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Aptitudini de orientare
spaţială
Capacităţile de orientare spaţială sunt acele abilităţi perceptive şi cognitive care le permit indivizilor să abordeze relaţiile
spaţiale.
De obicei, întrebările din testele de orientare spaţială sunt
serii de forme sau diagrame, dintre care trebuie să o alegeţi pe cea
care nu se potriveşte cu celelalte, să identificaţi dintr-un set de
opţiuni ce anume ar trebui să urmeze într-o succesiune, să alegeţi
dintr-un set de opţiuni desenul care va completa o analogie sau să
găsiţi elementul lipsă dintr-o matrice de imagini. În acest tip de
teste se investighează capacitatea de identificare a tiparelor şi a
înţelesurilor din informaţii care, la prima vedere, pot părea
aleatorii sau foarte complexe.
Testele de orientare spaţială nu conţin elemente de cultură şi
sunt concepute pentru a fi lipsite de orice predilecţii culturale,
astfel încât indivizii ce aparţin unei culturi să nu beneficieze de
avantaje faţă de membrii altor culturi. Cu alte cuvinte, se elimină
factorii lingvistici sau alte elemente care pot fi asociate unei
culturi specifice.
Persoanele cu un nivel ridicat al capacităţilor de orientare
spaţială excelează frecvent în domenii ca arhitectura, fotografia,
designul şi decoraţiunile, optând pentru profesiuni de artişti,
designeri peisagişti, realizatori de filme de animaţie, ghizi,
designeri de modă, designeri de interioare de magazine şi ingineri
constructori.
Toate testele din acest capitol nu conţin elemente de cultură
şi se bazează exclusiv pe reprezentări grafice. Pe lângă testarea
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capacităţilor de abordare a problemelor în mod structurat şi
analitic, multe au fost de asemenea concepute pentru a vă face să
gândiţi lateral şi creativ.

Testul unu:

Test general de orientare spaţială

Testul unu constă din douăzeci de întrebări care vă vor evalua
orientarea spaţială generală. Deoarece testul conţine tipuri diferite
de întrebări, citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a încerca să
răspundeţi.
Pentru a răspunde la cele douăzeci de întrebări, dispuneţi de
90 de minute.
1.

Care dintre următoarele ﬁguri nu se potriveşte cu celelalte?
A

B

C

E
D

Răspuns
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2.

?
Care dintre următoarele cercuri lipseşte din seria de mai sus?

A

B

C

3.

Răspuns
D

E

Care dintre următoarele secţiuni lipseşte din ﬁgura de mai sus?

A

B

C

D

Răspuns

36

TESTE IQ ŞI DE ABILITĂŢI

4.

Care dintre ﬁgurile de mai jos urmează în succesiunea de
deasupra?
A

B

C

D

E

Răspuns
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Care dintre următoarele ﬁguri nu se potriveşte cu celelalte?
B
A

C
D

E

Răspuns

6.

?

Care dintre următoarele pătrăţele lipseşte din ﬁgura de mai sus?
A

B

C

D

E

Răspuns

F

