast ilorazu sto-
sujemy odchylenie standardowe wyniku uzyskanego przez 
badaną osobę w odniesieniu do wyników z populacji  Nowe 
testy dają możliwość stosowania ilorazów względnie innych 
współczynników w oparciu o stosowane przez osobę bada-
ną określonych operacji umysłowych  Nowe testy oferują 
dużo nowych wskaźników podstawowych, które m in  otwie-
rają szeroką drogę do nowych miar poziomu i mocy umysłu 
w oparciu o ilorazy 
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4  WLP : WLK  Wskaźnik ten jest tym większy, im wię-
cej punktów uzyska osoba badana za rozwiązywanie zadań 
(WLP), przy wykonaniu minimalnej liczby kroków (WLK) 

Okazuje się, że szczególnie przydatna dla naszych ce-
lów jest para wskaźników Ws i Ww, czyli miary zapotrzebo-
wania na informacje naprowadzające oraz trafnego wyboru 
odpowiedzi 

5  Ws : Ww  Warto przypomnieć, że relacja między tymi 
wskaźnikami jest analogiczna jak między WLP i WLK, czy-
li korzystny wskaźnik poziomu/ mocy umysłu otrzymujemy 
wówczas, gdy Ws jest bardzo wysokie, a  Ww – niskie  Pro-
stym sposobem obliczenia interesującego nas tu ilorazu jest 
podzielenie liczby punktów w  obu wskaźnikach (albo ich 
średnich)  W taki sposób uzyskamy, podobnie jak we wszyst-
kich wyżej przytoczonych przykładach, tylko jeden wskaźnik 

W  kolejnym punkcie zaprezentuję nowy wskaźnik, któ-
ry umożliwia uzyskania znacznie więcej informacji o  umy-
śle, a szczególnie jego mocy  RWMU (rankingowe wskaźniki 
mocy umysłu) 

2.2.3.2.3. Przykład rankingowego wskaźnika mocy umysłu
Proponowana robocza nazwa nowego wskaźnika w  wer-

sji skrótowej to: WRMU (wskaźnik rankingowy mocy umy-
słu)  Gdy dysponujemy odpowiednio dużą bazą wyników ba-
dania nowym testem określonej grupy, po obliczeniu norm 
stenowych dla określonych wskaźników, proponuję wykona-
nie dwóch kroków  Pierwszy polega na obliczeniu wszystkich 
możliwych (tj  realnych) ilorazów, wynikających z  wzajem-
nych relacji wybranej pary wskaźników, a  drugi – na utwo-
rzeniu najbardziej przydatnej skali wyników  Okazuje się, 
że można efektywnie posłużyć się numerami stenów dwóch 
sprzężonych ze sobą wskaźników podstawowych, jak Ws i Ww 
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Tab  2–4  Wielkości ilorazów Ws : Ww wyrażonych numerami stenów (po-
mnożonych przez 10)

Wskaźniki Ww – steny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ws 10 100 50 33 25 20 17 14,3 12,5 11,1 10

9 90 45 30 22,5 18 15 12,9 11,3 10 9
8 80 40 27 20 16 13 11,4 10 8,9 8
7 70 35 23 17,5 14 12 10 8,8 7,8 7
6 60 30 20 15 12 10 8,6 7,5 6,7 6
5 50 25 17 12,5 10 8,3 7,1 6,3 5,6 5
4 40 20 13 10 8 6,7 5,7 5 4,4 4
3 30 15 10 7,5 6 5 4,3 3,8 3,3 3
2 20 10 7 5 4 3,3 2,9 2,5 2,2 2
1 10 5 3,3 2,5 2 1,7 1,4 1,3 1,1 1

Tabela 2–4  zawiera wyniki zabiegu formalnego, polega-
jącego na obliczeniu ilorazów numerów dwóch wskaźników, 
mianowicie Ws i  Ww, które są ze sobą sprzężone  Liczby 
w przedstawionej tabeli to ilorazy, które zostały obliczone wg 
wzoru: nr stenu Ws : nr stenu Ww =    x 10  Tabela zawiera 100 
ilorazów, ale spora ich część powtarza się, stąd do wykorzy-
stania są 62 wyniki, które w tabeli zostały pogrubione i pod-
kreślone14  Początkowo była tu spora liczba ułamkowych ilo-
razów, stąd dla wygody zostały wszystkie pomnożone przez 
10, co ujawnia, że rozpiętość między wielkościami tych ilora-
zów jest bardzo duża, od 100 do 1  Oceniając prezentowany 
tu zabieg, nie można tracić z pola widzenia sygnalizowanego 
już charakteru związku między Ws i Ww  Chodzi o to, że nu-
mer stenu (wielkość ilościowa) w obu wskaźnikach ma różne 

14  Pozostałe 38 wyników, to powtórzenia wyselekcjonowanych do 
dalszej analizy 
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wartości jakościowe (oprócz przedziałów średnich)  Miano-
wicie niskie steny Ww, to korzystne jakościowo wyniki, które 
świadczą o  tym, że dana osoba badana na podstawie małej 
liczby danych wyciąga trafne wnioski  Natomiast w przypad-
ku wskaźnika Ws jest odwrotnie, im wyższy sten, tym więk-
szy sukces 

Jest rzeczą oczywistą, że tak obliczane ilorazy (czyli na 
podstawie numerów stanów) będą identyczne również dla in-
nej pary wskaźników pochodzących z  tego samego badania 
określonej grupy  Tak więc powyższe ilorazy można zastoso-
wać również dla WLP i WLK 

Z uzyskanych ilorazów warto utworzyć skale pomiarowe  
Tak na przykład względnie prostym i przydatnym rodzajem 
jest skala porządkowa, którą ilustruje tabela 2–5) 

Tab  2–5  Przykład pięciostopniowej skali porządkowej wielkości ilorazów 
dwóch wskaźników: Ws : Ww (pomnożonych przez 10)

Lp Wielkości ilorazów
Liczba wyników

Ocena jakościowa
L %

1 100 – 27 12 19,4 bardzo wysokie 

2 25 – 13 12 19,4 wysokie 

3 12,9 – 7,8 14 22,6 przeciętne

4 7,5 – 3,8 12 19,4 niskie

5 3,3 – 1 12 19,4 bardzo niskie

Razem 62 ~100 –

Wyrażam przekonanie, że większą przydatność dla ce-
lów lepszego poznania możliwości umysłowych badanych, 
a  szczególnie zróżnicowania ich poziomów i  mocy umysłu, 
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będzie miała skala zbliżona do interwałowej o większej roz-
piętości  Taka skala uzasadnia tworzenie nowego wskaźnika, 
który nazwałem RTMU (rankingowe typy mocy umysłu) 

Tab  2–6  Przykład jedenastostopniowej skali interwałowej wielkości ilo-
razów Ws : Ww (pomnożonych 10)

Lp Skala (ilorazy) Liczba 
przypadków

Oceny 
jakościowe

Rankingowe typy 
mocy umysłu

typy ranking

1 100; 90; 80; 70; 4 bardzo 
wysokie plus

A 1

2 60; 50; 45; 40; 35; 33; 6 bardzo 
wysokie

B 2

3 30; 27; 25; 23; 22,5; 20; 6 wysokie plus C 3
4 18; 17,5; 17; 16; 15; 14,3; 6 wysokie D 4
5 14; 13; 12,9; 12,5; 12; 11,4; 6 średnie plus E 5
6 11,3; 11,1; 10; 9; 8,9; 8,8; 6 średnie F 6
7 8,6; 8,3; 8; 7,8; 7,5; 7,1; 6 średnie 

minus
G 7

8 7; 6,7; 6,3; 6; 5,7; 5,6; 6 niskie H 8
9 5; 4,4; 4,3; 4; 3,8; 3,3; 6 niskie minus J 9
10 3; 2,9; 2,5; 2,2; 2; 1,7; 6 bardzo 

niskie
K 10

11 1,4; 1,3; 1,1; 1 4 bardzo 
niskie minus

M 11

Suma 62 – – –

Jest rzeczą oczywistą, że na obecnym etapie, gdy test 
jest in statu nascendi, jest mało zbadanych przypadków, moż-
na wysuwać jedynie hipotezy na temat właściwości umysłu 
i osobowości osób o różnych typach mocy umysłu  Z przed-
stawionych danych wynikają pewne cechy formalne 
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I  tak typ A charakteryzuje się tym, że przy niskich wy-
maganiach (Ww), osiąga wysokie jakościowo wskaźniki suk-
cesu (Ws)  Można powiedzieć, że dominuje największą mocą 
mentalną, może być nazwany typem Alfa, a nawet zasługuje 
na miano geniusza15, albo kandydata na geniusza  Na przeciw-
ległym biegunie, typ M  wyróżnia się cechami odmiennymi, 
a nawet kontrastowymi w odniesieniu do typu A  Oba skrajne 
typy, zarówno A, jak i M, to najbardziej zagadkowe typy umy-
słu  Gdy nagromadzimy więcej danych (wyników badania no-
wymi testami), wówczas zapewne ujawnią się specyficzne ce-
chy umysłu jak również osobowości zarówno kandydatów na 
geniuszy, jak i ich antagonistów  Może okazać się, że badane 
osoby typu M mają związek z :

– niepełnosprawnością intelektualną;
– cechami osobowości, takimi jak:
a) przesadna ostrożność, niewiara we własne możliwości itp ;
b) negatywny stosunek do badania, niska motywacja itp 
Typy plasujące się w strefie średniej (E, F, G) wyróżniają 

się m in  tym, że są rozproszone na wielu polach (zob  tab  
2–7 ), stąd można oczekiwać, że właściwości ich umysłów 
i  osobowości zawierają dużo różnic indywidualnych  Nie 
może być wątpliwości co do tego, że proponowane podejście 
badawcze, czyli posługiwanie się testami typu MU+LI+zr, 
umożliwi dokonanie znaczącego postępu w psychologii 

15  Można oczekiwać, że ujawnią się u niego m in  takie cechy, jak: 
dążenie do sukcesów, zdecydowanie w podejmowaniu decyzji ryzykow-
nych itp  Ale może być również tak, że ten potencjał intelektualny był 
dotąd (przed badaniem) ukryty, czyli niedostrzegalny introspekcyjnie 
przez podmiot jak również otoczenie (rodziców, nauczycieli, kolegów, 
przełożonych itp ) oraz niewykorzystywany  Na miano geniusza zasłu-
ży wówczas, gdy będzie legitymował się spektakularnymi osiągnięciami 
w określonej dziedzinie 
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Tab  2–7  Rozkład typów mocy umysłu w oparciu o wielkości ilorazów

Wskaźniki Ww – steny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ws 10 A B C D D E E E F F
9 A C C D D E E F F F
8 B C D D E E F F F G
7 B C D D E F F  F G G
6 B C D E F F F G G H
5 B D E E F G G H H H
4 C D E F G H H H J J
3 C E F G H H J J J J
2 D F G H J J J J K K
1 F H J J K K K K M M

Tabela 2–7  zawiera te same informacje co tabela 2–4 , 
ale lepiej unaocznia stopień rozpiętości różnych typów mocy 
umysłu  Dokładniej to zjawisko ilustruje tabela 2–8 

Tab  2–8  Stopień rozproszenia ilorazów u określonych typów

Lp Typy Liczba zajętych pól 
(wg danych w tab  2–7)

1 A 2
2 B 5
3 C 8
4 D 12
5 E 13
6 F 19
7 G 10
8 H 11
9 J 12
10 K 6

11 M 2

Razem 100
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Z  zaprezentowanego zestawienia widzimy, że ilorazy 
układają się symetrycznie; największe rozproszenie wystę-
puje w wynikach strefy średniej, a najmniejsze w wynikach 
skrajnych, czyli najwyższych i  najniższych; suma rozpro-
szeń jest prawie równoważna w wynikach powyżej i poniżej 
średniej 

2.2.3.2.4. Wskaźnik globalny
Proponuję tu WGEU, czyli wskaźnik globalny efektywno-

ści umysłu  We wskaźniku tym mogą być zintegrowane wy-
niki uzyskane w sześciu powyższych wskaźnikach, mianowi-
cie: 1) WLP (wskaźnik liczby punktów); 2) WLK (wskaźnik 
liczby kroków); 3) WLP + WLK (procentowy wskaźnik mocy); 
4) WLP:WLK (ilorazowy wskaźnik poziomu); 5) RWMU (ran-
kingowy wskaźnik mocy umysłu; najprościej w wersji pięcio-
stopniowej)  Jest rzeczą oczywistą, iż nie ma konieczności 
stosowania w  każdym badaniu wszystkich proponowanych 
wskaźników  Można też zastosować wiele różnych sposobów 
obliczenia wskaźnika ogólnego, czyli WGEU  Względnie pro-
stym sposobem jest zastosowanie następującego algorytmu:

1) Wyrazić wszystkie integrowane wskaźniki (od 1 do 6) 
oceną jakościową, na przykład w oparciu o normy stenowe, 
gdzie: 5 = wynik bardzo wysoki; 4 = wynik wysoki; 3 = wynik 
przeciętny; 2 = wynik niski; 1 = wynik bardzo niski 

2) Obliczyć sumę składników, która zamknie się w grani-
cach od max  30 (5+5+5+5+5+5) do min  6 (1+1+1+1+1+1) 

Podsumowanie punktu 2.2.3.
W tym dość obszernym punkcie znalazło się sporo pro-

pozycji, które – mam nadzieję – przyczynią się do postępu 
w  zgłębianiu tajemnic funkcjonowania naszego umysłu, 
a szczególnie możliwości poznawczych ludzi  Na tym etapie 
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rozwoju nauki, przedstawione informacje mają charakter hi-
potetyczny i pozostawiają całą gamę problemów otwartych, 
a  nawet mogą budzić kontrowersje  Wyrażam przekonanie, 
że merytorycznie powyższe propozycje zostaną pozytywnie 
zweryfikowane w wyniku badań empirycznych  Pewne infor-
macje na ten temat można znaleźć w kolejnym rozdziale 

2.2.3.3. Kryteria wyodrębniania typów umysłu
Psychologów, jak również wielu innych specjalistów inte-

resuje nie tylko poziom możliwości umysłu, ale również źró-
dła, na których bazują owe osiągnięcia  W  proponowanych 
testach, obok rozbudowanych wskaźników poziomu i  mocy 
umysłu, nie mniej istotną rolę odgrywa pojęcie typów umysłu, 
które przybliżyłem w rozdziale pierwszym  Pojęcie to w psy-
chologii ma dość długą historię, ugruntowaną szczególnie 
przez Junga (2015)  W świetle współczesnej wiedzy psycho-
logicznej ujawniają się braki w zakresie różnicowania dwóch 
zbliżonych pojęć, mianowicie typy umysłu i  style poznawcze  
W tej sytuacji przyjąłem następujące kryterium różnicujące 
te dwa pojęcia; typ w większym stopniu kojarzy się ze zdolno-
ściami, natomiast termin styl – z preferencjami16 

Kluczową sprawą w wyodrębnianiu udziału logiki i intu-
icji w rozwiązywaniu trudnych zadań testowych jest przyję-
cie właściwego kryterium  W  dużej mierze trzymam się tu 
kryterium zaproponowanego przez Westcotta, który jednak 
dopuścił pewne nieścisłości (zob  2 2 4)  Tabela 2–5 obrazuje 
przyjęte przeze mnie kryteria, które traktuję jak wstępne, ro-
bocze, gdyż bardziej zasadne granice będą możliwe po zgro-
madzeniu większej liczby wyników badań testem MULIZR  

16  Do logiki, jak również intuicji w rozwiązywaniu zadań w testach 
MULIZR pasują oba przywołane terminy, tj  typ i styl, stąd uprawnione 
byłoby wprowadzenie terminu typostyle, ale tego nie czynię 
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Nie mam wątpliwości co do tego, że decydujące znaczenie 
również tu mają wzajemne relacje dwóch wskaźników, mia-
nowicie Ww i Ws 

Tab  2–9  Kryteria wyodrębniania typów logicznych, intuicyjnych i  po-
średnich

Ww (Wskaźniki wymagań)
Steny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ws Steny 10

I+++ P+++ L+++9
8
7

I++ P++ L++6
5
4

I P L3
2
1

Symbole: I = typ intuicyjny; P = pośredni; L = logiczny; Kolor szary = nieokreślony, 
skrajny, słaby, ostrożny itp 

Widzimy zatem, że przyjęte zostały następujące kryteria 
wyodrębniania interesujących mnie typów umysłu:

• typ intuicyjny wyróżnia się tym, że ma niewielkie wy-
magania na informacje naprowadzające;

• typ logiczny różni się od intuicyjnego tym, że wy-
korzystuje znacznie więcej informacji naprowadza-
jących, czyli podejmuje decyzję dopiero wówczas, 
gdy ujawni się poszukiwana prawidłowość zawarta 
w strukturze zadania testowego, co daje większe po-
czucie pewności;
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• granica między tymi typami nie jest ostra, stąd trze-
ba brać pod uwagę również typy pośrednie, czyli 
zrównoważone 

Podejmując decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby ba-
danej do jednego z  trzech typów, kierujemy się wielkością 
dwóch wskaźników, mianowicie Ws i Ww  W tabeli 2–9 wy-
różniono 10 pól, z których po 3 przypisano wstępnie intuicjo-
nistom logikom i typom pośrednim  Każde z tych pól podzie-
lone jest na trzy części (przypisano im wagi: 3, 2, 1)  Oznacza 
to, że liczbę punktów z  danego pola proponuję pomnożyć 
przez liczbę wagi 

Wyniki, które trafiają na pola oznaczonego kolorem sza-
rym, traktuję jako „inne”17 

2.2.3.4. Style poznawcze – zgadujący i refleksyjny
Dwa powyższe style stanowią parę zbliżoną do stylu im-

pulsywno-refleksyjnego, ale mają tu swoją specyfikę 
W  rozwiązywaniu wszelkich trudnych zadań, szczegól-

nie gdy są podane odpowiedzi do wyboru, dla wielu badanych 
zgadywanie staje się pokusą, ale większość tradycyjnych te-
stów ignoruje ten fakt, stąd wyniki oparte na zgadywaniu są 
traktowane tak samo jak wyniki uzyskane na drodze analizy 
logicznej, względnie są traktowane jako zjawisko niepożąda-
ne, a badacze próbują je wytropić i w jakiś sposób wyelimino-
wać18  Z moich doświadczeń wynika, że zgadywanie odgrywa 
istotną rolę w umysłach wielu badanych osób, stąd można je 
traktować jako swoisty styl poznawczy, pod warunkiem, że 

17  Tymi przypadkami można będzie zająć się dokładniej po zgro-
madzeniu większej liczby danych 

18  Proponowane przez wielu testologów tzw  „poprawki na zgady-
wanie”, nie dają możliwości stwierdzenia wprost, które odpowiedzi zo-
stały odgadnięte, stąd można było ich liczbę jedynie oszacować 
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nie są to przypadki sporadyczne  Jednocześnie nie można 
zgodzić się z dość powszechnymi przekonaniami, że zgady-
wanie i intuicja są tożsame 

W  nowych testach komputer odnotuje zgadywanie, gdy 
osoba badana wskazuje odpowiedź (trafną czy błędną): 1) przy 
Ww = 0, czyli wykorzystania nawet minimalnej liczby „bez-
płatnych” podpowiedzi; 2) wybiera odpowiedzi szybko bez za-
stanawiania się; 3) nie odróżnia odpowiedzi alternatywnych 
i niealternatywnych  Dochodzę do wniosku, że warto dokład-
niej analizować przypadki występowania zgadywania w pro-
cesie rozwiązywania trudnych zadań, a szczególnie zgadywań 
trafnych (Z+)19  Psycholog, analizując uzyskane wyniki, ma 
możliwość dostrzeżenia więcej symptomów zgadywania 

Na wskaźnik refleksyjności składają się również obiek-
tywne dane, jak: 1) korzystanie z „otwartej kurtyny”, by zro-
zumieć logikę zadania; 2) czas poświęcony na oglądanie za-
dań przy „otwartej kurtynie”; 3) dostrzeganie (niekoniecznie 
świadome) analogii w strukturze zadań, które są bliźniaczo 
podobne, a różnią się jedynie elementami zewnętrznymi 

2.2.3.5. Inne wskaźniki
Wyniki badania tym testem są bardzo bogate, przytoczy-

łem główne obiektywne wskaźniki, które mogą być modyfi-
kowane przez wyspecjalizowanego psychologa  W  związku 
z tym, że w teście jest przynajmniej część zadań graficznych, 
gdzie barwa jest cechą znaczącą, jest tu subtest na ocenę traf-
ności odróżniania kolorów 

19  Dotychczas w teorii testów nie ma stenu „zerowego”, oznaczałby 
on coś paradoksalnego, natomiast w  świetle możliwości testów logint, 
przynajmniej w  odniesieniu do zgadywania, warto poddać weryfikacji 
dotychczasowe zasady  Mimo powyższego przekonania, nie stosowałem 
stenów zerowych 
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Są tu również rejestrowane subiektywne wskaźniki, jak:
– stosunek badanych osób do testu (w tym subiektywna 

ocena: 1) trudności zadań, 2) stopnia, w jakim test jest intere-
sujący i in );

– samoocena badanych dotycząca spodziewanych wyni-
ków badania tym testem i in ) 

Podsumowanie
W  tym rozdziale zaprezentowałem w  ogólnych zarysach 

nowe testy, które zmierzają do ograniczenia podstawowych 
braków i ograniczeń dotychczasowych testów inteligencji  Tu 
osoba badana stawiana jest w trudnej, ale jednocześnie przyja-
znej sytuacji, w której ujawnia się nie tylko poziom jej inteligen-
cji, ale również wiele istotnych cech indywidualnych  W odróż-
nieniu od tradycyjnych testów inteligencji, gdzie standardowo 
jest jeden wskaźnik (IQ), najnowszy test (MU+LI+ZR) mierzy 
efektywność umysłu na podstawie wielu wskaźników, nie tyl-
ko ilościowych, ale również jakościowych  Nie oznacza to, że 
wszystkie muszą być wykorzystywane w każdym badaniu 

Nowe testy badają sposoby radzenia sobie w trudnej sy-
tuacji, gdy trzeba rozwiązać niełatwe zadanie, a brakuje nie-
zbędnych informacji, stąd nowy test mierzy trzy typy umysłu 
badanych osób (logiczny, intuicyjny i  zrównoważony) oraz 
dwa style poznawcze, mianowicie: zgadywanie i refleksyjność 

Specyficzna oryginalność i wartość nowych testów wyni-
ka stąd, że stwarzają one możliwość dokonywania pewnego 
wglądu w proces rozwiązywania trudnych zadań  Poza tym 
dostarczają wiele innych danych o badanych osobach, wykra-
czających poza umysł i rzutujących na cechy osobowości 

W kolejnym rozdziale (3) przytoczę przykłady ukazujące 
specyfikę i niektóre zalety testów LIZ w praktycznych bada-
niach naukowych 



Rozdział 3. O przydatności poznawczej 
i praktycznej nowych testów

Poznacie ich po owocach.
Mt 7, 16

Wstęp
Wartość nowych testów psychologicznych może być zwe-

ryfikowana dopiero po pewnym czasie wykorzystywania ich  
Wynika z tego, że informacje tu zawarte należy traktować je-
dynie jako wstępne dane, jako hipotezy do weryfikacji  Przyto-
czone badania pochodzą z długiego, około dwudziestoletnie-
go okresu, gdy stosowane były różne warianty testu LIZ, które 
systematycznie modyfikowałem  W  wyniku powstał nowy 
wariant testu, mianowicie MULIZR, który umożliwił uzyska-
nie bardzo interesujących i wartościowych wyników dotyczą-
cych specyfiki umysłu menedżerów (zob  3 2 5 3)  Z faktu, że 
nowe testy mają wyjątkowo dużo oryginalnych wskaźników, 
można prognozować, iż będą miały szerokie zastosowania 

Ten rozdział został podzielony na dwa podrozdziały  
W  pierwszym znalazły się krótkie informacje ogólne, które 
nie wynikają jeszcze z badań, ale wskazują nowe możliwości 
stosowania tych testów w  rozwiązywaniu różnych proble-
mów praktycznych, głównie organizacyjnych, jak na przy-
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kład dobór zespołów pracowniczych  W drugim podrozdziale 
Czytelnik znajdzie bardzo dużo różnych przykładów wyni-
ków dotychczasowych badań 

3.1. O przydatności praktycznej

Nowe testy niewątpliwie mogą umożliwić realizowanie na 
wyższym poziomie takich podstawowych funkcji praktycz-
nych, jak diagnozowanie, prognozowanie, kształcenie i terapię 

Ograniczam się tu do wskazania czterech zadań, w reali-
zacji których nowe testy mogą odegrać znaczącą rolę, mia-
nowicie w: rekrutacji i selekcji kandydatów na określone sta-
nowiska; pomiarze efektów kształcenia; doborze członków 
zespołów; doborze doradców 

3.1.1. O wspomaganiu rekrutacji i selekcji
Nie może być wątpliwości, że nowe testy mogą przyczy-

nić się do zasadniczego postępu w realizacji zadań stających 
przed HR, głównie w procesie doboru pracowników, w tym 
rekrutacji i selekcji  Jest wiele sygnałów o pilnych potrzebach 
w tym zakresie (zob  np  Buśkiewicz 2011; Szustrowa 2011) 

Obecnie przed pracownikami coraz częściej stają zadania 
nowe, wymagające nietypowych kompetencji  Z jednej strony 
pojawiają się zupełnie nowe zawody i specjalności, z drugiej 
zaś nawet te tradycyjne ulegają istotnym zmianom (szerzej 
na ten temat w 3 2) 

Nowe testy diagnozują głównie poziom umysłu, typy 
umysłów, preferencje i style radzenia sobie w rozwiązywaniu 
trudnych zadań  Zbędne byłoby wykazywanie, że tego typu 
dane, szczególnie w sytuacji szybkiego rozwoju, nabierają co-
raz większego znaczenia również dla HR-owców 
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3.1.2. Pomiar wyników kształcenia specjalistów
Dobór pracowników w nowoczesnych firmach nie zawsze 

ogranicza się do rekrutacji i selekcji  Coraz częściej zachodzi 
potrzeba szkolenia nowych pracowników  Testy typu logint 
mogą okazać się szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy nie 
chodzi o zwykłe szkolenie polegające na przekazaniu gotowej 
wiedzy albo wdrożenie do stosowania określonych algoryt-
mów, lecz o coś znacznie więcej, np  o przygotowanie do roz-
wiązywania trudnych, nietypowych problemów, czyli kształ-
towanie kompetencji kreatywnych  Nowe testy umożliwiają 
zmierzenie efektów kształcenia (treningu) dzięki temu, że są 
równoległe (równoważne) wersje każdego testu  Umożliwia to 
jednej wersji użyć jako pretestu (do pomiaru cech umysłu na 
początku szkolenia), a drugiej wersji jako posttestu – do po-
miaru efektów treningu w zakresie zmian umysłowych (zob  
rozdział 4, jak również W  Dobrołowicz: 1995; 2012b; 2015b) 

3.1.3. Dobór członków zespołów
Obecnie powołuje się różne zespoły do rozwiązywania 

trudnych, nietypowych problemów  Można wymienić wie-
le czynników powodujących pozytywne i negatywne efekty 
w pracy zespołowej  Tu ograniczam się do jednego, mianowi-
cie trafnego doboru członków zespołu 

Od dawna wiadomo, że „połączenie” umysłów w  grupo-
wym rozwiązywaniu problemów, w tym podejmowaniu decy-
zji, może dać wyniki znacząco lepsze niż opinie jednostkowe  
Można nawet przywołać opinie, że „dokładność przewidywań 
wzrasta w grupie składającej się z kilku umysłów” (Loye 2010, 
s  332 ) Jednak wiadomo również, że efekty pracy zespołowej 
nie wynikają z prostego (mechanicznego) połączenia umysłów, 
gdyż efekty mogą być nie tylko pozytywne (synergia), ale rów-
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nież negatywne (próżniactwo społeczne)  Z reguły w naukach 
społecznych terminem efekt synergetyczny, synergizm itp  ozna-
cza się współdziałanie dające wysokie efekty, gdy całość jest 
większa niż suma jej części składowych  Natomiast próżniac-
two społeczne, jak akcentuje to sama nazwa zjawiska, prowa-
dzi do marnotrawienia sił i środków, daje niskie efekty 

Interesujące nas tu zjawiska często ilustruje się przy-
kładami arytmetycznymi, jak: 1+1+1+1+1 ˃ 5 lub 1+1+1+1+1 ˂ 5  
Pierwszy zapis ilustruje efekt synergetyczny, a drugi brak ta-
kiego efektu, nawet próżniactwo społeczne, gdy wielkie przy-
gotowania dają mizerny wynik (jak w przysłowiu: Góra uro-
dziła mysz)  Jednym z  warunków efektywnej pracy zespołu 
jest trafny dobór jego członków  Ogólny postulat wynikają-
cy z treści tej książki jest następujący: w doborze członków 
zespołów, szczególnie, gdy stawiamy przed nimi zadania 
twórcze, należy zadbać o  to, aby kierować się nie tylko do-
tychczasowymi kryteriami, jak kompetencje zawodowe, płeć, 
wiek, przynależność do tej samej organizacji itp , ale również 
brać pod uwagę typy umysłu i  style poznawcze  W  global-
nym ujęciu, najkorzystniejsza sytuacja będzie wówczas, gdy 
w zespole znajdą się porównywalne reprezentacje wszystkich 
pięciu wymienionych wyżej typów, czyli od skrajnych logi-
ków, poprzez typy pośrednie, do skrajnych intuicjonistów  
Jednocześnie nie można gubić z pola widzenia specyfiki roz-
wiązywanych problemów, stąd w rozwiązywaniu problemów 
artystycznych mogą dominować typy intuicyjne, a  proble-
mów technicznych – logiczne itp  Warto tu zwrócić uwagę na 
szczególne walory osób o zrównoważonych typach umysłów, 
czyli pośrednich  W funkcjonowaniu zespołów osoby te mają 
potencjalne możliwości przyczyniać się do podejmowania 
decyzji wyważonych, wolnych od skrajności, w tym również 
pełnienia funkcji kierowniczych 
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3.1.4. Dobór doradców
Obecnie, gdy wszystko zmienia się bardzo szybko, trzeba 

podejmować decyzje z myślą o przyszłości  Do tej pory z tym 
problemem ludzkość ma duże trudności  Stąd nawet niewielki 
postęp w tej dziedzinie może dać duże korzyści, „nawet deter-
minować nasze przetrwanie jako gatunku” (Loye 2010, s  325) 

Zakorzenione w naszej kulturze tradycyjne postawy, któ-
re lapidarnie możemy określić jako „jakoś to będzie”, trzeba 
zamienić aktywnym prognozowaniem, w  tym uwzględnia-
niem opinii innych, odbiegających od naszych przekonań  
Obecnie już wiadomo, że nie można polegać wyłącznie na 
logice, w  tym na rachunku prawdopodobieństwa, gdyż nie 
w każdym przypadku jest to wystarczające 

Odwołam się teraz do ogólnej idei opisanej przez Davi-
da Loya (2010), który pochylił się nad tym problemem oraz 
zaproponował nowe procedury  Cytowany autor dysponował 
jedynie bardzo prostą ankietą, której subiektywne wyniki 
służyły badaczowi do odpowiedzi na pytanie: która półkula 
mózgowa, prawa czy lewa, dominuje u  danej osoby  Obec-
nie, gdy dysponujemy wynikami badania testami typu logint, 
mamy możliwość w istotny sposób zmodyfikować i wzboga-
cić propozycje cytowanego autora 

Przedstawię dwa typy sytuacji; pierwsza dotyczy podej-
mowania decyzji jednostkowych, w tym osobistych, gdy mo-
żemy ograniczyć się do pozyskania opinii niewielu osób  Na-
tomiast druga sytuacja dotyczy decyzji o dużej doniosłości, 
gdy korzystnie jest zbierać opinie specjalnie dobranych grup 

Postępowanie w sytuacji pierwszej
Chodzi tu o wsparcie rozwiązywania prostego, typowe-

go problemu – co wybrać z dwóch możliwości, np : zatrudnić 
osobę A czy B?; kupić samochód C czy D?; wybrać szkołę E 
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czy F? W  każdym przypadku korzystnie jest znać swój typ 
umysłu i  związane z  tym preferencje oraz szczególną wagę 
przywiązywać do opinii osób o odmiennych od naszego ty-
pach umysłu, a raczej nie przywiązywać decydującej roli do 
opinii osób, które mają typy umysłu zbliżone do naszego, 
chyba że są specjalistami w danej dziedzinie  Gdy zależy nam 
bardzo na tym, aby nasza decyzja była zbliżona do najlep-
szych z możliwych, warto posłużyć się doradcami ze schema-
tu przedstawionego w tabeli 3–1 

Tab  3–1  Propozycja postępowania, gdy znamy własny typ umysłu, zasię-
gamy opinii osób o odmiennych typach

Typy umysłów

Decydenta:
Doradców:

Skrajny 
logik Logik Pośredni Intuityk Skrajny 

intuityk

Skrajny logik + +++ ++ +

Logik + ++ +++ +

Pośredni ++ + + ++

Intuityk + +++ ++ +

Skrajny intuityk + ++ +++ +

Powyższe zestawienie nie bazuje na danych empirycz-
nych, a jest jedynie obrazowym przedstawieniem zasady, że na 
przykład decydent o logicznym typie umysłu powinien szcze-
gólną wagę przywiązywać do opinii doradców o odmiennych 
umysłach, ale niekoniecznie skrajnie przeciwstawnych 

Często wystarczy ograniczyć się do trzech typów dorad-
ców (logik, zrównoważony, intuicjonista), a nawet dwóch, ale 
raczej odmiennych od naszego 
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Gdy nie znamy dokładnie własnego typu umysłu, ale mo-
żemy skorzystać z opinii osób o dominującym typie umysłu 
racjonalnego (logicznego) i intuicyjnego, możemy skorzystać 
z sugestii zawartej w poniższym schemacie (tab  3–2) 

Tab  3–2  Schemat obrazujący korzystanie z  opinii logików i  intuicjoni-
stów

Typy intuicyjne:

Tak Nie

Typy logiczne:
Tak Wynik I Wynik III

Nie Wynik IV Wynik II

Źródło: zestawienie własne, wzorowane na: Loye 2010 

Powyższy schemat dotyczy sytuacji, gdy zadajemy pyta-
nie typu rozstrzygnięcie, gdy oczekujemy odpowiedzi typu 
„Tak” albo „Nie” (Na przykład: Czy warto studiować w       ?)  
Z  proponowanego zestawienia widzimy, że są cztery typy 
wyników: I  i  II, gdy zarówno logicy, jak i  intuitycy wybiorą 
„Tak” (wynik I) albo „Nie” (wynik II)  Mamy tu zgodny obraz 
rzeczywistości, z czego wynika sugestia decyzji, jaką warto 
podjąć  Wyniki III i  IV są rozbieżne albo nawet sprzeczne  
W tego typu sytuacjach zaleca się nie spieszyć z podejmowa-
niem ostatecznej decyzji i rozszerzyć wachlarz branych pod 
uwagę wariantów rozwiązań 

Propozycja postępowania w sytuacji drugiej
Przypomnijmy, że chodzi tu o sytuację, gdy podejmowana 

jest decyzja strategiczna, obciążona dużym ryzykiem  W wy-
niku decyzji nietrafionych negatywne skutki mogą być daleko 
idące i  to nie tylko dla jednostek, ale dużych grup społecz-
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nych, w  tym dla firm, regionów, narodu itp  i  odwrotnie – 
trafna decyzja to pomyślność, postęp, sukces itp  Ta banalna 
prawda znana jest od dawna, nie warto byłoby o tym mówić, 
gdyby nie fakt, że decydenci wysokiego szczebla nierzadko 
wolą brać pod uwagę opinie osób podobnie myślących, w tym 
członków własnej rodziny, własnej partii, szczególnie chęt-
nie odrzucają opinie osób inaczej myślących  Mimo postępu 
społecznego, rozwoju nauk, w dalszym ciągu jednomyślność 
jest wysoko ceniona  Jednocześnie przynajmniej teoretycz-
nie wiemy, że jednomyślność często bazuje na uproszczonym 
myśleniu (myśleniu stadnym) i prowadzi do zastoju 

W podejmowaniu ważkich decyzji warto zadbać o to, aby 
zgromadzić szeroki wachlarz opinii, pochodzących od róż-
nych osób (płeć, wiek, o  różnych kompetencjach i  statusie 
itp ), w  tym również opinii osób o  różnych typach umysło-
wości  Proponowana tu procedura może być uzupełnieniem 
innych metod, jak np  metody delfickiej 

Ograniczę się tu do przytoczenia jednego prostego przy-
kładu  Cytowany wielokrotnie D  Loye, na pytanie: czy infla-
cja w następnym kwartale wzrośnie czy zmaleje?, uzyskał na-
stępujące odpowiedzi (tab  3–3) 

Tab  3–3  Wyniki przewidywania inflacji

Odpowiedzi
Opinie osób dwóch typów umysłowości

Typy intuicyjne Typy logiczne

Inflacja wzrośnie 7 7

Inflacja zmaleje 3 3

Źródło: Loye 2010 (zmieniłem częściowo treść i formę tabeli) 
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Tutaj przewidywania są zgodne; odpowiedzi na „tak” 
w obu porównywanych podgrupach są identyczne oraz zna-
cząco wyższe niż odpowiedzi „nie” 

Nie twierdzę, że prognoza z zastosowaniem nowego po-
dejścia w  każdym przypadku zagwarantuje sukces decyzyj-
ny  Warto jednak brać pod uwagę różne czynniki, w tym spe-
cyfikę umysłów doradców i  opiniodawców, aby zmniejszyć 
ryzyko 

3.2. Nowe testy w świetle wstępnych badań 
naukowych

Uwagi wstępne
Zalety nowych testów będą się ujawniały stopniowo, wraz 

z  ich upowszechnieniem i  próbami stosowania przez róż-
nych specjalistów  Dotąd zbadano ponad dwa tysiące osób, 
głównie przez moich Magistrantów  Mimo że wyniki tych 
badań napawają mnie optymizmem, traktuję je jedynie jako 
wstępne, wymagające dalszej weryfikacji  Wynika to bynaj-
mniej nie z  braku zaufania do Autorów tych próbek, ale ze 
względów obiektywnych1  Zamieszczam tu jedynie fragmen-
ty informacji o niektórych badaniach i przytaczam wybrane 
wyniki  Jestem przekonany, że te wyrywkowe, często bardzo 
skąpe informacje, dla wnikliwych Czytelników mogą okazać 
się cenne, bo inspirujące 

1  Warto odnotować przypadek mojego dawnego studenta, który, 
posługując się pierwotną, czyli jeszcze niedoskonałą wersją testu LIZ 
jako głównym narzędziem badawczym, osiągnął spektakularne sukcesy 
naukowe i edytorskie (zob  M  Karwowski 2006a, 2006b)  Z tych przykła-
dów jednak nie korzystam (zob  ramkę 3–1) 
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3.2.1. Wyniki testów LIZ w porównaniu  
z dotychczasowymi testami

Nowe narzędzia badawcze i  diagnostyczne mają sens, 
gdy przyczyniają się do postępu, a głównie umożliwiają uzy-
skiwanie nowych, istotnych informacji, a  jednocześnie nie 
tracą dotychczasowych osiągnięć  Jest rzeczą naturalną, że 
od nowych testów oczekuje się, aby z  jednej strony miały 
związek z dotychczas uznanymi testami, z drugiej zaś, aby 
wnosiły coś istotnie nowego  Do tej pory przez długie dzie-
sięciolecia powszechnie panowały tzw  testy inteligencji, 
a ściślej inteligencji racjonalnej (klasycznej, akademickiej)  
Na bazie tego paradygmatu powstało wiele wartościowych 
narzędzi  Przykładem jest Test Matryc Ravena, który uczy-
niłem punktem odniesienia dla LIZ  Głównym osiągnię-
ciem tego nurtu było opracowanie sposobów i narzędzi do 
pomiaru poziomu inteligencji, czyli potencjalnych możliwo-
ści umysłu  W ostatnich dziesięcioleciach zrodziła się kon-
cepcja inteligencji emocjonalnej, która przyczyniła się do 
zainteresowania specjalistów poznawczą rolą emocji, w tym 
empatii  Wychodzę z przekonania, że nowe testy nie powin-
ny całkowicie zrywać z  dotychczasowymi osiągnięciami 
i testami, stąd przytaczam dwie wstępne próbki dotyczące 
związku nowych testów z: testami klasycznymi i wybrany-
mi narzędziami stosowanymi w ramach koncepcji inteligen-
cji emocjonalnej 

Porównanie wyników uzyskanych w TMR i LIZ
• Ewa Bazydło (1995) zbadała 230 licealistów testem 

LIZ–lin oraz Testem Matryc Ravena w wersji dla za-
awansowanych (TMZ)  Magistrantkę interesował 
problem zgodności wyniku uzyskanego w TMZ z róż-
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nymi wskaźnikami w  teście LIZ w  wersji liniowej  
W  tej pracy autorka uzyskała bardzo dużo danych 
i  dokonała wielu obliczeń  Największą wagę przy-
wiązuję do wykazania, po raz pierwszy, istotnej sta-
tystycznie zgodności wyniku TMZ ze wskaźnikiem 
globalnym (WG2) w teście LIZ  Z uzyskanych infor-
macji wynika wstępna hipoteza, że wskaźnik global-
ny w teście LIZ może służyć również jako wskaźnik 
poziomu inteligencji ogólnej  Oprócz tego test LIZ 
ma wiele innych wskaźników, czyli oprócz poziomu 
inteligencji ogólnej dostarcza danych, dzięki którym 
psycholog może dokonać wglądu również w  proces 
rozwiązywania zadań w  teście oraz lepiej rozumieć 
osiągnięty wynik 

• Luiza Pawlak (2008) badała, podobnie jak Bazydło, 
również młodzież szkół średnich z  zastosowaniem 
Testu Matryc Ravena w  wersji Standardowej i  testu 
LIZ w wersji liniowej  Magistrantka zbadała w sumie 
60 uczniów, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn  W owym 
czasie wyniki testu LIZ klasyfikowano na 4 grupy: 
racjonaliści (logicy), intuicjoniści, zgadujący, słabi  
W dalszej analizie uwzględniła jedynie dwa typy; ra-
cjonalistów i  intuicjonistów  L  Pawlak interesowa-
ło pytanie badawcze – czy racjonaliści i intuicjoniści 
osiągają znacząco różne wyniki w  badaniu Testem 
Matryc Ravena?

Dane na ten temat ilustruje tabela 3–4 

2  Nazwa obecna to WLP (wskaźnik liczby punktów) 
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Tab  3–4  Poziom inteligencji ogólnej racjonalistów i intuicjonistów

Typ umysłu Płeć badanych
Wyniki osiągnięte w

 Teście Ravena
M SD

Racjonaliści
Kobiety 43,33 1,97
Mężczyźni 39,13 5,49

Intuicjoniści
Kobiety 38,14 1,77
Mężczyźni 36,44 3,72

Źródło: z badania L  Pawlak 

Z danych zawartych w przedstawionym zestawieniu wy-
nika, że osoby zakwalifikowane do dwóch różnych typów 
umysłu, mianowicie jako racjonaliści, względnie intuicjoni-
ści, osiągają zbliżone wyniki w  Teście Ravena  Wprawdzie 
wyniki racjonalistów są nieco wyższe niż intuicjonistów, ale 
różnica nie jest znacząca pod względem statystycznym  Nie 
ma też znaczącej różnicy międzypłciowej 

Tab  3–5  Związek wyniku w TMR z wybranymi wskaźnikami w teście LIZ

Wskaźniki testu LIZ Wynik w Teście TMR

Wskaźnik globalny  
(Wg = liczba uzyskanych pkt w teście)

r = 0,527
P < 0,001

Wskaźnik wymagań  
(Ww = liczba wykorzystanych podpowiedzi)

r = 0,621
P < 0,001

Wskaźnik sukcesu  
(Ws = trafność wyboru poprawnych odpowiedzi)

r = 0,658
P < 0,001

Źródło: Z badania L  Pawlak

Z danych zawartych w tabeli 3–5  wynika, że istnieje ścisły 
związek między wynikiem w TMR a wymienionymi wskaźni-
kami w teście LIZ  Nie można jednak tracić z pola widzenia 
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faktu, że mowa tu jest o ujęciu ogólnym  Gdyby uwzględnić 
podział na racjonalistów i  intuicjonistów, to współczynniki 
korelacji przybiorą inne wartości 

Typy umysłu a poziom inteligencji emocjonalnej
Naturalne jest również pytanie o  to, jaki jest związek 

wskaźników testu LIZ ze wskaźnikami uzyskiwanymi przez 
badaczy inteligencji emocjonalnej, na przykład: czy wyso-
ki poziom inteligencji emocjonalnej silniej koreluje z  typem 
umysłu intuicyjnego niż racjonalnego? Podobne pytania na-
suwają się również w  odniesieniu do problemów bardziej 
szczegółowych, np  kierunku i  siły związku typów umysłu 
ze wskaźnikami empatii  Pierwsze hipotezy różnych osób, 
w tym studentów, jednoznacznie sugerowały silniejszy zwią-
zek z typem umysłu intuicyjnego  Jednak już wstępne bada-
nia nie potwierdziły trafności tego prostego oczekiwania 

Problem ten badała m in  Marta Wajk (2014), która zasto-
sowała dwa narzędzia badawcze, mianowicie: Skalę Inteli-
gencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T) autorstwa A  Matczak, 
J  Piekarskiej i E  Studniarek oraz Test LIZ–mtr–graf l  Zba-
dała 110 osób w wieku 16–25 lat  Wyniki w SIE–T rozłożyły się 
równomiernie na każdym z trzech poziomów, tj  niskim, śred-
nim i wysokim (czyli w każdym ok  33%)  Natomiast nie po-
twierdziła się hipoteza, że intuicjoniści będą uzyskiwać zna-
cząco wyższe wskaźniki w trafnym rozpoznawaniu emocji 

Wyniki uzyskane przez Wajk przemawiają za tym, że nie 
ma znaczącej różnicy między intuicjonistami i racjonalistami 
w poziomie ich inteligencji emocjonalnej, niemniej zarysowa-
ła się tu pewna prawidłowość, która znalazła potwierdzenie 
również w innych badaniach, mianowicie; inteligencja emo-
cjonalna najsilniej zdaje się korelować z  typem umysłu po-
średniego, czyli mieszanego  Znamienne jest również to, że 
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w  grupie intuicjonistów rozkład poziomów IE jest zbliżony 
do rozkładu normalnego, natomiast w grupie typów racjonal-
nych dominują wyniki niskie 

Justyna Czarnecka (2009) badała empatię kobiet (77 oso-
by) oraz typy ich umysłowości  Obok testu LIZ zastosowa-
ła Indeks Reaktywności Interpersonalnej (IRI), autorstwa 
M  H  Davisa  Narzędzie to zawiera cztery następujące skale:

1) Skala PP – przyjmowanie perspektywy – dokonuje po-
miaru skłonności do spontanicznego przyjmowania psycho-
logicznego punktu widzenia innych w życiu codziennym, do-
tyczy skłonności podejmowania perspektywy innych 

2) Skala ET – empatycznej troski – ocenia skłonność do 
współodczuwania i współczucia w stosunku do ludzi dotknię-
tych niepowodzeniem– tendencja do empatyzowania 

3) Skala OP – osobistej przykrości – dotyczy skłonności 
do odczuwania przykrości i  dyskomfortu w  odpowiedzi na 
krańcowo silne cierpienie innych, „cierpienie osobiste” w na-
piętych sytuacjach emocjonalnych 

4) Skala SF – fantazji – mierzy skłonność do dokonywane-
go przy pomocy wyobraźni, przeniesienia się w fikcyjne sytu-
acje, psychikę fikcyjnych bohaterów książek, filmów, opisów 
zdarzeń (Davies 1999) 

Z danych uzyskanych przez J  Czarnecką wynika, że nieco 
wyższe średnie wyniki osiągnęli intuicjoniści w trzech ska-
lach: PP, ET i SF, natomiast w skali OP górują logicy, ale róż-
nice są niewielkie 

3.2.2. Nowe dane o edukacji
Znaczenia edukacji nie można przecenić  Potrzeby w tym 

zakresie rosną bardzo szybko, a wyzwania wymagają pogłę-
bionych badań naukowych 



3.2. Nowe testy w świetle wstępnych badań naukowych 121 

3.2.2.1. Osiągnięcia dydaktyczne uczniów  
a ich umysły

W  edukacji szkolnej najważniejsze są oceny z  poszcze-
gólnych przedmiotów, jest to największą troską nauczycieli 
i rodziców  Stanowi to problem o dużym znaczeniu poznaw-
czym i praktycznym, chętnie podejmowany przez różne oso-
by (głównie magistrantów) 

Maria Walasek (1996) zbadała 91 uczniów klas 7 i 8 pod-
stawowych szkół wiejskich i małomiasteczkowych  Z tego ba-
dania przytoczę jedynie zestawienie średnich ocen z trzech 
przedmiotów, uzyskanych przez uczniów o typie umysłu ra-
cjonalnego i intuicyjnego 

Tab  3–6  Typy umysłowe badanych uczniów a  średnie oceny z  trzech 
przedmiotów

Przedmioty szkolne
Średnia ocen na koniec roku szkolnego dwóch 

typów umysłowych:

Intuicjonistów Racjonalistów
Język polski 3,0 3,8
Matematyka 2,8 4,1
Plastyka 4,0 4,75
Ogółem 3,3 4,32

Źródło: zestawienie danych uzyskanych przez Walasek 
Uwaga: W owym czasie była stosowana skala ocen 2–5 

Z danych zestawionych w tabeli 3–6  wynika, że ucznio-
wie racjonaliści uzyskiwali znacząco wyższe oceny w porów-
naniu z  uczniami o  typie intuicyjnym  Największa różnica 
dotyczy matematyki i to nie jest zaskakujące, natomiast moż-
na było oczekiwać, iż uczniowie o  intuicyjnym typie umy-
słowym będą górowali nad swoimi kolegami racjonalistami 
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w przedmiotach humanistycznych, a szczególnie w plastyce  
Tak jednak nie jest, stąd warto w przyszłości poszukać źró-
deł takiego stanu rzeczy  Zapewne nie bez znaczenia jest po-
stawa nauczycieli, a mianowicie preferowane przez nich typy 
umysłowe 

3–1. Zaskakujące wyniki

Maciej Karwowski zbadał ponad 500 uczniów szkól 
średnich i sformułował dające do myślenia hipotezy  Nas tu 
interesuje specjalnie związek typów wyodrębnionych przez 
M  Westcotta z osiągnięciami dydaktycznymi, mierzonymi 
ocenami szkolnymi  Uzyskane przez Karwowskiego wyniki 
są zaskakujące (zob  tab  3–7) 

Tab  3–7  Słabi i dobrzy uczniowie a typy wyróżnione na bazie LIZ

Typy w teście 
LIZ (1)

Słabi uczniowie
(średnia ocen 

poniżej 4)
(2)

Dobrzy uczniowie
(średnia ocen 

powyżej 4)
(3)

Ogółem 
(4)

Iloraz  
(2) : (3) 

 (5)

Zgadujący 84,10% 15,90% 100% 5,25
Intuitycy 88,50% 11,50% 100% 7,4
Słabi 75,00% 25,00% 100% 3
Logicy 72,30% 27,70% 100% 2,6
Ogółem 79,50% 20,50% 100% 3,9
x–2[N = 298; df = 3] = 7,69; p = 0,05
Źródło: Karwowski 2006, s  101 (dodałem tu ostatnią kolumnę, która pokazuje, 
ile razy więcej uczniowie słabi „górują” nad dobrymi) 

Przedstawione wyniki zaskakują, gdyż dotyczą dużej 
grupy badanej, a  jednocześnie prowadzą do generalnego 
wniosku, że uczniowie słabi górują nad uczniami dobrymi 
niezależnie od tego, jaki typ umysłu czy styl działania sto-
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sują  Są podstawy do oczekiwania, że typy słabe mentalnie 
będą dominować w grupie uczniów osiągających niskie oce-
ny szkolne, natomiast stwierdzenie, że również typy logicz-
ne w  zdecydowanej większości trafiają do grupy uczniów 
słabych, jest szczególnie zaskakujące  Z przytoczonych da-
nych wynika, że najmniejsze prawdopodobieństwo trafienia 
do grupy uczniów „dobrych” mają uczniowie o intuicyjnym 
typie mentalnym  Potwierdzałoby to rozpowszechnione 
niegdyś przekonanie, że intuicja jest procesem irracjonal-
nym  Zaskakujące jest też to, że również typy logiczne nie-
wiele różnią się od osób słabych  Wyniki te nie mogą budzić 
zaufania 

3.2.2.2. Tradycyjna edukacja rozwija głównie umysły 
logiczne

Próbę uzyskania danych empirycznych do odpowiedzi na 
pytanie – który rodzaj myślenia: logiczne czy intuicyjne roz-
wija się szybciej wraz z wiekiem, podjęła Wioletta Skonieczna 
(1998)  Interesowała ją dynamika rozwoju tych dwóch rodza-
jów myślenia  Uzyskane dane ilustruje tabela 7–6  W tym ze-
stawieniu poziomem wyjściowym uczyniono wiek badanych: 
12,6–13,5, a następnie porównano ich wyniki z wynikami ba-
danych w wieku 13,6–15,5 i 16,6–17,5  Główne pytanie w tym 
badaniu dotyczyło tempa rozwoju w tym okresie wskaźników 
myślenia konwergencyjnego (TMZ) oraz myślenia intuicyj-
nego (LIZ-lin )  W teście LIZ uwzględniono trzy wskaźniki, 
a  mianowicie: Wg – wskaźnik globalny oraz dwa wskaźniki 
umożliwiające mierzenie poziomu myślenia intuicyjnego, 
mianowicie: Ww – wskaźnik wymagań, czyli zapotrzebowa-
nie na dodatkowe informacje naprowadzające oraz Ws, czy-
li wskaźnik sukcesu, który odzwierciedla trafność wyborów 
proponowanych odpowiedzi 
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Tab  3–8  Zestawienie wskaźników rozwoju myślenia logicznego i intuicyj-
nego w badanej grupie

Wiek badanych

Wskaźniki myślenia logicznego i intuicyjnego

TMZ
LIZ (trzy wskaźniki)

Wg Ww Ws
M % M % M % M %

12,6 – 13,5 12,39 100 165,99 100 47,06 100 55,47 100
13,6 – 15,5 15,06 121,5 168,97 101,8 43,29 92 56,04 101,8
16,6 – 17,5 16,14 130,3 221,57 133,3 41,69 88,6 59,3 106,9

Źródło: Zestawienie wyników uzyskanych przez Skonieczną 

Z danych zawartych w tabeli 3–8  wynika, że:
– Dynamikę rozwoju myślenia konwergencyjnego, mie-

rzonego TMZ, wyraża wskaźnik 130,3%  Oznacza to, że mię-
dzy 12 a 17 rokiem życia możliwości intelektualne badanych 
(mierzone testem tradycyjnym) wzrastają średnio o 30% 

– Analogicznie wzrósł również wskaźnik globalny (Wg) 
w  teście LIZ  Świadczy to o  rozwoju ogólnego potencjału 
umysłowego, gdzie udział mają oba rodzaje interesującego 
nas myślenia, tj  logicznego i intuicyjnego 

– O  stopniu rozwoju myślenia intuicyjnego świadczą 
wskaźniki Ww i  Ws  Wskaźnik wymagań, im mniejszy, tym 
lepszy, sugeruje poprawę jedynie ok  12%  Zmniejszanie się 
tego wskaźnika wraz z wiekiem świadczy o mniejszym zapo-
trzebowaniu na informacje naprowadzające w  procesie roz-
wiązywania trudnych zadań  Natomiast wskaźnik sukcesu 
(Ws) również ulega poprawie, ale w małym stopniu (ok  7%)  
Z danych tych można wyciągnąć wstępny szacunkowy wnio-
sek, że w badanym okresie rozwojowym myślenie logiczne roz-
wija się ok  trzykrotnie intensywniej niż myślenie intuicyjne 

Anna Antczak w swych badaniach szukała odpowiedzi na 
trzy następujące pytania: 1) Jaki odsetek licealistów to typo-
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wi logicy albo intuicjoniści? 2) Czy są znaczące różnice w sa-
moocenie uczniów zakwalifikowanych do jednego z dwóch 
typów umysłu? 3) Jakie różnice wystąpią w ocenach nauczy-
cielskich uczniów z  tych grup? W  swej pracy magisterskiej 
A  Antczak (1994) w  pierwszym etapie badawczym, testem 
LIZ-lin 2  zbadała 204 licealistów, spośród których wyod-
rębniła 23 typowych logików oraz 16 typowych intuicjoni-
stów, następnie te dwie grupy poddała badaniu za pomocą 
dwóch kwestionariuszy; 1) Lista Przymiotników oraz 2) Oce-
ny Uczniów przez Nauczycieli 

Pierwszy kwestionariusz zawierał listę 200 przymiotników, 
pogrupowanych w 24 skale, wykorzystany został do samoopisu 
badanych logików i intuicjonistów  Wyniki w pięciu wybranych 
skalach przedstawiają się następująco (zob  tab  3–9) 

Tab  3–9  Samoocena badanych logików i intuityków

Lp  
Badany aspekt
obrazu siebie
(skale)

Punkty Średnia arytm Odchylenie
standardowe

Intuityk
(N–16)

Logik
(N–23) Intuityk Logik Intuityk Logik

1 Zaufanie do 
siebie

20 80 1,3 3,5 1,25 2,39

2 Potrzeba 
dominowania

24 92 1,6 4,6 1,31 2,25

3 Wytrwałość 66 51 4,4 2,2 2,21 1,86
4 Potrzeba 

autonomii
59 46 3,9 2 2,35 2,67

5 Zmienność 
reagowania

56 45 3,7 1,9 2,26 1,75

Razem 225 314 14,1 13,6 – –
Źródło: Zestawienie wyników uzyskanych przez Antczak 
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Z przedstawionego zestawienia wynika, że badani ucznio-
wie o typach logicznych dominują w dwóch skalach; zaufaniu 
do siebie i potrzebie dominowania, natomiast intuitycy do-
minują w trzech kolejnych badanych skalach, czyli przypisują 
sobie większą wytrwałość, potrzebę autonomii, zmienność 
reagowania  W  sumie intuicjoniści uzyskali nieco wyższy 
wskaźnik samooceny, ale różnica nie jest znacząca 

Kwestionariusz dla nauczycieli zawierał 15 twierdzeń, 
które sprowadzają się do czterech kategorii:

1) Poziom intelektualny ucznia 
2) Ocenę funkcjonowania w roli ucznia 
3) Poziom uspołecznienia 
4) Postawa w sytuacji problemowej 
Uzyskane wyniki w  ocenie uczniów o  logicznym vs in-

tuicyjnym typie umysłu dokonanych przez ich nauczycieli 
przedstawia tabela 3–10 

Tab  3–10  Oceny nauczycieli uczniów o logicznym względnie intuicyjnym 
typie umysłu

Co oceniano:
Punkty Średnia arytm Odchylenie 

standardowe
Intuityk Logik Intuityk Logik Intuityk Logik

Poziom 
intelektualny 190 355 12,7 15,4 3,07 2,52

Funkcjonowanie 
w roli ucznia 147 240 9,8 10,4 2,23 1,2

Poziom 
uspołecznienia 188 280 12,5 12,2 2,47 3

Postawa w sytuacji 
problemowej 209 278 13,1 12,1 – –

Źródło: Zestawienie wyników uzyskanych przez Antczak 
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Z uzyskanych danych wynika, że nauczyciele wyżej oce-
niają logików pod względem ich poziomu inteligencji oraz 
funkcjonowania w  roli ucznia  Natomiast licealiści, którzy 
w świetle wyników badania testem LIZ zostali zakwalifiko-
wani jako intuicjoniści, nieco wyżej zostali ocenieni za ak-
tywną postawę w trudnych sytuacjach problemowych 

3.2.2.3. Nowe symptomy w edukacji
Na początku nowego stulecia, w  atmosferze transfor-

macji społecznej, zrodził się nowy ruch również w edukacji, 
wyrazem czego były klasy i szkoły o programach autorskich  
Przytoczę dwa przykłady 

Marta Kowalska-Herka (2004) badała związek dominu-
jącego typu myślenia (intuicyjnego, względnie logicznego) 
uczniów szkół średnich z  ich osiągnięciami dydaktycznymi 
z dwóch przedmiotów, a mianowicie języka angielskiego oraz 
matematyki  Autorka zbadała 68 licealistów, wśród których 
było 38 dziewcząt i 30 chłopców 

W  tej grupie badanej autorka znalazła 21 osób (31%) 
o przewadze intuicyjnego typu myślenia, aż 44 osoby (65%) 
o przewadze logicznego typu myślenia, a tylko 3 osoby (4%) 
zakwalifikowane zostały do innych grup (zgadujący, słabi)  
Autorka uzyskała zaskakujące wyniki, mianowicie okazało 
się, iż intuicjoniści osiągają wyższe wyniki niż racjonaliści 
zarówno z języka angielskiego, jak i matematyki  Natomiast 
uczniowie o typie racjonalnym znacząco wyższe wyniki uzy-
skują z  przedmiotu matematyka w  porównaniu z  ocenami 
z  przedmiotu język angielski  Te odbiegające od oczekiwań 
wyniki magistrantka tłumaczyła innowacyjnym charakterem 
szkoły, gdzie pracuje i przeprowadzała badania 

Podobne badania, dotyczące związku wyników uczenia 
się języka angielskiego uczniów klas szóstych o różnym typie 
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umysłu, przeprowadziła Katarzyna Satława (2004)  Autorkę 
interesowały problemy bardziej szczegółowe, a  mianowicie 
związek typów myślenia z efektami uczenia się języka angiel-
skiego z wyodrębnieniem takich działów programowych, jak 
opanowanie: gramatyki, słownictwa, sprawności mówienia 
i rozumienia  Autorka, jako specjalistka od nauczania języków 
obcych, wyszła ze słusznego założenia, że opanowanie języka 
bazuje nie na jednej zdolności, ale przynajmniej na czterech 
rodzajach kompetencji: w mówieniu, słuchaniu, zasobie słow-
nictwa i gramatyki 

Tab  3–11  Średnie oceny badanych uczniów – o typie intuicyjnym i racjo-
nalnym z różnych działów programowych

Typy umysłu
Średnie oceny szkolne z działów programowych

mówienia słuchania słownictwo gramatyka Ocena 
ogólna 

Intuicjoniści 3,89 4,02 4,14 3,83 3,97
Racjonaliści 3,38 3,19 2,95 3,67 3,45

Źródło: Zestawienie danych Sałtawy 

Z opracowanych danych wynika, że uczniowie-intuicjoni-
ści osiągnęli nieco wyższe oceny w porównaniu z uczniami-
-racjonalistami we wszystkich działach programowych 

3.2.2.4. Typ umysłu a wybór kierunku studiów
Czy jest znaczący związek między typem umysłu liceali-

stów a wyborem kierunku studiów? Ten problem interesował 
Karolinę Gozdalik (2012), która zbadała 94 licealistów (w kla-
sach maturalnych)  Badania te potwierdzają oczekiwania, że 
logicy preferują kierunki ścisłe (ponad 85%, a  intuicjoniści 
– humanistyczne (80%)  Magistrantka pytała też, czy decy-
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zja o kierunku studiów jest ostateczna? Okazało się, że nie-
co bardziej zdecydowani byli intuicjoniści  Na pytanie: Czym 
kierowałeś się, dokonując wyboru, w  grupie intuicjonistów 
najczęściej wybierana była odpowiedź: „Zawsze wiedziałem, 
co będę studiować”, natomiast racjonaliści częściej wybierali: 
„Musiałem przemyśleć, co powinienem studiować” 

Doskonalenie edukacji wymaga m in  lepszego poznania 
umysłów decydentów, nauczycieli, a szczególnie dzieci i mło-
dzieży w  różnych okresach rozwojowych  Są podstawy do 
twierdzenia, że nowe testy będą bardzo pomocne w tym dziele 

3.2.3. O potrzebie rewizji poglądów na tradycyjne 
typologie zawodowe

Obecnie przed pracownikami coraz częściej stają zadania 
nowe, wymagające nietypowych kompetencji  Zawody i spe-
cjalności ulegają istotnym zmianom  Tak na przykład John 
L  Holland (1997) wyróżnił sześć podstawowych typów oso-
bowości zawodowej, gdzie na przykład zawód księgowego 
przez długi okres czasu reprezentował czysty typ konwen-
cjonalny  Jak wykazuje Przemysław Kabalski (2015), obecnie 
księgowi pracujący w  nowoczesnych firmach, gdzie stosuje 
się MSSF (Międzynarodowe Standardy Statystyki Finanso-
wej), muszą legitymować się kompetencjami (i typem umy-
słu), które nie pasują do modelu Hollanda 

3.2.3.1. W zawodach algorytmicznych niezbędni są 
intuicjoniści

Pod wpływem lektury Gary’ego Kleina (1999), studenci 
z mojego seminarium magisterskiego poszukiwali możliwo-
ści badania strażaków i  żołnierzy zawodowych  Wiadomo, 
że w tych zawodach trzeba działać według ściśle ustalonych 
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przepisów, czyli algorytmów  Z drugiej jednak strony, w tych 
zawodach zdarzają się sytuacje nietypowe, które nie zostały 
przewidziane w przepisach, stąd trzymanie się ścisłych pro-
cedur jest nieskuteczne i  może być niebezpieczne, a  jedno-
cześnie trzeba działać szybko w warunkach braku niezbęd-
nych informacji, czyli trzeba podejmować nietypowe decyzje  
Skutki błędnych decyzji albo zaniechań z reguły pociągają za 
sobą daleko idące konsekwencje 

Z badania Anny Kaczor (2016) wynika, że w ujęciu ogól-
nym, wśród zbadanych ponad stu zawodowych żołnierzy, jest 
pewna równowaga między typami logików i  intuicjonistów 
(przeważały typy pośrednie – 38,3%, logików było 31,8%, a in-
tuicjonistów 29,9%)  Jednak w rozbiciu na podoficerów i ofi-
cerów, wskaźniki typów umysłu układają się inaczej  Miano-
wicie typy intuicyjne dominują w podgrupie oficerów (43,1%), 
których wśród podoficerów było jedynie 16,4% 

Tab  3–12  Dominujące typy umysłu w badanej grupie oficerów i podofi-
cerów

Stopień 
wojskowy N

Typy umysłu

logik pośredni intuityk

N % N % N %
Podoficerowie 55 22 40,0 24 43,6 9 16,0
Oficerowie 51 12 23,5 17 33,3 22 43,3
Razem 106 34 32,0 41 38,7 31 29,3

Źródło: Zestawienie danych uzyskanych przez Kaczor 
Uzyskane przez Kaczor wyniki wykazują znaczące zależności [X–kwadrat (2; N = 
106) = 9,66, p = 0,008] 

Podobne wyniki uzyskała Katarzyna Sawicka (2015), któ-
ra zbadała 64 żołnierzy i grupę cywilów  Przy tym dokonała 
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bardzo wnikliwych analiz uzyskanych wyników  Istotne róż-
nice w  osiągniętych wynikach w  porównywanych grupach, 
tj  żołnierzy i cywilów, stwierdzono w odniesieniu do nastę-
pujących głównych wskaźników: globalnym, liczbie kroków, 
sukcesu 

Badanie strażaków
Strażacy od żołnierzy różnią się tym, że w „bojowej akcji” 

bywają bardzo często, nie tylko w czasie wojny, ale praktycz-
nie prawie codziennie  Jednocześnie kierują się głównie ści-
słymi przepisami, algorytmami, co jest warunkiem skutecz-
nego działania, jak również bezpieczeństwa własnego  Z tego 
punktu widzenia można oczekiwać, że dobry strażak to ra-
cjonalista (logik)  Jednak sytuacje, w jakich działają strażacy, 
są różnorodne, zmienne, zaskakujące (jak to pokazał Klein)  
Stąd badanie typów umysłu strażaków ma znaczenie nie tyl-
ko poznawcze, ale i praktyczne 

Olga Orłowska (2016) zbadała 50 strażaków, wśród któ-
rych było: 23 logików (46%), 16 intuicjonistów (32%) i 11 osób 
o typie pośrednim (22%) 

3.2.3.2.Typy umysłów w różnych specjalnościach 
lekarzy

Zawody medyczne również w dużej mierze są regulowa-
ne ścisłymi wymogami  Odstępstwo od ustalonej procedury, 
szczególnie w przypadku nieskutecznego leczenia, mogą po-
ciągać za sobą daleko idące negatywne następstwa w stosun-
ku do lekarza  Można zatem oczekiwać, że w zawodach lekar-
skich dominują typy logiczne 

Kamila Wyszołmierska (2016) zbadała testem LIZ grupę 
45 lekarzy, w tym 24 pediatrów i 21 chirurgów  W całej gru-
pie badanych było 46,7% intuicjonistów, 28,9% typów pośred-
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nich oraz 24,4% logików  Tutaj zaskakuje względnie wysoki 
wskaźnik typów intuicyjnych  Natomiast wyniki okazały się 
bardziej zgodne z  oczekiwanymi w  odpowiedzi na pytanie 
badawcze: Czy chirurdzy i pediatrzy różnią się pod względem 
typów umysłu?

Tab  3–13  Typy umysłu pediatrów i chirurgów

Specjalność N

Typy umysłu

logik pośredni intuityk

N % N % N %
Pediatra 24 3 12,5 7 29,2 14 58,3
Chirurg 21 8 38,1 6 28,6 7 33,3
Razem 45 11 24,4 13 28,9 21 46,7

Źródło: Zestawienie danych uzyskanych przez Wyszołmierską 

Z opracowanych danych, zgodnie z oczekiwaniami, wyni-
ka, że typy umysłu intuicyjnego dominują w grupie badanych 
pediatrów, natomiast wśród chirurgów są reprezentowane 
w znacznie mniejszym stopniu 

3.2.4. Artyści typowi i nietypowi
W tym podrozdziale przytoczę dwa przykłady interesują-

cych badań, z których pierwszy, dotyczący tancerzy, potwier-
dza nasze dotychczasowe oczekiwania, natomiast drugi – do-
tyczący iluzjonistów, każe zrewidować tradycyjne poglądy 
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3.2.4.1. O umysłach młodych tancerek
Agnieszka Lisiecka, której pasją i  zawodem jest taniec3, 

podjęła problem typu umysłów dziewcząt w wieku 13–15 lat, 
które są uczennicami szkoły baletowej  Magistrantka (2015) 
zbadała 229 dziewczynek, w tym 114 uczennic szkoły baleto-
wej i 115 ich rówieśniczek nieuprawiających tańca 

Tab  3–14  Porównanie poziomu wybranych wskaźników testu LIZ w gru-
pie tancerek i grupie kontrolnej

Tancerki Grupa kontrolna Wynik 
testu 

Istotność
Nazwa 
wskaźnika M SD M SD U

Wg = wskaźnik 
globalny 850,55 125,82 818,80 127,00 5800,00 0,132

Ww = wskaźnik 
wymagań 38,31 72,00 79,47 84,60 3555,00 0,000

Ws = wskaźnik 
sukcesu 342,87 93,14 352,22 72,97 6166,00 0,438

Z+ = wskaźnik 
skutecznego 
zgadywania 

13,59 14,32 7,53 13,03 4468,50 0,000

Z– = wskaźnik 
nietrafnego 
zgadywania 

13,93 18,04 5,50 11,14 4566,00 0,000

Źródło: zestawienie danych uzyskanych przez Lisiecką 

Z  przedstawionego zestawienia wynika, że w  badanej 
próbie między porównywanymi grupami, tj  dziewczętami 

3  Autorka jest zawodową tancerką, trenerem i  choreografem  We 
wstępie swojej pracy napisała, że taniec jest jej pasją życiową, dlatego 
bardzo chciała zbadać właśnie tę grupę dziewcząt 
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ze szkoły baletowej i kontrolnej (nie-tancerkami) nie ma zna-
czącej różnicy w poziomie inteligencji ogólnej (Wg)  Fakt ten 
może świadczyć o tym, że są to grupy równoważne  Znaczą-
ce różnice między tymi grupami dotyczą zapotrzebowania 
na informacje naprowadzające; grupa kontrolna wykorzysta-
ła dwa razy więcej takich informacji  Ten fakt już przemawia 
za tym, że wśród dziewcząt tańczących będzie więcej typów 
intuicyjnych  Podobnie jest ze wskaźnikami zgadywania  Nie 
ma istotnej statystycznie różnicy we wskaźniku sukcesu  Fakt 
ten da się objaśnić tym, że dziewczęta z grupy nie-tańczącej 
(kontrolnej) więcej odsłaniały podpowiedzi, co czyniło zada-
nie łatwiejszym, czyli bardziej logicznym 

Rozkład typów umysłu w grupie tancerek i kontrolnej ob-
razuje rycina 3–1 

Ryc  3–1  Pięć typów umysłów w grupie tancerek i kontrolnej4

Z ryciny 3–1  widzimy, że w grupie kontrolnej rozkład ty-
pów umysłu jest zbliżony do rozkładu normalnego, natomiast 
wśród tancerek jest on prawoskośny; typów intuicyjnych jest 
tu ponad 30%, a logików dziesięciokrotnie mniej 

4  Nie uwzględniono tu osób nietypowych (słabych, zgadujących), 
stąd suma jest mniejsza niż 100% 
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Z wyników tego badania rodzi się nadzieja, że z tej gru-
py uczennic baletu może w przyszłości ujawnić się wiele wy-
bitnych artystek o typie umysłu typowo intuicyjnym  Wszak 
oczekuje się, że najwięcej jest intuicjonistów wśród wybit-
nych artystów 

3.2.4.2. O artystach ściśle trzymających się 
algorytmów

Okazuje się, że jest również zjawisko odwrotne, w stosun-
ku do opisanego w podpunkcie 3 2 4 2  Z dotychczasowej lite-
ratury, szczególnie amerykańskiej, jednoznacznie wynika, że 
iluzjoniści to typowi artyści  Tymczasem z badań Adrianny 
Kulhawik (2016) wynika, że jest to twierdzenie przesadne  
Wśród przebadanych testem LIZ grupy zawodowych iluzjoni-
stów, wbrew oczekiwaniom, dominowały typy logiczne 

3.2.5. Problemy ze specyfiką zawodu menedżera
Uwagi wstępne

Obecnie powstają i szybko rozwijają się nowe zawody i spe-
cjalności, z rozszyfrowaniem specyfiki ich umysłów są wielkie 
trudności  Szczególnie dużą wagę przywiązuje się do zawodu 
menedżera, ale jak dotąd są duże trudności z poznaniem i opi-
saniem specyfiki tego zawodu, brakuje wiarygodnych, traf-
nych i rzetelnych narzędzi do selekcji i rekrutacji, a wiadomo, 
że zawód ten wymaga odmiennych kompetencji w  różnych 
dziedzinach, np  w  HR, sporcie, sztuce, różnych rodzajach 
techniki itp  Nawet drobny postęp metodologiczny w tej dzie-
dzinie może mieć duże znaczenie poznawcze i praktyczne 

Tu ograniczam się do trzech przykładów wstępnych ba-
dań, które pochodzą z różnych okresów, stąd dodatkowo mogą 
posłużyć jako ilustracja postępów w rozwoju nowych testów 
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3.2.5.1. O umysłach „przedsiębiorców” 
i „nie-przedsiębiorców”

Paulina Breszko (2009) zbadała 124 dorosłe osoby; wśród 
których wyodrębniła dwie grupy: „przedsiębiorców” i  „nie-
-przedsiębiorców”  Jak sygnalizuje to cudzysłów, termin 
przedsiębiorca jest tu użyty w bardzo szerokim znaczeniu  Za-
sadnicza różnica między badanymi grupami sprowadzała się 
do tego, że ci pierwsi prowadzili własną działalność gospodar-
czą przynajmniej od dwóch lat, a ci drudzy byli pracownika-
mi (również przynajmniej od dwóch lat), ale na stanowiskach 
podrzędnych, np  jako urzędnicy, specjaliści itp  Z  powyż-
szego wynika, że główna różnica między porównywanymi 
grupami badanych wynikała z  rodzaju aktywności zawodo-
wej  Wszyscy badani pracowali, ale w odmiennych formach 
i warunkach; ci pierwsi skorzystali z  szansy, jaką stwarzała 
transformacja społeczno-ekonomiczna i wybrali działalność 
bardziej niepewną i ryzykowną, a drudzy pozostali przy za-
trudnieniu typowym dla poprzedniej epoki5 

Interesowały nas dwa główne problemy badawcze doty-
czące różnic między porównywanymi grupami w zakresie:

– typów umysłu w tych grupach, a szczególnie typu intu-
icyjnego i logicznego;

– nasilenia zachowań ryzykownych 
Paulina Breszko zastosowała dwa narzędzia badawcze:
1) Kwestionariusz WSZR (Wieloczynnikowa Skala Zacho-

wań Ryzykownych) Ryszarda Studenskiego6 
WSZR umożliwia zmierzyć poziom deklarowanych za-

chowań ryzykownych (np  pytanie: Podejmuję działania ryzy-

5  Powyższy opis jest bardzo uproszczony, a dobór grup nieostry; 
zapewne między tymi grupami było wiele wspólnego 

6  Autor wyraził zgodę na posłużenie się tym narzędziem 
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kowne.... Odpowiedzi do wyboru: a) bardzo często, b) często, 
c) czasem, d) rzadko, e) bardzo rzadko lub nigdy)  Oprócz 
wskaźnika ogólnego poziomu deklarowanych zachowań ry-
zykownych są tu cztery podskale, dotyczące następujących 
rodzajów ryzyka, mianowicie:

– finansowego (utrata pieniędzy, majątku);
– fizycznego (utrata zdrowia, życia);
– społecznego (utrata przyjaźni, prestiżu społecznego itp );
– etycznego (np  poczucie winy, obniżenie samooceny itp ) 
2) Test LIZ–lin  2A7 
Syntetyczne wyniki sygnalizuję w tabeli 3–15 

Tab  3–15  Zestawienie głównych wskaźników w porównywanych grupach 

Lp Wskaźniki
Uzyskane średnie wyniki w grupach

Przedsiębior-
ców N = 61

Nie-przedsię-
biorców N = 63

Różnica  
na korzyść

1 Wskaźnik wymagań 
(podpowiedzi)

5,43 6,22 przewaga w grupie
przedsiębiorców

2 Wskaźnik sukcesu 7,05 5,60 jw 

3 Typ umysłu – 
racjonalny (logiczny)

36,1% 34,9% brak znaczącej 
różnicy

4  
Typ umysłu – 
intuicyjny8

37,7% 12,7% przewaga w grupie 
przedsiębiorców

5 Poczucie ryzyka 
finansowego

7,38 5,19 jw 

6 Poczucie ryzyka 
społecznego

5,95 4,59 jw 

7 Poczucie ryzyka 
etycznego

5,59 4,70 jw 

Źródło: Zestawienie według danych uzyskanych przez Breszko 

7  Testy liniowe są znacznie łatwiejsze niż testy matrycowe, przy 
tym różnie są mierzone, stąd różnice w wielkości wskaźników 

8  Nie wzięto pod uwagę zgadujących, słabych, nietypowych 
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3.2.5.2. Badanie menedżerów testem LIZ
Izabela Kołodziejska (2015) zbadała dwie grupy pracowni-

ków, mianowicie:
1) menedżerów (N = 41) i 2) grupę kontrolną (N = 39) 
Wyniki badania testem LIZ–mtr–graf  3B w porównywa-

nych grupach zawarte są w tabeli 3–16 

Tab  3–16  Zestawienie głównych wskaźników w porównywanych grupach

Lp Wskaźniki

Uzyskane średnie wyniki w grupach:

Menedżer Kontrolna Istotność 
różnic P

Mdn Sten Mdn Sten
1 Wskaźnik globalny (Wg 

= liczba uzyskanych 
punktów)

746,00 5 696,00 4 0,250

2 Liczba kroków (Lk) 70 – 80 – 0,015*
3 Wskaźnik wymagań (Ww) 

(podpowiedzi) 43 3 57 4 0,038*

4 Wskaźnik sukcesu (Ws = 
trafny wybór odpowiedzi) 364 5 374 5 0,140

Oznaczenia: Mdl = mediana; * p < 0,05;
Źródło: zestawienie danych uzyskanych przez Kołodziejską 

Z danych zestawienia w tabeli 3–16  wynika, że menedże-
rowie osiągnęli w tych badaniach wyższe wskaźniki, świad-
czące o  poziomie inteligencji (Wg i  Lk)  Istotna różnica we 
wskaźniku Ww, czyli zapotrzebowaniu na informacje napro-
wadzające przy rozwiązywaniu zadań, świadczy o  domino-
waniu w tej grupie myślenia intuicyjnego 

Kołodziejska testowała też hipotezę, mówiącą o  tym, iż 
główne różnice między menedżerami i grupą kontrolną ujaw-
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nią się w rozwiązywaniu zadań najtrudniejszych, czyli trze-
ciej części testu (zad  13–18)  Jednak ta hipoteza z tych bada-
niach nie potwierdziła się 

Nie oznacza to, że należy ją odrzucić 

3.2.5.3. Wstępne wyniki badania menedżerów nowym 
testem MULIZR
3.2.5.3.1. Metodologia

Problemy i hipotezy
1  Czy menedżerowie osiągają znacząco wyższy poziom 

i moc umysłu w porównaniu z grupą nie-menedżerów?
– Czy są istotne różnice w poziomie i mocy umysłu mię-

dzy kobietami i mężczyznami?
2  W jakim stopniu badani menedżerowie kierują się intu-

icją vs logiką w rozwiązywaniu trudnych problemów?
– Czy występują w tym zakresie znaczące różnice między 

menedżerami płci męskiej i żeńskiej?
Na podobne pytania badawcze można sformułować wie-

le różnych hipotez wynikających z dominujących poglądów  
Z punktu widzenia współczesnej psychologii są podstawy do 
oczekiwania, że:

– menedżerowie będą osiągali w nowym teście znacząco 
wyższe wskaźniki mocy umysłu;

– wbrew zakorzenionym w przeszłości przekonaniom, nie 
będzie znaczącej różnicy w tym zakresie między mężczyzna-
mi i kobietami;

– potwierdzą się opinie uzyskane we wcześniejszych ba-
daniach (zob  Jędrzejczyk 2013; Laszczak 2010, Malewska 
2010), że:

– współcześni menedżerowie doceniają intuicję w podej-
mowaniu ważkich decyzji, stąd częściej będą stosowali style 
intuicyjne 



Rozdział 3. O przydatności poznawczej i praktycznej…140 

Zbadano 63 osoby pracujące na stanowiskach menedże-
rów (bez podziału na trzy szczeble zawodowe) oraz grupę 
kontrolną w  liczbie 100 osób  Wiek badanych zamykał się 
w przedziale 20–40 lat 

Tab  3–17  Osoby badane

Grupy Liczba Wiek 
Płeć

K M
1  Zasadnicza – menedżerowie 63 23–36 33 30
2  Kontrolna – studenci 100 23–36 60 40

3.2.5.3.2. Wyniki
3.2.5.3.2.1. Rozkład typów mocy umysłu w badanych 
grupach

Ograniczam się tu do jednego, za to najbardziej oryginal-
nego, nowego wskaźnika, mianowicie WRMU 

Tab  3–18  Typy mocy umysłu w grupach menedżerów i kontrolnej

Typy
mocy
umy-
słu

Oceny
jako-
ściowe

Wagi

Badane grupy

Menedżerowie (N = 63) kontrolna
(N = 100)

Ogółem Z podziałem na płeć ogółem

L %

pkt
przel K = 33 M = 30

L /%

pkt
przel 

L % pkt
przel L % pkt

przel 
AB b  wys 5 9 14,3 45 6 18,2 30 3 10 15 2 10

CD wys 4 31 49,1 124 15 45,6 60 16 53,4 64 8 32

EF śred 3 14 22,2 42 8 24,2 24 6 20 18 14 42
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GH nisk 2 6 9,6 12 4 12 8 2 6,6 4 44 88

JK b nisk 1 3 4,8 3 0 0 0 3 10 3 32 32

∑ – – 63 100 226 33 100 122 30 100 104 100 204

Średnie wskaźniki 3,6 3,7 3,5 2,04

Oznaczenia:
Pierwsza kolumna od AB do JK typy mocy umysłu (inteligencji)9;
Druga kolumna 5–1 = oceny jakościowe, gdzie 5 = wynik bardzo wysoki (najbar-
dziej korzystny), 1 = wynik bardzo słaby 
Trzecia kolumna = wagi przypisane typom umysłu 
Skrót „pkt przel ”, to punkty przeliczone, gdzie l  (liczba x waga) 

Średnie wskaźniki otrzymujemy z  podzielenia punktów 
przeliczonych przez liczbę badanych osób  Co wynika z da-
nych zawartych w tabeli 3–18 ?

– Rzuca się w oczy duża różnica w poziomie umysłów po-
równywanych grup; szczególnie jest to widoczne w średnich 
wskaźnikach, które w  grupie menedżerów są prawie dwu-
krotnie wyższe 

– Jeśli przyjmiemy kryterium, że menedżer powinien le-
gitymować się minimum mocą umysłu wyższą niż średnia, to 
z powyższego wynika, że:

• w grupie zasadniczej kryterium to spełnia ok  64% ba-
danych, a w grupie kontrolnej – jedynie 10%;

• w  grupie menedżerów według tego kryterium nie 
wystąpiły znaczące różnice między kobietami 
i mężczyznami 

9  W tym wcześniejszym badaniu typy mocy umysłu zostały opra-
cowane według innych kryteriów niż podane w  poprzednim rozdziale 
(zob  2 2 3 2 3 ) 

Tab  3–18  Cd 
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– Niestety nie udało się wyodrębnić trzech podgrup 
wśród menedżerów, a badanie było anonimowe, stąd nie wie-
my, na jakich stanowiskach są zatrudnieni menedżerowie, 
którzy uzyskali najwyższe i najniższe miejsca w rankingowej 
liście typów mocy umysłu  Można jedynie posłużyć się na-
stępującym rozważaniem teoretycznym  Zgodnie z  zasadą, 
że im wyższe kompetencje, tym wyższe stanowisko zawo-
dowe, to proste rozsądne kryterium do przyjęcia może być 
następujące:

1) menedżerowie top, podejmujący ważkie decyzje strate-
giczne, powinni być reprezentantami typów A i B;

2) menedżerowie średniej grupy, podejmujący głównie 
decyzje taktyczne, powinni osiągać poziom mocy umysłu mi-
nimum D i wyższe;

3) menedżerowie operacyjni mogą wywodzić się również 
z typów średnich od F w górę 

Z zawartych w tabeli 3–18  danych wynika, że wśród ba-
danych menedżerów ponad 66% badanych spełnia powyższe 
kryteria, natomiast w grupie kontrolnej do piastowania tego 
stanowiska nadaje się jedynie ok  15% 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w grupie menedżerów 
wyniki kobiet okazały się nieco lepsze niż wyniki mężczyzn, 
gdzie znalazła się jedna osoba o  skrajnie niskim poziomie 
umysłu, ale może to był przypadek 

3.2.5.3.2.2. Logika i intuicja w umyśle menedżerów
Tu również ograniczam się do stylów głównych, czyli do 

stylu logicznego, intuicyjnego oraz pośredniego 
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Tab  3–19  Logika i intuicja jako style działania menedżerów

Mierzone style
W ujęciu ogólnym  

(137 pkt) Z podziałem na płeć

log  int pośr inne
K (uzysk  73 pkt ) M (uzysk  64 pkt )

log  int pośr  inne log  int pośr  inne
61 

pkt 
44,5%

53 
pkt 

38,7%

11 
pkt 
8%

12 
pkt 
8,8%

37 
pkt 

50,7%

23 
pkt 

31,5%

 4 
pkt 
5,5%

9 
pkt 

12,3%

24 
pkt 

37,5%

30 
pkt 

46,9%

7 pkt 
10,9%

3 pkt 
4,7%

Skróty: log = logiczny; int  = intuicyjny; pośr  = pośredni; inne – nieokreślone, 
względnie zgadujące, refleksyjne 

Z zestawienia w tabeli 3–19  wynika, że:
– wbrew popularnej opinii, że kobiety z  natury są intu-

icjonistkami, w badanej grupie menedżerów zaprezentowały 
znacząco wyższe od mężczyzn wskaźniki posługiwania się 
logiką;

– odwrotnie jest z intuicją, którą w naszym badaniu czę-
ściej posługiwali się badani mężczyźni 

Powyższe wyniki traktuje jednak jako wstępne, wymaga-
jące weryfikacji 

3.2.6. Lateralizacja a myślenie intuicyjne
W  ostatnich dziesięcioleciach uczeni poświęcili bardzo 

dużo badań nad funkcjonowaniem półkul mózgowych  Jed-
nym z efektów tych badań jest wzrost zainteresowania hipo-
tezą o związku intuicji z prawą półkulą oraz o istnieniu spe-
cyficznej świadomości prawopólkulowej 

Wszystkie dotychczasowe badania osób (głównie uczniów 
i  studentów) leworęcznych potwierdzają ogólną hipotezę 
o  zróżnicowaniu funkcjonalnym półkul mózgowych  Wyni-
ka z nich, że osoby leworęczne często klasyfikowane są jako 
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intuicjoniści  Nie oznacza to jednak, że każdy człowiek, o do-
minującej lewej ręce, to intuicjonista 

Oto dwa przykłady wyników badania 
Paulina Szczęsna (2014) porównała wyniki badania te-

stem LIZ–mtr–graf–2A 86 studentów, w tym: 1) osoby lewo-
ręczne (36 osób) i 2) osoby praworęczne (50 osób) 

Tab  3–20  Zestawienie głównych wskaźników w teście LIZ przez osoby 
leworęczne i praworęczne

Lp Wskaźniki
Uzyskane średnie wyniki przez osoby

leworęczne praworęczne różnica na 
korzyść

1 
Wskaźnik globalny
(liczba uzyskanych 
punktów)

948,07 833,43
przewaga 
w grupie 
leworęcznych

2 Wskaźnik wymagań 
(podpowiedzi) 82,61 111,92 jw 

3 Wskaźnik sukcesu 379,89 272,84 jw 
4 Liczba kroków 112,06 150,94 jw 

5 Typ umysłu – racjonalny
 (logiczny) 5,2% 9,7%

przewaga 
w grupie
praworęcznych

6 Typ umysłu – intuicyjny 12,8% 3,3%
przewaga 
w grupie 
leworęcznych

7  Czas rozwiązywania 
zadań testowych 442 730 jw 

8  Wskaźnik zgadywania 2,87 1,57 jw 

Przytoczone w tabeli 3–20  liczby są średnimi wynikami 
w porównywanych grupach 

Podobne wyniki uzyskała Dorota Mieszała (2009), która 
zbadała 120 studentów kierunków humanistycznych  Magi-
strantkę interesował problem kierunku i siły związku między 
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leworęcznością a  myśleniem intuicyjnym  Wśród nich było 
60 osób praworęcznych i  60 osób leworęcznych  W  teście 
LIZ-lin, wyniki rozkładały się następująco: racjonaliści – 25%, 
intuicjoniści – 19,2%, zgadujący – 5%, słabi – 2,5% i pozosta-
li („inni”) – 48,3% badanych  Uzyskane wyniki wykazały, że 
w badanej próbie wśród osób leworęcznych więcej było osób 
o  intuicyjnym typie myślenia – 35%, podczas gdy u  prawo-
ręcznych było ich tylko 3,33%  Racjonalnym typem kierowało 
się zaś 38,33% praworęcznych i 11,67% leworęcznych  Dodat-
kowym efektem tego badania było wstępne potwierdzenie 
szczegółowej hipotezy dotyczącej różnic w wyborze podpo-
wiedzi (symetrycznie, tylko z lewej albo prawej strony)  Kwe-
stia ta wymaga jednak bardziej wnikliwych badań 

3.2.7. Umysł a zachowania społeczne
W tym podrozdziale zamieszczam wstępne dane na temat 

związku umysłu z  kompetencjami społecznymi, poczuciem 
szczęścia, pracoholizmu, makiawelizmu i stylami miłości 

Kompetencje społeczne a typ umysłu
Katarzyna Malko (2008) poprzez badania szukała odpo-

wiedzi na pytanie, czy racjonaliści i  intuicjoniści różnią się 
w istotnej mierze w kompetencjach społecznych  Zbadała 74 
studentów za pomocą dwóch narzędzi: 1) Kwestionariusza 
Kompetencji Społecznych (KKS), autorstwa Anny Matczak; 
2) Testu LIZ-lin  Uzyskane wyniki badania KKS dały wyniki, 
które rozłożyły się prawie równomiernie według norm steno-
wych jako niskie, średnie i wysokie  Natomiast w rozbiciu na 
racjonalistów i  intuicjonistów uzyskujemy obraz odmienny 
(zob  tab  3–21) 
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Tab  3–21  Wyniki w KKS racjonalistów i intuicjonistów

Wysokie 
wskaźniki
w KKS na skali:

Procent uzyskanych przez badanych różnych 
poziomów wyników

racjonalistów intuicjonistów
niskie średnie wysokie niskie średnie wysokie

Kontakty 
interpersonalne 58,1% 3,2% 38,7% 41,0% 7,7% 51,3%

Ekspozycja 
społeczna 54,8% 6,5% 38,7% 38,4% 2,6% 59,0%

Asertywność 41,9% 0% 58,1% 28,2% 2,6% 69,2%

Wynik ogólny 
w KKS 48,4% 29,0% 22,6% 23,1% 30,8% 46,1%

Typ umysłu a poczucie szczęścia
Weronika Majchrzak (2010) w  badaniach do pracy ma-

gisterskiej szukała odpowiedzi na pytanie: Czy są znaczące 
różnice we wskaźnikach satysfakcji z życia wśród badanych 
studentów o intuicyjnym i racjonalnym typie umysłowym?

Do pomiaru pierwszej zmiennej został wykorzystany 
Test Satysfakcji z Życia (SWLS – Adaptacja Z  Juczyńskiego)  
Najważniejsze dane rzutujące wstępną odpowiedź na przyto-
czone pytanie badawcze, zawiera tabela 3–22 
Tab  3–22  Związek typów umysłu z poziomem satysfakcji z życia

Typ umysłu

Poziom satysfakcji z życia
Wysoki

(waga = 3)
Średni

(waga = 2)
Niski

(waga = 1) Wskaźnik ogólny

L pkt
przel % L pkt

przel % L pkt
przel % pkt

przel 
Racjonaliści 
(N = 32)

15 45 46,9 7 21 21,9 10 10 31,2 76 2,4

Intuicjoniści 
(N = 41)

14 42 34,1 18 36 43,9 9 1 22,0 79 1 01 1900

Źródło: Zestawienie danych uzyskanych przez Majchrzak 
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Jest oczywiste, że z danych tego badania nie wynika jed-
noznaczna odpowiedź na główne pytanie o związek poczucia 
satysfakcji z życia a typem umysłu 

Typy umysłów sprzedawców
Malwina Piekut (2017) zbadała grupę przedstawicieli han-

dlowych, wszyscy byli zatrudnieni w  tej samej firmie i  zaj-
mowali się obwoźną sprzedażą tego samego produktu, mieli 
porównywalne przygotowanie zawodowe itp  Magistrantka 
badała typy umysłów sprzedawców i efektywność ich pracy 
(liczba sprzedanych egzemplarzy w  ciągu ostatnich 3 mie-
sięcy)  Okazało się, że w  badanej grupie (47 sprzedawców) 
najwięcej było osób o  typie logicznym (prawie dwukrotnie 
więcej niż intuicjonistów), natomiast efektywność ich pracy 
przedstawiała się odwrotnie proporcjonalnie, czyli sprzedaw-
cy o  typach umysłu intuicyjnego osiągali znacząco wyższe 
wskaźniki sprzedaży 

Typ umysłu a makiawelizm
Maria Chołast (2009) zbadała 133 studentów Testem 

Mach V i LIZ3 – uzyskała dużo interesujących wyników  Tu 
ograniczam się do stwierdzenia, że badani zakwalifikowani 
jako racjonaliści częściej niż intuicjoniści osiągali wysokie 
wskaźniki makiawelizmu, ale nie wystąpiła istotnie staty-
stycznie różnica między porównywanymi grupami 

Umysł a style miłości
Miłość niejedną ma postać  John Lee (1988) wyodrębnił 

sześć typów miłości, w tym trzy typy pierwotne: Storge, Eros 
i Ludus oraz trzy wtórne: Pragma, Mania i Agape 

– Storge to rodzaj miłości zrównoważonej czułej, przyja-
cielskiej, w której partnerów bardzo mocno łączy intymność 
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oraz założenie, że bez względu na wszystko będą przyjaciół-
mi  Miłość tego typu porównywać można do miłości pomię-
dzy rodzeństwem  W miłości tej dużą rolę odgrywa wzajem-
ne zaufanie oraz lojalność 

– Typ miłości Eros odpowiada miłości romantycznej  Ce-
chą charakterystyczną dla tego typu miłości jest fascynacja 
kochaną osobą  Osoby reprezentujące ten typ miłości wierzą 
w  miłość od pierwszego wejrzenia i  jest to u  nich pożąda-
ne, aby właśnie w taki sposób zakochać się, a także stworzyć 
związek doskonały, w którym miłość według nich jest wiecz-
na  Partnerzy pragną być do siebie podobni  Od swojego part-
nera oczekują wierności i wyłączności 

– Typ Ludus traktuje miłość jako grę lub zabawę, zatem 
jeśli zachodzą w związku jakieś problemy, partnerzy nie sta-
rają się tego naprawiać i często rezygnują ze związku  Miłość 
ta traktowana jest jak sport 

– Typ miłości Pragma jest mieszanką miłości Storge i Lu-
dus  Osoby tego typu kierują się wyrachowaniem, kalkulują 
wszystkie za i przeciw 

– Miłość maniakalna jest połączeniem miłości Eros i Lu-
dus  Tutaj istotną sprawą jest wierność współpartnera, stąd 
takie osoby są zazdrosne  Miłość maniakalna jest intensywna 
i obsesyjna, często nazywana jest miłością szaleńczą 

– Typ Agape łączy w sobie cechy miłości Eros i Storge  Mi-
łość ta polega na poświęceniu, skupia się na tym, aby było 
dobrze drugiej osobie w tym związku 

Do tej pory bardzo rzadko badano związek miłości 
z intuicją 

Sylwia Grądzka (2014) zbadała 80 studentów Politechniki 
Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go za pomocą dwóch narzędzi, mianowicie: Skali Postaw Wo-
bec Miłości i Testu LIZ  Z danych SPWM wynika, że w uję-
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ciu ogólnym (bez podziału na płeć) nie ma istotnych różnic 
w  preferowaniu przez badanych studentów różnych stylów 
miłości; najwyższa średnia i  najmniejsze odchylenie stan-
dardowe (3,1+/–0,42) dotyczy Eros, a najniższe (2,24+/–0,50) 
– Ludus  Są oczywiście różnice płciowe w preferencji stylów 
miłości; kobiety częściej niż mężczyźni wybierają następują-
ce typy miłości: Mania, Storge i Ludus, natomiast mężczyźni: 
Agape, Pragma i Eros  Największa różnica dotyczy miłości Ma-
nia; kobiety preferują ją najczęściej, a mężczyźni najrzadziej 

Na podstawie danych testu LIZ w badanej grupie studen-
tów do typu umysłów intuicyjnych zakwalifikowano 50% ba-
danych, do racjonalnych 25%, pozostałe osoby (25%) – jako 
nietypowe  Najbardziej interesującym pytaniem badawczym 
było: jakie są różnice w preferencji stylów miłości badanych 
studentów ze względu na ich typy umysłu? Okazało się, że 
badane osoby, których umysł został zdiagnozowany jako ra-
cjonalny, preferowały style miłości Eros, Mania i  Agape, na-
tomiast osoby o  dominującym umyśle intuicyjnym częściej 
preferują miłość typową dla stylu: Ludus, Storge i Pragma 

3.2.8. Zgłębianie kreatywności
W ostatnich dziesięcioleciach lawinowo rośnie zaintereso-

wanie kreatywnością, zarówno w aspekcie poznawczym, jak 
i praktycznym  Nie może być wątpliwości co do tego, że ak-
tywność poszukiwawcza, w tym twórczość i kreatywność ma 
ścisły związek z intuicją  Bez zgłębienia tajemnic intuicji nie 
będą rozwiązane problemy związane z wynalazczością i od-
kryciami  Testy LIZ mogą odegrać w tym procesie istotną rolę 

Katarzyna Biały (2010) badała związek postaw twórczych 
z typami umysłu  Do badania postaw twórczych wykorzysta-
ła Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH Stanisława 
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Popka (2000)  Najistotniejsze wyniki tego badania, zawarte 
w tabeli 7–23 , wzmacniają hipotezę o jednoznacznym związ-
ku postaw twórczych z typem umysłu intuicyjnego, a postaw 
odtwórczych z umysłem typowo racjonalnym 

Tab  3–23  Zestawienie głównych typów umysłu oraz postaw twórczych 
i odtwórczych

Typy umysłu
Postawy

Twórcze (%) Odtwórcze (%)
Racjonalne
(N = 29 = 100%) 31,2% 68,8%

Intuicyjne
(N = 36 = 100%) 66,7% 33,3%

Źródło: zestawienie danych uzyskanych przez Biały 

Danych z tabeli 3–23  nie traktuję jako jednoznaczne po-
twierdzenie prawidłowości, gdyż w innych podobnych bada-
niach wyniki układały się w nieco odmiennych konstelacjach  
Jedynie słuszny wniosek dotyczy kierunku poszukiwań, 
a więc dalszych badań 

3.2.9. Inne badania
Typ umysłu a poziom samooceny
Marta Jakubowska (2015) zbadała grupę 42 osób w wieku 

23–34 lat za pomocą dwóch narzędzi badawczych; kwestiona-
riusza SES M  Rosenberga i LIZ  Poziom samooceny badanych 
był zbliżony do rozkładu normalnego z przewagą ocen wyso-
kich  W badanej próbie było najwięcej osób o typie umysłu po-
średniego (47,6%), w kolejności intuicyjnego (28,6%) oraz lo-
gicznego (23,8%)  Główny problem tej pracy dotyczył związku 
poziomu samooceny badanych z  ich typem umysłu  Wysoki 
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poziom samooceny najczęściej (47,6%) uzyskały badane osoby 
o typie umysłu pośredniego, intuicjoniści mają w tym badaniu 
jedynie ok  pięcioprocentową przewagę nad logikami 

Płeć a typ umysłu
Jednym z  kontrowersyjnych problemów jest płeć i  typy 

umysłu  Tradycyjnie w naszej kulturze utrwalony był pogląd 
o intuicyjności umysłów kobiecych i racjonalności umysłów 
męskich  Obecne nasze badania za pomocą nowych testów 
nie potwierdzają tych zakorzenionych w  przeszłości poglą-
dów  W  ostatnich dziesięcioleciach przeprowadzono wiele 
badań na temat „płci mózgu”  Wyniki tych badań i  zmiany 
kulturowe prowadzą do zmiany poglądów o tak jednoznacz-
nym związku typu umysłu z  płcią biologiczną  Pojawiło się 
nowe pojęcie płci, mianowicie obok fizycznej, również psy-
chologiczne  Zrodziło to wiele kontrowersji, stąd niezbędne 
są nowe badania 

Natalia Nowacka (2008) zbadała 176 studentów  Płeć psy-
chologiczną określała na podstawie wyników Inwentarza Płci 
Psychologicznej (IPP) Alicji Kuczyńskiej  Porównując wyniki 
uzyskane tym kwestionariuszem w grupie kobiet i mężczyzn, 
Nowacka stwierdza, że:

– w  obu porównywanych grupach dominuje płeć 
androgyniczna;

– płeć typowa znacząco częściej występuje w  grupie 
kobiet;

– w grupie badanych mężczyzn znacząco częściej wystę-
puje płeć skrzyżowana 

Typy umysłu racjonalnego i  intuicyjnego (mierzone te-
stem LIZ) w grupie kobiet i mężczyzn nie różniły się w spo-
sób znaczący, w obu dominował typ racjonalny  Nie uzyskano 
jednoznacznych związków typów umysłu z  płcią psycholo-



Rozdział 3. O przydatności poznawczej i praktycznej…152 

giczną, a jedynie hipotezę, że intuicjoniści częściej ujawniają 
cechy płci androgynicznej, a racjonaliści – płci skrzyżowanej  
Zweryfikują to dalsze badania 

Typy umysłu a problemy alkoholowe wśród młodzieży
Katarzynę Karpińską interesował problem uzależnienia 

licealistów od alkoholu  Zbadała (Karpińska 2017) 100 liceali-
stów (50 dziewcząt i 50 chłopców)  Za pomocą kwestionariu-
sza własnej konstrukcji uzyskała dane na temat częstości spo-
żywania i  stopnia uzależnienia od alkoholu, a  typu umysłu 
badanych – za pomocą testu Liz  Okazało się, że w badanej 
grupie licealistów nie było istotnych różnic statystycznych 
ze względu na płeć; dotyczyło to zarówno częstości picia, 
jak i stopnia uzależnienia od alkoholu, jak również rozkładu 
typów umysłu  Natomiast Karpińska stwierdziła, że badane 
osoby o logicznym typie umysłu istotnie w większym stopniu 
są podatne na uzależnienie od alkoholu 

Podsumowanie rozdziału
W tym rozdziale jest dużo informacji, ale nie nadaję im 

statusu komunikatów z  badań  Traktuję je jedynie jako in-
formacje zwiastujące nowe możliwości  Mimo dużego na-
sycenia danymi z  badań, informacje tu zawarte są mocno 
okrojone, zarówno w treści, jak i formie  Ograniczenia w tre-
ści polegają na tym, że mowa tu jest głównie o typach umy-
słu, natomiast zabrakło tu miejsca na pogłębione informacje 
o stosowanych stylach radzenia sobie w sytuacji rozwiązy-
wania trudnych zadań, o zgadywaniu, refleksyjności, trafno-
ści wyboru „podpowiedzi”, o ustosunkowaniu badanych do 
zadań tego typu testów itp  Nie referowałem tu wyników ba-
dań, które były już wcześniej publikowane, np  Dobrołowicz 
1995; Karwowski (np  2005)  Ograniczenia w  formie wyni-
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kają ze zbyt skrótowego zasygnalizowania dotychczasowych 
wyników badań 

Mimo braków, informacje zawarte w tym rozdziale mogą 
okazać się znaczące w  sensie ukazania nowych horyzon-
tów i możliwości  Dotąd umysł kryje wiele własnych tajem-
nic, chociaż powszechnie wiadomo, że jego znaczenia nie da 
się przecenić  Najważniejszy wniosek, wynikający nie tylko 
z tego rozdziału, dotyczy potrzeby dobrze zorganizowanych 
i  zakrojonych na szeroką skalę badań, gdzie wykorzystane 
będą m in  testy LIZ  Najbardziej pracochłonne i  wnikliwe 
badania pojedynczych osób czy małych zespołów są koniecz-
ne i  mogą być cenne, ale trudno oczekiwać, aby przyniosły 
rozstrzygające odkrycia, nawet wówczas, gdy dysponujemy 
dobrym narzędziem 





Rozdział 4. O treningu myślenia 
intuicyjnego – zarys koncepcji

Nie wystarczy coś wiedzieć,
trzeba też umieć to zastosować.
Johann Wolfgang von Goethe

Wprowadzenie
Gdy zaczynamy doceniać intuicję, to staje przed nami 

pilne zadanie – wypracowania naukowo uzasadnionych, 
skutecznych sposobów sterowania również procesami intu-
icyjnymi, które dotąd traktowane były jako procesy samo-
rzutne, mimowolne, spontaniczne itp  Jestem przekonany, 
że mamy już podstawy naukowe do postępu także w tym za-
kresie  O sterowaniu procesami psychicznymi mówimy przy-
najmniej w dwóch znaczeniach, które tu określam mianem 
potencjalnego i  aktualnego  Sterowanie intuicją w  znacze-
niu aktualnym wyraża się w tym, że podmiot, rozwiązując 
trudny problem, gdzie nie ma gotowej wiedzy i umiejętno-
ści, nie tylko dopuszcza do głosu intuicję, ale również jest 
w stanie wykorzystać wiedzę o naturze intuicji, co sprzyja 
osiąganiu sukcesów  Zbędne byłoby w tym miejscu wykazy-
wanie, że we współczesnej epoce, gdy bardzo szybko doko-
nuje się postęp i  pojawiają się nowe problemy, pozytywne 
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postawy wobec intuicji oraz kompetencje w  tym zakresie 
nabierają coraz większego znaczenia  W tym rozdziale mó-
wimy o sterowaniu w znaczeniu głównie potencjalnym, czy-
li rozwijaniu, kultywowaniu, kształtowaniu itp  Adresatem 
tego postulatu jest szeroko pojęta edukacja i wychowanie  
Jednak zanim osiągnięcia i  propozycje naukowe trafią do 
szkół, powinny wcześniej przejść próby laboratoryjne, na 
przykład w formie treningu grup studenckich  Zaprezentuję 
tu autorskie pomysły, które – mam nadzieję – okażą się przy-
datne w kształtowaniu umysłów otwartych, wyposażonych 
w  nowe umiejętności, pomocne w  sytuacji rozwiązywania 
trudnych problemów 

Zadaniem tego rozdziału nie jest omówienie całokształ-
tu problematyki treningu myślenia intuicyjnego, ale jedynie 
wstępne zaprezentowanie autorskiej propozycji, czyli jednego 
z wielu możliwych sposobów  Proponowany trening ma swoją 
specyfikę, a ten rozdział to nie podręcznik, stąd znajdą się tu 
informacje jedynie skrótowe 

4.1. Specyfika proponowanego treningu

Samo hasło trening intuicji nie jest nowe, dotąd najła-
twiej spotkać je głównie w parapsychologii, gdzie mówi się 
o jasnowidzeniu, trzecim oku, widzeniu aury, albo po prostu 
o zgadywaniu itp  Nie tylko w parapsychologii intuicja jest 
utożsamiana ze zgadywaniem, stąd propozycje jej treningu 
często sprowadzały się do zabawy w odgadywanie  Optymi-
zmem napawa fakt, że w ostatnich dziesięcioleciach doko-
nują się pozytywne zmiany również w tym zakresie  Mam 
na myśli rozwój ruchu naukowo-społecznego pod hasłem 
kreatywności, który przybiera różne formy w tym kreatyw-
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nego kształcenia dla kreatywności  W  ruchu tym ze strony 
pracowników naukowych pojawia się coraz więcej propo-
zycji nowych sposobów pracy pedagogicznej, które przy-
najmniej zbliżają do głoszonego tu ideału  Tak na przykład 
prawie pół wieku temu George Polya (1975) uzasadniał tezę, 
że w  rozwiązywaniu zadań matematycznych w  szkole jest 
celowe stosowanie następującej zasady: zanim uczniowie 
przystąpią do obliczania, powinni próbować odgadnąć, jaki 
będzie wynik1  Tego typu propozycje, znacznie dalej idące, 
znajdujemy u Ellisa P  Torrance’a (zob  np  1979), który zna-
cząco przyczynił się do rozwoju psychologii kreatywności  
Wiele oryginalnych propozycji można znaleźć w  publika-
cjach Edwarda de Bono (zob  1996; 1999)  Znaczącym osią-
gnięciem w tym zakresie są treningi twórczości (zob  Nęcka 
i in  2008; Szmidt 2008)  Nie oznacza to, że każdy trening 
twórczości jest jednocześnie treningiem intuicji, chociaż 
pewne elementy zazwyczaj są w nim zawarte  Proponowany 
trening wyróżnia się tym, że główny akcent jest tu stawiany 
na rozwijanie zdolności typowych dla wyższych form intu-
icji, w  szczególności różni się od dotychczas stosowanych 
treningów twórczości tym, że:

– Dotyczy nie wszelkiej twórczości, ale głównie wyższych 
form twórczości, typowych dla badań naukowych 

1  Cytowany autor podaje następujący przykład zadania: Farmer 
ma 100 jardów drutu kolczastego i mnóstwo stepu  Chce ogrodzić tym 
drutem jak największe pastwisko  Jaki kształt wybrać? Uczniowie mają 
obliczyć pole figur i uszeregować je od największego do najmniejszego  
Nauczyciel mówi do uczniów: „Zanim przystąpicie do obliczeń, możecie 
postarać się o odgadnięcie, która z figur ma największe pole, a która – 
najmniejsze?”  Jest rzeczą oczywistą, że w tej propozycji zgadywanie nie 
zastępuje rozwiązywania zadań 
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– Przed osobami trenowanymi stawiane są trudne zada-
nia, wymagające zaangażowania logiki oraz intuicji, stąd po-
jęcie centralnego ogniwa2.

– Jest tu próba praktycznego wykorzystania wiedzy o sy-
gnałach intuicyjnych.

– Stosowane są tu celowe przerwy inkubacyjne 
– Jest tu również próba praktycznego wykorzystania ele-

mentów wiedzy o torowaniu.
– Jest tu stawiany duży nacisk na kształtowanie u  osób 

trenowanych umiejętności i nawyków stawiania pytań w pro-
cesie poszukiwania pomysłów oraz współdziałania (dążenie 
do efektu synergetycznego) 

Teoretyczną przesłanką proponowanego treningu jest 
hasło integrowania tego, co dotąd było traktowane jako an-
tagonistyczne, czyli zasada logint  Specyfika proponowanego 
treningu wyraża się również w celach, formie zajęć, a szcze-
gólnie w doborze i sposobach ćwiczeń 

4.2. Cele treningu

Głównym celem treningu jest wzmocnienie i  posze-
rzenie możliwości poznawczych, niezbędnych szczególnie 
przy rozwiązywaniu trudnych problemów  W  odróżnie-
niu od większości dotychczasowych propozycji, nawołu-
jących do rozwijania intuicji, gdzie znajdujemy hasła ogra-
niczania racjonalności na rzecz intuicyjności, tu celem 
nie jest, jak mogłoby się to wydawać, kształtowanie umy-
słów skrajnie intuicyjnych, ale umysłów zrównoważonych, 

2  Termin centralne ogniwo jest tu używany w znaczeniu szczególnie 
trudnych zadań, gdzie w procesie ich rozwiązywania może ujawnić się 
intuicja 
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gdzie zdolności logiczne zintegrowane są ze zdolnościami 
intuicyjnymi 

Można powiedzieć, że głównym celem proponowanego 
treningu jest kształtowanie nowego typu postaw poznaw-
czych wobec problemów, postaw wolnych od ograniczeń ty-
powych dla umysłów skrajnych  Chodzi o postawy aktywne, 
gdzie istotną rolę odgrywają umiejętności i przekonania:

– o znaczącej roli nieświadomych procesów i możliwości 
– przynajmniej w pewnym stopniu – sterowania nimi;

– że nie ma problemów, których nie da się rozwiązać przy-
najmniej częściowo, czyli nie zawsze musimy otrzymać wy-
nik w 100% pewny albo wszystkich zadowalający;

– że warto zadawać dużo różnych pytań, adresowanych 
nie tylko do swoich nauczycieli, ekspertów, ale również osób 
bez specjalnego statusu naukowego, a przede wszystkim py-
tań do samego siebie;

– że w  sytuacjach rozwiązywania trudnych problemów 
warto poszukiwać sygnałów intuicyjnych i zdobywać umiejęt-
ności w ich praktycznym wykorzystaniu;

– że warto rozwiązywać problemy zespołowo 
Dodatkowo, chociaż nie czynię tego celem głównym, pro-

ponowany trening może przyczynić się do zmiany utartych 
poglądów, że intuicja z reguły występuje na początku rozwią-
zywania zadania i jest źródłem błędnego podejścia, które ko-
ryguje się dzięki logice 

Z  rozważań tych wynika, że celem proponowanego tre-
ningu wcale nie jest próba kształtowania umysłu typowego 
intuicjonisty  Taki cel byłby przesadny 
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4.3. Sprawy organizacyjne

Zanim przystąpimy do właściwego treningu, warto za-
dbać o jego odpowiednie przygotowanie  W pierwszym rzę-
dzie należy zadbać o:

– przygotowanie zadań;
– dobór uczestników;
– poznanie typów umysłowości uczestników (proponuję 

stosowanie TLIZR);
– integrację grupy i uzgodnienie zasad i reguł postępowa-

nia (zob  ramkę 4–1  Przykłady proponowanych zasad);
– stworzenie zespołów w ramach grupy treningowej (zob  

3 1 3  Dobór członków zespołów) 
Wymienione działania mają przygotować warunki do zre-

alizowania celów i zadań treningu 

4–1. Przykłady proponowanych zasad

A) Adresowane do trenera (mentora):
– Na tych zajęciach nie musisz być typowym nauczy-

cielem, wykładowcą itp ; bądź przewodnikiem, mentorem, 
uczącym się razem ze swoimi podopiecznymi 

– Zachęcaj do dostrzegania różnych „dziwności”, para-
doksów, toleruj zainteresowanie problemami „nienaukowy-
mi”, jak „zjawiska tajemne” 

– Traktuj podopiecznych podmiotowo, szukaj rozwią-
zań trudnych problemów razem z nimi 

B) Przykłady proponowanych zasad dla trenowanych:
Warto je wypracować wspólnie z  trenowanym zespo-

łem  Mogą to być przykładowo następujące reguły:
– Nigdy nie mówimy „Nie wiem”; „Nie potrafię”; „Tego 

jeszcze nie uczyliśmy się” itp 
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– Kierujemy się nadrzędną zasadą wyrażającą przeko-
nanie, że nie ma problemów (zadań) bez rozwiązania, że 
z  każdej sytuacji trudnej prowadzi zawsze więcej niż jed-
no wyjście, trzeba tylko uważnie zastanowić się (rozejrzeć 
dookoła   ) 

– Mamy prawo do błądzenia;
– Mamy prawo do przerw nie tylko według zegarka, ale 

również „dzwonka wewnętrznego” 
– Mamy prawo zadawania różnych pytań, jak również 

zgłaszania do rozwiązania własnych zadań i problemów 

4.4. Czynności zasadnicze – rozwiązywanie 
problemów

4.4.1. Informacje ogólne
Proponowany trening polega głównie (ale nie jedynie) 

na rozwiązywaniu zadań problemowych, czyli twórczych  
Wszystkie te zadania nie są algorytmiczne, wymagają pomy-
słowości, przezwyciężenia błędnego nastawienia czy innej 
bariery psychicznej  Ogólnie można powiedzieć, że są to za-
dania trudne, ale stopień tej trudności jest różny ze względów 
subiektywnych i  obiektywnych  W  tym treningu proponuję 
w  miarę możliwości rozwiązać dużo różnych zadań typo-
wych dla treningów twórczości (zob  Nęcka 2008; Schmidt 
2008), ale nie tylko  Proponuję szczególną uwagę zwracać, 
w tym poświęcać więcej czasu, na rozwiązanie zadań, w któ-
rych da się wyróżnić wystąpienie intuicji, w  tym sygnałów 
intuicyjnych, a nawet inkubacji oraz olśnień  Tego typu mo-
menty określam mianem centralnego ogniwa proponowane-
go treningu  Wymaga to w pierwszym rzędzie doboru odpo-
wiednich zadań treningowych 
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4.4.2. Przykłady zadań
Nie ma treningu zdolności poznawczych bez rozwiązy-

wania zadań  Dla naszych celów, gdy chcemy rozwijać intu-
icję, przydatne są zadania, które charakteryzują się następu-
jącymi cechami:

– do rozwiązania których nie ma gotowych algorytmów 
i nie wystarczy też formalna logika;

– ale w trakcie rozwiązywania ujawnia się trudność („dru-
gie dno”);

– szczególną wagę przywiązuję do zadań, które początko-
wo wydają się bardzo trudne, następnie znajduje się bardzo 
proste rozwiązanie;

– wartościowe są zadania dywergencyjne, które mają wie-
le rozwiązań (im więcej, tym lepiej); 

– młodzież (i nie tylko) fascynuje się popisami sztukmi-
strzów (magików, iluzjonistów, prestidigitatorów i  in ), stąd 
dobierając zadania, warto sięgać do takich publikacji, jak 
N  Einhorn (2009); Becker H  L  (1998) 

– ogólnie – warto zatroszczyć się o to, aby w większości 
zadań treningowych, w procesie ich rozwiązywania, dało się 
dostrzec jakieś sygnały intuicyjne 

Oto przykłady:

1. Odgadnięcie imienia?
Spotykają się zupełnie przypadkowo na ulicy w Warsza-

wie dwie osoby, nazwijmy ich X i  Z  Łączyła ich przyjaźń 
w szkole podstawowej, od tego czasu nie widzieli się ok  15 lat 

X: Zupełnie nic, a nic, o tobie nie wiem? Co porabiasz?
Z: Jestem lekarzem, a Ty?
X: Jestem inżynierem  Mów o  sobie, zapewne masz 

rodzinę   
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Z: Mam uroczą córeczkę 
X: Jak ma na imię?
Z: Tak samo jak jej matka 
X: To ile lat ma Basieńka?
Pytanie: Skąd X zna imię córki Z?

2. Gdzie dolar?
„Trzech gości w hotelu zadzwoniło po room servis i za-

mówiło dwie duże pizze  Delivery boy wkrótce je dostar-
czył wraz z  rachunkiem na 30 00$  Każdy z  gości dał mu 
banknot 10 00$ i chłopak wyszedł  Na razie wszystko jasne  
Kiedy delivery boy daje kasjerowi te 30 00$ ten mówi mu, 
że zaszła pomyłka  Rachunek powinien być tylko na 25 00$ 
i poleca mu, żeby zaniósł resztę trzem gościom, którzy za-
mówili pizzę  Na razie wszystko OK  W drodze do ich poko-
ju chłopak wpada na pewien pomysł  Przecież oni nie dali 
mu napiwku, więc kalkulując, iż i  tak nie da się podzielić 
tych 5 00$ na trzy równe części, on zatrzyma sobie 2 00$ 
jako napiwek, a im zwróci 3 00$  Jak dotąd wszystko all ri-
ght  Chłopak puka w drzwi i jeden z gości otwiera  Chłopak 
wytłumaczył mu, jaka zaszła pomyłka i daje mu 3 00$, po 
czym odchodzi ze swoimi 2 00$ napiwku w kieszeni  Teraz 
zaczyna się zabawa!

Wiemy, że 30 00$–25 00$ = 5 00$ Co nie?
5 00$–3 00$=2 00$ Prawda?
No to w czym jest problem?? Wszystko się zgadza??
Niezupełnie  Trzeba odpowiedzieć na to:
Każdy z trójki gości dał początkowo 10 00$  Każdy dostał 

z powrotem 1 00$ reszty  To znaczy, że każdy zapłacił 9 00$, 
co pomnożone przez 3 daje 27 00$  Delivery boy zatrzymał 
sobie 2 00$ napiwku 
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27 00$ plus 2 00$ równa się 29 00$  Gdzie do jasnej jest 
jeszcze jeden dolar?”3 

3. Cudowne rozmnożenie?
Pewien stary młynarz twierdził, że jeśli ktoś do jego młyna 

przywiezie jeden worek pszenicy, to po zmieleniu tej pszenicy 
on może zapełnić aż siedem worków mąką z tej pszenicy  Jak to 
jest możliwe przy założeniu, że wielkość worków nie zmieni się?

4. Przewidzieć sumę wielu liczb.
Mentor (M) ogłasza, że może przewidzieć sumę kilku liczb 

i to jeszcze przed ich ujawnieniem (napisaniem)  Na przykład 
może to być 7 liczb, z  których trzy dowolne liczby napiszą 
osoby trenowane S (studenci), a M dopisze cztery swoje licz-
by  Proponuje, aby były to liczby czterocyfrowe  W tym mo-
mencie M zapowiada, że będzie to następująca suma, którą 
może ujawnić już na tym etapie (np  zapisze na tablicy), albo 
na koniec, czyli po obliczeniu sumy liczb zaproponowanych 
przez S i M (tajemniczą liczbę zapisuje na kartce papieru, któ-
rą odwróconą kładzie na środku stołu) 

Oto przykład takiego ćwiczenia:
1) M zapowiada, że będzie to suma 34564 
2) Na tablicy S (ochotnicy) piszą swoje liczby, np :
– S1 2468
– S2 1359
– S3 2753
– M 8357
– M 9751
– M 8642
– M 1234
3  Jest to zadanie zgłoszone przez studentkę  Celowo nie zmieniłem 

redakcji 
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∑ = 34564, czyli zapowiedź M potwierdza się  Od tego 
momentu zazwyczaj rozpoczyna się aktywne rozwiązywanie 
problemu, czyli odkrywanie metody, którą posługuje się M 

5. Zegar też potrzebuje czasu.
O godzinie 6 rano zegar wybił 6 razy, a czas między pierw-

szym i ostatnim uderzeniem wynosił 30 s  Ile czasu zajmie 
temu zegarowi wybicie 12 uderzeń w południe?4  Zwykle po-
czątkowo wydaje się, że jest to banalne zadanie; 2 razy więcej 
uderzeń zajmie 2 razy więcej czasu  Jednak okazuje się, że to 
rozumowanie jest błędne, co przypisuje się intuicji   

6. Znaleźć nowy sposób obliczenia ciągu liczb Fibo-
nacciego.

Rozwiązywanie tego zadania omówię dalej (zob  4 4 3 ) 

7. Inne.
Do tej grupy można zakwalifikować większość zadań, ja-

kimi popisują się iluzjoniści, magicy, prestidigitatorzy  Zazwy-
czaj jesteśmy przekonani, że nie mają oni nadprzyrodzonych 
zdolności, ale nurtują nas pytania typu: – jak to jest możliwe? 
Oto kilka przykładów; w każdym chodzi o rozszyfrowanie za-
gadki – w jaki sposób nas oszukano?

– „Odczytywanie” zwykłego pisma (nie alfabet Braille’a) 
bez pomocy wzroku, ale jedynie dotyku 

– „Tania energia elektryczna”, gdy zwykła żarówka, „wkrę-
cona” w pustą pięść, „świeci” 

– „Cudowne” rozcięcie jadalnej części banana bez narusza-
nia skórki, a nawet bez dotyku i bez posługiwania się nożem czy 
innym podobnym narzędziem, jedynie za pomocą gołej dłoni  

4  Źródło: Michalewicz & Michalewicz 2010 



Rozdział 4. O treningu myślenia intuicyjnego…166 

***
Ten rozdział nie jest podręcznikiem, stąd przytaczam 

jedynie przykłady zadań, których rozwiązywanie daje moż-
liwość ukazania integracji logiki z  intuicją  Nie dzielę arbi-
tralnie zadań na łatwe i trudne, gdyż w różnych grupach tre-
ningowych ich subiektywne oceny stopnia trudności mogą 
diametralnie różnić się  

W  proponowanym treningu nie tylko treść zadań jest 
istotna, ale głównie sposób ich rozwiązywania, w  tym in-
terpretowania różnych zjawisk umysłowych, zachodzących 
w tym procesie  Wcześniej (zob  Cele treningu) sygnalizowa-
łem rozpowszechnioną wśród ekspertów, moim zdaniem fał-
szywą, tradycję interpretowania miejsca logiki i intuicji oraz 
ich funkcji i znaczenia w procesie rozwiązywania zadań  Wy-
raża się to głównie w tym, że:

– logikę i intuicję traktuje się jako antonimy;
– tylko logikę traktuje się jako proces pozytywny;
– intuicję  sprowadza się do zwykłego zgadywania 
Szczególnie popularne jest przekonanie, że intuicja z re-

guły występuje na początkowym etapie rozwiązywania zada-
nia i prowadzi do błędnych rozwiązań (zob  np  Michalewicz 
& Michalewicz 2010) 

Proponowany trening, a szczególnie centralne jego ogniwa, 
ujawniają inny obraz procesu rozwiązywania trudnych zadań 

4.4.3. Przykład centralnego ogniwa w tym treningu

4.4.3.1. Prezentacja ogólna
Mianem centralnego ogniwa określam rozwiązywanie 

trudnego zadania, gdzie z  reguły występuje inkubacja  In-
kubacja od dawna intryguje badaczy, ale wciąż jest to zjawi-
sko owiane tajemniczością  Wiadomo, że istnieje i odgrywa 
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istotną rolę w  rozwiązywaniu bardzo trudnych problemów, 
ale dotąd brakuje zadowalającego wyjaśnienia jego istoty, 
a w praktyce edukacyjnej nie jest zjawiskiem dostrzeganym, 
tym bardziej sterowanym i  kształtowanym  W  proponowa-
nym treningu dążymy do tego, aby jeśli nie na każdym spo-
tkaniu, to co najmniej na połowie wszystkich spotkań, wy-
stąpiły takie interesujące nas zjawiska, jak sygnały intuicyjne 
oraz inkubacja i olśnienie (iluminacja, aha!) 

Istotę tego ogniwa, w moim przekonaniu, dobrze ilustruje 
proces rozwiązywania trudnego zadania: Znaleźć nowy sposób 
szybkiego obliczania sumy liczb Fibonacciego5. W  procesie roz-
wiązywania tego zadania należy przewidzieć kilka etapów, jak: 
1) wyjaśnić istotę ciągu liczb Fibonacciego oraz istotę zadania 
treningowego; 2) zmotywować do poszukiwania rozwiązania; 
3) stworzyć sprzyjające warunki do szukania sygnałów intu-
icyjnych; 4) przygotować do przerwy intuicyjnej; 5) omówić 
i zinterpretować wyniki poszukiwania 

• Liczby Fibonacciego to ciąg liczb naturalnych, w któ-
rym każda następna liczba, poczynając od trzeciej, 
jest sumą dwóch poprzednich6  Nas tu interesują ciągi 
10 takich liczb  Oto dwa przykłady: (1): 1, 2, 3, 5, 8, 13, 
21, 34, 55, 89; (2): 2, 5, 7, 12, 19, 31, 50, 81, 131, 212  Bada-
ni najpierw zajmują się tworzeniem nowych przykła-
dów ciągów 10 liczb Fibonacciego i obliczają ich sumy  
Z tym nie ma większych trudności  Następnie mentor 

5  Zadanie to wykorzystywałem w książce Intuicja – w stronę teorii 
(2019a) w rozdziale trzecim do zilustrowania pojęcia sygnały intuicyjne 

6  Powstał w 1202 roku, opracowany przez Leonarda z Pizy i doty-
czył problemu rozmnażania się królików  Od XIX wieku upowszechniła 
się nazwa ciąg Fibonacciego  Specjaliści twierdzą, że ciągi te występu-
ją nie tylko w  matematyce, ale również w  innych dziedzinach, a  więc 
w przyrodzie, handlu, architekturze, muzyce, jak również w literaturze 
pięknej (np  w powieści D  Browna Kod Leonarda da Vinci) 
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proponuje nowy, twórczy problem: trzeba znaleźć nowy, 
szybszy sposób obliczania tej sumy. Przy tym z reguły od 
samego początku nie ukrywamy, że trzeba działać 
twórczo, czyli oczekujemy odkrycia matematycznego 

• Z tego względu, że osobami trenowanymi najczęściej 
nie są studenci matematyki, ale kierunków humani-
stycznych czy społecznych, trzeba być przygotowa-
nym na to, że trenowani wyrażą negatywne postawy 
wobec propozycji rozwiązywania zadań matematycz-
nych  W tym momencie można usłyszeć lawinę wypo-
wiedzi świadczących o inhibitorach psychicznych, np  
„matematyka to moja pięta Achillesowa”; „gdybym 
miał jakiekolwiek zdolności matematyczne, to nie stu-
diowałbym tutaj” itp  Tu trener powinien wykazać się 
kompetencjami psychologicznymi i  zmotywować do 
poszukiwania rozwiązania trudnego problemu7 

• Gdy u  trenowanych osłabną opory, warto „zabić im 
ćwieka”, czyli zaintrygować 
W odpowiednim momencie trener informuje, że zna 
sposób szybkiego znajdowania sumy, nawet bez kal-
kulatora i proponuje dokonanie odkrycia tego sposo-
bu  Można postąpić następująco: gdy uczestnik tre-
ningu tworzy nowy ciąg liczb na tablicy, trener stoi 

7  Oczywiście nie ma gotowych recept, ale z mojego doświadczenia 
wynika, iż warto poinformować, że: – są nie tylko matematyczne sposoby 
rozwiązywania podobnych problemów, a więc nie jest to problem tylko 
dla uzdolnionych matematyków; po to jest ten trening, aby nauczyć się 
radzić sobie nawet w trudniejszych sytuacjach życiowych, to się przyda 
w życiu  Poza tym, trener może przytoczyć wiele przykładów, ilustrują-
cych przypadkowe odkrycia i wynalazki dokonane również przez laików, 
a nawet osoby z deficytami rozwojowymi  Przy tym trener może powie-
dzieć o sobie, że jest humanistą, ale rozwiązuje podobne problemy i zo-
bowiązuje się nauczyć tej sztuki również chętnych uczestników treningu 
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odwrócony plecami do piszącego, stąd nie ma wątpli-
wości, że on nie obserwuje tych liczb i nie wykonuje 
jakichkolwiek obliczeń (najlepiej jest, gdy cały czas coś 
mówi do grupy)  Ale gdy na tablicy zostanie utworzony 
ciąg 10 liczb, ktoś z grupy mówi „już”, trener odwra-
ca się, spogląda na tablicę i  zapisuje sumę na kartce 
papieru, którą kładzie na stole  Uczestnicy, posługu-
jąc się kalkulatorami, potrzebują zazwyczaj znacznie 
więcej czasu na obliczenie tej sumy, która jest zgod-
na z  zapisaną wcześniej przez trenera  I  w  tym mo-
mencie może zrodzić się problem: jak można prościej 
i szybciej obliczyć sumę? Zazwyczaj pociąga to za sobą 
ożywienie, wzmożone poszukiwania, a nawet spraw-
dzania kompetencji w tym zakresie trenera, stąd moż-
na oczekiwać wielu pytań 

• Na pytanie o  nowy prosty sposób obliczania sumy, 
uczestnicy treningu zazwyczaj długo szukają odpo-
wiedzi  Trzeba wykonać wiele prób, aby odkryć nowy 
sposób obliczania takiej sumy  Proponuję utworzyć 
wiele przykładów takich liczb, które następnie służą 
jako baza do poszukiwania ukrytej prawidłowości  
W tabeli 4–1  przytaczam dziesięć takich ciągów, prze-
analizowanie których może ułatwić odkrycie poszu-
kiwanego nowego sposobu szybkiego obliczania sumy 

• Rozpoczyna się proces twórczy; większość uczestni-
ków indywidualnie albo w zespołach poszukuje nowe-
go sposobu obliczania sumy  Do tego pomocą są dane 
z  tabeli 4–1 , czyli zgromadzone we wcześniejszych 
etapach przykłady różnych ciągów 10 liczb Fibonac-
ciego z obliczoną sumą 

• W  poszukiwaniu prawidłowości matematycznej po-
czątkowo angażowane jest myślenie typowo logiczne 
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Tab  4–1  Przykłady liczb Fibonacciego – baza do odkrycia zasady

Kolejne 
liczby

Przykłady

pi
er

w
sz

y

dr
ug

i

tr
ze

ci

cz
w

ar
ty

pi
ąt

y

sz
ós

ty

si
ód

m
y

ós
m

y

dz
ie

w
ią

ty

dz
ie

si
ąt

y

pierwsza 1 2 2 1 3 4 6 7 8 10
druga 2 1 3 4 5 5 3 5 6 11
trzecia 3 3 5 5 8 9 9 12 14 21
czwarta 5 4 8 9 13 14 12 17 20 32
piąta 8 7 13 14 21 23 21 29 34 53
szósta 13 11 21 23 34 37 33 46 54 85
siódma 21 18 34 37 55 60 54 75 88 138
ósma 34 29 55 60 89 97 87 121 142 223
dziewiąta 55 47 89 97 144 157 141 196 230 361
dziesiąta 89 76 144 157 233 254 228 317 372 584
Suma 231 198 374 407 605 660 594 825 968 1518

Oto przykłady:
• Większość uczestników treningu koncentruje się na 

ostatnich liczbach w szeregu i poszukuje ich związku 
z sumą końcową  Liczby te przykuwają uwagę uczest-
ników treningu, a niektórzy nawet oczekują, że suma 
całego ciągu będzie:
– sumą dwóch ostatnich liczb;
– podwojoną ostatnią liczbą ciągu itp 

Oczekiwanie, że końcowa suma szeregu liczb ma najwięk-
szy związek z największym składnikiem, w świetle „zdrowo-
rozsądkowej” logiki nie jest niczym zaskakującym 

Spora część trenowanych zdaje się przywiązywać wielką 
wagę do hipotezy, że: suma składa się z pierwszych trzech cyfr 
ciągu. Jednak sprawdza się to jedynie w kilku przypadkach 
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• Jednak wskazane (i podobne) hipotezy bardzo łatwo 
jest zweryfikować negatywnie 

W związku z tym, że oczekiwania nie sprawdzają się, może 
to grozić spadkiem zainteresowania problemem i zaniechanie 
aktywności poszukiwawczej albo mechaniczne posługiwanie 
się „metodą prób i błędów”  Na tym etapie warto wzmocnić 
kierunek poszukiwania m in  poprzez odwołanie się do osią-
gnięć psychologii twórczości i torowania (zob  4 4 2) 

• Trzeba wyczuć odpowiedni moment, aby zapropo-
nować planowaną wcześniej „przerwę inkubacyjną”  
Tradycyjnie przerwy organizuje się, gdy przyjdzie 
zmęczenie, znużenie, impas w realizowaniu ważnego 
zadania  Tu proponuję wykorzystanie zjawiska (efek-
tu) Blumy Zeigarnik, polegające na tym, że czynno-
ści przerwane, są lepiej pamiętane, aniżeli te, które 
zostały zakończone  Wydaje się, że najgorszą sytu-
acją do ogłoszenia przerwy w procesie poszukiwania 
twórczego rozwiązania byłby moment, gdy studenci 
nabrali przekonania, że wyczerpali swoje pomysły 
i  nie ma sensu dalszych poszukiwań, gdyż zadanie 
jest zbyt trudne i nie da się go rozwiązać  Są teore-
tyczne przesłanki do tego, aby w  treningu myśle-
nia intuicyjnego przerwy organizować przed nasta-
niem faz wyczerpania i  zniechęcenia, ale wcześniej 
– w  trakcie aktywności poszukiwawczej  Przy roz-
wiązywaniu trudnego zadania, jak w przypadku liczb 
Fibonacciego, to jest dobry moment na zakończenie 
zajęć, czyli ogłoszenie przerwy do kolejnego spotka-
nia (z reguły tydzień) 

• Zajęcia kończymy, zachęcając studentów do swobod-
nego poszukiwania rozwiązania, ale nie w formie tra-
dycyjnego „zadania domowego”, traktowanego jako 
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obowiązek  (Na przykład możemy powiedzieć coś ta-
kiego: Nie musicie nad tym ślęczeć  Jeśli ktoś będzie 
miał czas i  chęci, to warto pomyśleć nad tym zada-
niem  Może równie dobrze się zdarzyć tak, że pomysł 
przyjdzie wam do głowy samorzutnie, gdy będziecie 
zajęci czymś innym, nawet w czasie relaksacji, słucha-
nia muzyki, czytania poezji, zjawi się w zaszyfrowanej 
formie w marzeniu sennym itp  Tu warto przytoczyć 
z historii nauki i  techniki przykłady przypadkowych 
odkryć i wynalazków) 

Mentor informuje również, że udostępnia w  Internecie 
materiały poglądowe do tego zadania (zob  4 4 3) oraz przy-
pomina, że studenci swoje pomysły mogą nadsyłać elektro-
nicznie (SMS-y, e-maile, i in ) 

• Z  praktyki wynika, że przerwa między spotkaniami 
dla sporej grupy studentów wcale nie oznacza bier-
ności w  stosunku do naszego zadania, mimo braku 
zaleceń w  tym zakresie  Często już po kilku godzi-
nach od zakończenia zajęć, jak również w  kolejnych 
dniach, drogą mailową albo SMS-ową płyną informa-
cje zwrotne o nowych pomysłach 

• Następne spotkanie treningowe zazwyczaj jest oży-
wione, a  nawet burzliwe, gdyż badani, którym uda-
ło się znaleźć nowy, prostszy i  szybszy sposób, zda-
ją relacje z  okoliczności swojego odkrycia, opisują 
sytuacje, w  jakich nastąpiły olśnienia  Z  reguły jest 
tak, że po pewnym czasie studenci koncentrują się na 
siódmej liczbie w tym dziesięcioelementowym ciągu  
Wielu uczestników mówi, że liczba ta wydała się im, 
„jakaś inna”, po czym dostrzegali, że cyfry z tej licz-
by wchodzą w skład sumy, albo mało różnią się  Był 
przypadek dociekliwej i  pracowitej studentki, która 
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sprawdziła wszystkie dziesięć przykładów przytoczo-
nych w bazie (tab  8–1), szukając związku cyfr wystę-
pujących w każdym wierszu z cyframi występującymi 
jako sumy dziesięciu liczb Fibonacciego  Dało to jed-
noznaczny wynik; w  wierszu siódmym takich przy-
padków jest najwięcej 

• Wynika stąd, że w  różny sposób niektórzy badani 
zwrócili uwagę na liczby, które znajdują się w  siód-
mym wierszu każdego zadania  Płynie stąd wniosek, 
że tu kryją się liczby znaczące dla postawionego na 
początku treningu problemu  I to jest główne odkry-
cie przynajmniej części uczestników treningu  Za-
zwyczaj niezbędne są dalsze wspólne poszukiwania, 
aby sformułować regułę wynikającą z  powyższego 
odkrycia  To etapowe zadanie z reguły znajduje szyb-
kie rozwiązanie: wystarczy wziąć liczbę, która znajdu-
je się na siódmym miejscu danego ciągu i pomnożyć 
jej wielkość przez 11  Łatwo to sprawdzić, korzystając 
z przytoczonych w tabeli 4–1  ciągów takich liczb  Na 
przykład w przykładzie pierwszym na siódmym miej-
scu jest liczba 21, a suma całego ciągu wynosi 231, czy-
li 21 x 11 = 231  Ta prawidłowość, czyli stały stosunek 
siódmej liczby do sumy całego ciągu, występuje we 
wszystkich przykładach  Oznacza to, że jeśli przy tra-
dycyjnym obliczaniu sumy 10 liczb ciągu Fibonacciego 
trzeba wykonać 10 kroków, to odkryty nowy sposób 
umożliwia szybkie obliczenie sumy już po wykonaniu 
6 pierwszych kroków, czyli zanim zostanie utworzony 
cały ciąg 



Rozdział 4. O treningu myślenia intuicyjnego…174 

4.4.3.2. O typowości opisanego przykładu
Przytoczony przykład traktuję w dużej mierze jako typo-

wy dla procesu rozwiązywania trudnego problemu, gdzie wy-
stępują elementy zarówno logiczne, jak i intuicyjne oraz inte-
rakcja tych procesów  Warto zauważyć, że w rozwiązywaniu 
tego problemu:

• Początkowo dominuje logika, badani z doświadczenia 
wiedzą, że „nie ma matematyki bez logiki” 

• Intuicja może wystąpić tu jedynie u niektórych bada-
nych, którzy, mimo początkowych niepowodzeń, nie 
rezygnują z rozwiązania problemu, często po formal-
nym zakończeniu zajęć dydaktycznych  Intuicja prze-
jawia się tu z reguły na zwróceniu szczególnej uwagi 
na liczbę nr 7, co u niektórych prowadziło do wystą-
pienia procesu inkubacji oraz olśnienia  Inaczej moż-
na powiedzieć, że intuicja wystąpiła tu jedynie jako 
istotne (znaczące) ogniwo w procesie dochodzenia do 
nowej wiedzy, ale nie kończy tego procesu  Decydują-
ca rola w tym procesie należy do myślenia logicznego 

• Nie jest to ćwiczenie nastawione na osłabienie albo 
podważenie znaczenia logiki  Logika jest tu decydują-
ca, pod warunkiem, że na pewnym etapie poszukiwa-
nia rozwiązania trudnego zadania nastąpi chwilowe 
od niej odejście, dopuszczenie do głosu intuicji  In-
tuicja tylko ułatwiła zmianę kierunku poszukiwania, 
czyli utorowała drogę racjonalnemu podejściu  Tak 
mało, a tak znacząco 

• Zdarza się, chociaż rzadko, że znajdzie się uczestnik 
treningu, względne zespół, który zaproponuje nowe, 
oryginalne rozwiązanie, bazujące całkowicie na podej-
ściu logicznym, czyli bez widocznego ogniwa intuicyj-
nego  Algorytm taki jest przedstawiony w tabeli 4–2 
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Tab  4–2  Przykład logicznego podejścia do problemu „suma 10 liczb ciągu 
Fibonacciego”

Kolejne liczby

pierwsza x

druga y

trzecia x+y

czwarta x+2y

piąta 2x+3y

szósta 3x+5y 

siódma 5x+8y

ósma 8x+13y

dziewiąta 13x+21y 

dziesiąta 21x34y

Suma 55x+88y

Przykład ten pokazuje, że jeśli pierwszą liczbę tego ciągu 
oznaczymy jako x, a drugą y, to w ciągu dziesięcioskładniko-
wym pierwsza liczba (x) wystąpi 55-krotnie, a „y” 88-krotnie  
Jest to również kreatywne podejście do problemu i zasługuje 
na wzmocnienie pozytywne ze strony trenera i grupy  Jednak 
ten sposób obliczania sumy wymaga wielu operacji  Wynika 
stąd jednoznaczny wniosek, że proces twórczy z  udziałem 
intuicji (czyli z „ogniwem intuicyjnym”) zasługuje na miano 
efektywnego i efektownego 
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4.5. Czynności pomocnicze

4.5.1. Dyskretne nakierowanie – elementy torowania
Jest rzeczą oczywistą, że w  treningu rozwiązywania 

trudnych problemów niezbędna jest dyskretna pomoc  War-
to wykorzystać tu osiągnięcia primingu (zob  2019a, 4 1 4)  
Oto dwa proste wypróbowane sposoby  W każdym z nich jest 
niestandardowo wykorzystywana przytaczana wcześniej ta-
blica 4–1 , która jest wykorzystywana jako baza do wykrycia 
nowego sposobu obliczania sumy  Jest to pierwsza, podsta-
wowa funkcja tej tablicy  Ta funkcja jest oczywista i  jawna 
dla wszystkich uczestników treningu  Nie ma specjalnych 
wymogów do jej formy; może być napisana odręcznie na 
szkolnej tablicy 

Nas tu interesuje druga funkcja, która jest niejawna dla 
studentów, mianowicie chodzi o to, aby zgodnie z zasadami 
primingu, w sposób dyskretny zwrócić uwagę na wiersz siód-
my w przytoczonych przykładach  Realizacja tej funkcji wy-
maga pomysłowego przygotowania tej tablicy, najlepiej w for-
mie elektronicznej  Osiągnąć to można w różny sposób  Oto 
przykłady:

1) w kolumnie pierwszej tabeli („Kolejne liczby”, od pierw-
szej do dziesiątej), umieścić różne emotikony, np  różne buź-
ki (smutne, obojętne, niepoważne, z grymasem itp ), w  taki 
sposób, aby przy wierszu 7  znalazła się buźka najbardziej 
sympatyczna;

2) można posłużyć się kolorami i w podobny sposób wy-
różnić całe wiersze w tabeli;

3) można użyć jednego znaczącego koloru (np  zielonego), 
który będzie podświetlał kolejno każdy wiersz, a przy wierszu 
siódmym podświetlenie to będzie nieco (milisekundy) dłuż-
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sze (chodzi o to, aby różnica w podświetlaniu była wielkością 
podprogową) 

Podobnych sposobów wyróżniania wiersza siódmego 
w ciągu liczb Fibonacciego łatwo znaleźć znacznie więcej 

Warto również w  pewnym momencie zainicjować swo-
bodną rozmowę, z elementami humoru (traktowaną jako od-
skocznia od głównego zadania matematycznego) na temat 
tajemniczych liczb, np : Dlaczego ludzie wierzą w  tajemnicze 
liczby? Czy znacie takie liczby? Czy ktoś ma jakieś dowody na ist-
nienie takich liczb? Z reguły w takiej dyskusji zostanie wyróż-
niona liczba 7  Może warto przytoczyć niektóre dane na te-
mat wierzeń w magiczną moc tej liczby (zob  ramka 4–3) 

4–2. Władysław Kopaliński (1990) o liczbie 7

„Siedem jest symbolem kosmosu, stworzenia, przestrze-
ni, czasu, losu; boskości, świętości, (siedmiu stopni) dosko-
nałości; równowagi, stałości, spoczynku, spokoju, światła; 
bezpieczeństwa, pewności, zdrowia, mądrości, wytrwa-
łości, inteligencji, siły, spełnienia; zwycięstwa, szczęścia; 
przygody; uporu, oszustwa; bólu, konfliktu, skomplikowanej 
jedności; wiecznego życia  Siedem łączy się z obrazem po-
rządku doskonałego, całkowitego okresu albo cyklu, trójką-
ta wpisanego w kwadrat, gwiazdy siedmioramiennej, okta-
wy, kolorów tęczy” (Kopaliński 1990, s  376) 

Poza tym siedem jest:
– Według kapłanów starożytnych – liczbą świętą 
– Według pitagorejczyków – mistyczną, bo sumą dwóch 

liczb szczęśliwych: trójki i  czwórki, Nieba i  Ziemi  Liczbą 
pełni, spełnienia, kompletności 

– Według Księgi Rodzaju Bóg stworzył świat w  ciągu 
tygodnia 
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– Aby zdobyć Jerycho, siedmiu kapłanów z  siedmioma 
trąbami trąbiło, obchodząc miasto przez 6 dni po jednym 
razie, a siódmego dnia 7 razy  Wtedy mury Jerycha upadły 

– Siedem cudów (dziwów) świata starożytnego 
– Siedmiu mędrców 
– Siedem miast Homera, pragnących uchodzić za jego 

kolebkę 
– Siódemka – symbol Rzymu zbudowanego na siedmiu 

wzgórzach 
– Pater noster łac  (Ojcze nasz), modlitwa Pańska, składa 

się z siedmiu próśb 
– Siedem sztuk wyzwolonych  Itp 8

4.5.2. Kultywować pytania
Warto wdrażać studentów do myślenia pytaniami  Znana 

jest prawda, że: „Wielkie osiągnięcia zaczynają się od wiel-
kich pytań” (Adams 2012, s  23)  Niestety w naszej kulturze 
zakorzenione są poglądy i przekonania, że pytać to ujawniać 
niewiedzę, brak kompetencji  Wyrazem tego może być brak 
pytań ze strony uczących się, w tym również studentów 

Trudno wyobrazić sobie efektywny trening myślenia in-
tuicyjnego przy biernej postawie uczestników  Ogólnie, im 
więcej pytań, tym lepiej  Jednak nie tylko o liczbę tu chodzi9  
Warto wzmacniać pozytywnie wszelkie pytania, a szczegól-
nie te, które przyczyniają się do postępu w procesie poszu-

8  Jest rzeczą oczywistą, że nie chodzi tu o przekonywanie studen-
tów, iż liczba 7 ma cudowne właściwości 

9  Oto przykłady pytań, stawianych przez uczestników treningu, 
które świadczą o niesprzyjającej atmosferze w znaczeniu psychologicz-
nym: Czy musimy to rozwiązywać? Kto to wymyślił? Komu i do czego będzie 
to potrzebne? 
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kiwania oryginalnych rozwiązań  Trening powinien stwa-
rzać wiele okazji do przekonania studentów, że pytania mogą 
prowadzić do prostego i szybkiego rozwiązania  Na przykład 
grupa ma trudności z rozwikłaniem zagadki: W rodzinie jest 
troje dzieci, które urodziły się tego samego dnia, miesiąca 
i roku, mają tych samych biologicznych rodziców, ale nie są 
bliźniętami  Jak to wyjaśnić? Wysuwane są różne pomysły, 
ale z reguly okazują się nietrafne  Jest typowe utknięcie, aż 
ktoś z sali zadaje zdawałoby się banalne pytanie – co znaczy 
bliźnięta? Sięgnięcie do słownika wyjaśnia, że bliźniaczki to 
tyle co dwojaczki 

4.5.3. O innych ćwiczeniach towarzyszących
Wcześniej koncentrowałem się głównie na procesie roz-

wiązywaniu zadań trudnych, co w moim przekonaniu może 
angażować oraz ujawniać intuicyjne sygnały i  prowadzić do 
sukcesu  Ważne funkcje w tym treningu pełni również roz-
wiązywanie zadań „łatwych” oraz czynności „towarzy-
szących”  Ograniczam się do dwóch przykładów ćwiczeń 
towarzyszących 

• Stosowanie treningu autogennego wg J  H  Schult-
za  Trening ten umożliwia wytworzenie pozytyw-
nego nastawienia umysłu wobec problemu i  na-
szych możliwości znalezienie rozwiązania (zob  np  
Siek 1985) 

• Dostrzeganie ograniczeń wynikających z logiki 
Nie chodzi tu o negowanie znaczenia logiki, a jedynie 

o zwrócenie uwagi i wzmocnienia wypowiedzi wybitnych 
twórców, jak Einstein, że „Nie ma żadnej logicznej drogi 
do odkrycia  [   ] Istnieje tylko droga intuicji, wspomaga-
nej przez poczucie porządku kryjącego się wewnątrz zja-
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wiska”; czy Poincaré, że „Logika czysta [   ] prowadziłaby 
nas zawsze do samych tautologii; nie mogłaby ona stwo-
rzyć nic nowego; z samej tylko logiki nie może się wyłonić 
żadna wiedza” 

Ścisłe trzymanie się logiki klasycznej może prowadzić do 
paradoksów  Najbardziej znane są paradoksy sformułowane 
jeszcze przez starożytnych filozofów (zob  ramka 4–3 ) 

4–3. Paradoksy

Pierwszym warunkiem nieśmiertelności jest śmierć. 
Stanisław Jerzy Lec

Paradoks to rozumowanie zawierające efektowną, zaskakują-
cą myśl, sprzeczną wewnętrznie 

Jeśli potrafimy zrozumieć paradoks, dostrzec zawarte w nim 
sprzeczności, a najważniejsze – wykazać błędne tezy w nim za-
warte, to ujawnimy jakąś oryginalną prawdę filozoficzną, mate-
matyczną, fizyczną, psychologiczną, moralną itp 

Oto przykłady sformułowane przez filozofów starożytnej 
Grecji 

1) Paradoksy Zenona z Elei
Ten filozof sformułował wiele paradoksów, które dotyczą 

czasu i przestrzeni jako wielkości ciągłych, które można w związ-
ku z tym dzielić w nieskończoność  Aby dotrzeć do celu, musimy 
pokonać określoną odległość; najpierw jej połowę, następnie 1/4, 
potem 1/8, 1/16, 1/32 itd 

Pierwszy paradoks: Zenon z Elei sformułował twierdzenie, że 
strzała wypuszczona z łuku silnego i doświadczonego wojownika 
czy sportowca, nigdy nie doleci do celu  Nie chodzi o to, że cel jest
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zbyt odległy, ale o to, że strzała musi pokonać najpierw 1/2 odle-
głości, potem 1/4 itd , itd  Ogólnie – za każdym razem pozostaje 
do pokonania odległość równa 1/2 ostatnio przebytego odcinka10 

Drugi paradoks tego filozofa to twierdzenie, że szybki 
biegacz Achilles nigdy nie przegoni wolnego żółwia 

Achilles i żółw stają na linii startu wyścigu na dowolny, 
skończony dystans  Achilles potrafi biegać dwa razy szyb-
ciej od żółwia i dlatego na starcie pozwala mu się oddalić 
o 1/2 całego dystansu  Startują jednocześnie i co się dzieje? 
Gdy Achilles dobiegnie do 1/2 dystansu, żółw będzie miał do 
pokonania tylko 1/4 dystansu  Gdy Achillesowi zostanie do 
pokonania 1/4 dystansu, to żółwiowi tylko 1/8 itd  Wynika 
stąd, że Achilles nigdy nie przegoni żółwia, mimo że biegnie 
od niego dwa razy szybciej  Tak się dzieje, gdyż Achilles na 
każdym etapie będzie „odstawał” od żółwia o 1/2 dystansu 
ostatnio pokonanego przez marudera  Ta różnica nigdy nie 
osiągnie 0, a  tym bardziej wielkości minusowej, czyli nie 
może nastąpić zamiana miejsc11 

***
Oba przytoczone paradoksy Zenona z punktu widzenia prak-

tycznego, życiowego, są nieprawdziwe, ale z  punktu widzenia 
logiki klasycznej, zero-jedynkowej, od wieków zaprzątają głowy 
filozofów 

10  Z tej logiki wynikałoby, że nie ma powodów do obawy o swoje 
życie nawet wówczas, gdy ktoś do nas strzela nawet z bliskiej odległości   

11  Jeśli do tego klasycznego przykładu z Achillesem i żółwiem do-
damy jeszcze wolniejszego ślimaka, który „biegnie” dwa razy wolniej niż 
żółw, stąd będzie miał fory dwa razy większe od żółwia, to jaki będzie 
wynik zawodów? Ślimak zostanie niedościgniony przez rywali na każ-
dym dystansie! Podobnie jest ze śmiercią  Człowiek od urodzenia cały 
czas przybliża się do śmierci, ale nigdy do niej nie dotrze, bo: 

– najpierw musi przeżyć połowę swego życia,
– następnie połowę pozostałej połowy itd 
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2) Paradoks kłamcy
Podobno było tak, że Epimenides, grecki poeta, głosił, iż 

wszyscy Kreteńczycy są kłamcami  Przy tym poeta ten sam był 
Kreteńczykiem! Albo Kreteńczycy są kłamcami, a więc poeta ten 
(też Kreteńczyk) kłamie, głosząc, że Kreteńczycy są kłamcami, 
a więc nie są oni kłamcami, albo też nie są oni kłamcami, i nie 
jest kłamcą Epimenides, a więc prawdą jest to, co głosi, tzn  że 
Kreteńczycy są kłamcami   

3) Paradoks losowania  Przeprowadzamy eksperyment, pole-
gający na losowaniu kolorowych kul  Umieszczamy 100 różnoko-
lorowych kul w pojemniku w taki sposób, że znajduje się w nim:

– 10 kul białych;
– 20 kul czerwonych;
– 30 kul niebieskich;
– 40 kul czarnych 
Z tak przygotowanego pojemnika losujemy jedną kulę  Może-

my stwierdzić, że:
(1) z  największym prawdopodobieństwem wyciągnięta kula 

będzie czarna (bo tych jest najwięcej);
(2) prawdopodobieństwo, że wyciągnięta kula nie będzie 

czarna, jest większe niż prawdopodobieństwo wyciągnięcia kuli 
czarnej (bo jest więcej nie-czarnych, niż czarnych) 

Oba powyższe dwa zdania są pozornie sprzeczne, ponieważ 
zdają się prowadzić do wniosku, że najbardziej prawdopodobne 
jest wylosowanie kuli czarnej i jednocześnie nie-czarnej 

Warto przyjrzeć się dokładniej paradoksowi kłamcy  Ła-
two dostrzec, że główne źródło paradoksu wynika z zero-je-
dynkowej logiki, gdy wyróżnia się jedynie dwa stany, kłam-
ca – nie-kłamca, natomiast ignoruje się szeroką gamę stanów 
pośrednich  Można nawet powiedzieć, że tu analizuje się rze-
czywistość urojoną, czyli nieistniejącą  Bo czy dałoby się zna-
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leźć na całym świecie człowieka, który zawsze kłamie i cho-
ciażby jednego człowieka, który mówi prawdę i tylko prawdę? 
Obaj mogą się mylić, nie znać prawdy, kierować się różnymi 
intencjami  Tak na przykład osoba prawdomówna, z pobudek 
altruistycznych decyduje się na mówienie nieprawdy, aby nie 
szkodzić bliźniemu  I odwrotnie, kłamca, gdy jest psychopa-
tą, w podobnej sytuacji może zdecydować się na ujawnienie 
przykrej prawdy 

Przykład bariery poznawczej wynikającej z  naduży-
wania logiki

Inteligencja racjonalna, bazująca na logice, często stano-
wi swoistą barierę psychiczną utrudniającą obiektywne po-
znanie  Faktów potwierdzających tę tezę dostarcza M  Gla-
dwell (2007)  Jeszcze pół wieku temu, wśród specjalistów 
muzyki klasycznej, zakorzeniony był pogląd, że prawdziwy-
mi mistrzami w  uprawianiu tej muzyki, szczególnie w  gra-
niu na instrumentach dętych, mogą być jedynie mężczyź-
ni  Argumentów uzasadniających tego typu poglądy było aż 
nadto dużo  Najbardziej oczywiste to argumenty praktyczne 
i historyczne; mężczyźni zawsze górowali, w tym wygrywali 
trudne konkursy    Ugruntowało się powszechne przekona-
nie, że kobiety nie potrafią tak dobrze grać jak mężczyźni ze 
względu na budowę ciała; dłonie mniejsze, płuca słabsze, war-
gi inaczej ukształtowane, mniejszą siłę i odporność  Z dzisiej-
szego punktu widzenia były to uprzedzenia, które wcześniej 
uchodziły za przejaw znawstwa, fachowego podejścia  Tego 
typu konkursy zaczęły wygrywać kobiety, gdy wprowadzono 
zwyczaj przesłuchań muzycznych „na ślepo”, gdy kandydat 
był ukryty za parawanem 
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4.6. Problem efektów treningu

Błędem byłoby oczekiwać natychmiastowych, radykal-
nych efektów treningu  Tak jest również w przypadku trenin-
gów kreatywności (zob  Karwowski 2005)  O takich efektach 
można byłoby mówić wówczas, gdyby u  osób trenowanych 
faktycznie następowała zasadnicza zmiana postaw z typowo 
odtwórczych na twórcze, a w przypadku treningu intuicji – 
z  postawy racjonalistycznej na intuicyjną  Takiego celu nie 
stawiamy przed treningiem, gdyż nie zamierzamy kształcić 
typowych, skrajnych intuicjonistów, a raczej typy intuicyjno-
-racjonalne  Z  dotychczasowych naszych badań i  doświad-
czeń wynika, że w  efekcie dobrze zrealizowanego treningu 
myślenia intuicyjnego (zob  Slisz 2011) u badanych studentów 
zachodzą zauważalne zmiany we wszystkich trzech kompo-
nentach postawy, mianowicie:

– w sferze poznawczej – wzrost przekonania o pozytyw-
nej roli intuicji (myślenia intuicyjnego) w  rozwiązywaniu 
trudnych problemów oraz o możliwości i celowości tego typu 
treningów;

– w sferze afektywnej – wzrost zainteresowania problema-
tyką intuicji, myślenia intuicyjnego oraz inteligencji intuicyj-
nej, jak również chęć uczestniczenia w dalszych treningach;

– w sferze behawioralnej – to proaktywna postawa w sto-
sunku do trudnych problemów 

Są podstawy do oczekiwania, że prawdziwe efekty mogą 
przyjść później, gdy osoby trenowane staną oko w oko przed 
prawdziwymi i  trudnymi problemami, np  w pracy zawodo-
wej, w  domu  W  tym zakresie również mamy podstawy do 
oczekiwania, że wystąpi zjawisko inkubacji, a efekty ujawnią 
się w formie olśnień 
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Uwagi końcowe
W  rozdziale przedstawiony został w  ogólnych zarysach 

nowy rodzaj treningu kreatywności, głównie myślenia in-
tuicyjnego  Wyrażam przekonanie, że przytoczone tu in-
formacje upoważniają do stwierdzenia, że koncepcja logint 
jest przydatna nie tylko dla celów poznawczych, ale również 
praktycznych, w  tym do diagnozy (rozdział 3), jak również 
do realizacji celów edukacyjnych  Przedstawiony wariant tre-
ningu można określić mianem podstawowego albo ogólnego, 
w  tym znaczeniu, że jest on przydatny dla wszystkich, nie-
zależnie od uprawianej profesji  Ten wariant treningu jest 
szczególnie wskazany dla uczniów szkół ogólnokształcących, 
od przedszkola do studiów doktoranckich  Oprócz ogólnego, 
niezbędny jest trening zawodowy, na bazie rozwiązywania 
problemów typowych dla danej profesji  Specyfika treningu 
zawodowego powinna wynikać z charakteru problemów, ty-
powych dla danej dziedziny 





Zakończenie

Jeśli sądzisz Czytelniku, że książka jest zbyt krótka, to 
masz rację  Hasło – intuicja dla praktyki zasługuje na pogłę-
bianie i poszerzanie  Jestem przekonany, że to musi nastąpić, 
gdyż rzeczywistość, w jakiej żyjemy, tego wymaga, a stan do-
tychczasowy dalej trwać nie może  Oto z badań innych au-
torów (Laszczak 2010; Jędrzejczyk 2013) jednoznacznie wy-
nika, że nasi prezesi, dyrektorzy, ministrowie, podejmując 
ważkie, bo strategiczne czy taktyczne decyzje, kierują się in-
tuicją  Będzie to normalne, gdy naszym decydentom umożli-
wimy uzyskanie również kompetencji intuicyjnych oraz spe-
cyficznych narzędzi 

Treść książki, którą masz przed sobą, proponuje nową 
wiedzę o  typach umysłu, o  nowych testach psychologicz-
nych, które diagnozują poziom i  moc umysłu, typy umysłu 
(logik, intuityk, pośredni), jak również zgadywanie (trafne 
i nietrafne) 

Przedstawione tu stanowisko nie świadczy o  tym, że 
z mojej książki mogą skorzystać głównie decydenci, jeśli tak, 
to raczej in spe  Oznacza to, że książka może przyczynić się do 
sukcesów młodych, obecnie uczących się w szkołach albo na 
studiach, którzy będą mieli możliwości obiektywnego pozna-
nia specyfiki swojego umysłu, a także rozwijania go w zamie-
rzonym kierunku 





Streszczenie

W rozdziale pierwszym, po krótkim omówieniu dotych-
czasowych typologii umysłów, w  których uwzględniano in-
tuicję, mianowicie autorstwa H  Poincarégo; C  G  Junga; 
S   Dobrowolskiego i  M  Westcotta, zaproponowałem zmo-
dyfikowaną typologię. Wychodząc z założenia, że w każdym 
umyśle występują w  różnych proporcjach dwa rodzaje inte-
resujących nas tu zdolności, mianowicie logicznych oraz in-
tuicyjnych, można wyróżnić na kontinuum trzy podstawowe 
typy: logiczny – pośredni – intuicyjny  Można też uwzględ-
niać pięć typów: dwa logiczne (skrajny i umiarkowany), jeden 
pośredni (mieszany, zrównoważony), dwa typy intuicyjne 
(umiarkowany i skrajny)  Specyfikę umysłowości tych typów 
zilustrowałem wybranymi postaciami znanych geniuszy 

W rozdziale drugim, w nawiązaniu do badań eksperymen-
talnych M  R  Westcotta, prezentuję oryginalny, autorski test 
psychologiczny, spełniający założenia logint  Powstało kil-
ka rodzajów tego typu testów o różnej strukturze (liniowej, 
matrycowej) i materiale (zadania graficzne, liczbowe, słowne 
i  in )  Nowe testy różnią się od dotychczasowych typowych 
testów inteligencji tym, że: 1) do pomiaru poziomu umysłu 
(IQ) proponują aż sześć różnych wskaźników; 2) umożliwia-
ją psychologowi dokonywania wglądu w proces dochodzenia 
do wyniku końcowego, w tym mierzą zapotrzebowanie oso-
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by badanej na informacje naprowadzające, trafność wyboru 
proponowanych odpowiedzi itp  W kolejnym rozdziale przy-
taczam liczne przykłady praktycznej przydatności nowych 
testów, nie tylko w badaniach naukowych 

Ostatni (4) rozdział przybliża autorski pomysł nowego 
typu treningu kreatywności, który m in  wyróżnia się tym, 
że wykorzystywane tu są sygnały intuicyjne oraz planowane 
przerwy inkubacyjne.



Abstract

In the first chapter, after a short discussion of the previ-
ous typologies of minds in which intuition was taken into ac-
count, namely these of H  Poincaré, C G  Jung, S  Dobrowol-
ski, and M  Westcott, I  proposed my own typology  Based 
on the assumption that in every mind there are two types of 
abilities we are interested in, namely logical and intuitive, one 
can distinguish three types on the continuum: logic – indirect 
– intuitive, or five; from two logic types (extreme and moder-
ate), through a mixed type (balanced), to two intuitive types 
(moderate and extreme)  I illustrated these types with select-
ed figures of known geniuses  The proposed typology sheds 
new light on both knowledge of the mind and of the culture 

In the second chapter, in reference to the experimental 
research of M R  Westcott, I present an original psychologi-
cal test called LIZ (logic, intuition, guessing)  Several kinds 
of this type of tests were created, with different structure 
(linear, matrix) and material (graphic, numerical, verbal, and 
other tasks)  The latest version is called MULIZ (power of 
mind, logic, intuition, guessing)  The new tests differ from 
the usual typical intelligence tests since: 1) they propose as 
many as six different indicators to measure the level and pow-
er of the mind (IQ); 2) they enable the psychologist to inspect 
the process of reaching the final result, including measuring 
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the researcher’s need for guidance, the accuracy of the choice 
of proposed answers, etc  In other words, the test examines: 
1) the level and power of the mind, 2) the participation of logic 
and intuition in solving difficult tasks, 3) the participation of 
guessing and reflexivity, understood as cognitive styles  The 
next chapter deals with the same issues, namely there are ex-
amples of the practical applicability of the new tests, partic-
ularly the examples of preliminary scientific research of vari-
ous problems using the tests 

The last (4) chapter introduces the original idea of a new 
type of creativity training, which, among others,  is distin-
guished by the fact that it involves intuitive signals.
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