
Testování na Gymnáziu Teplice  
 
Společnost Mensa provádí základní testování fluidního intelektu na základě několika různých testů. IQ 
dospělých měří prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného 
mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. IQ dětí do 14 let měří prostřednictví vlastního testu 
standardizovaného na více než 3 000 dětech v České republice.  Na správnost prováděných testování 
dohlíží i psycholog Mensy ČR – Vladimír Marček, Ph.D.. 
Jednotlivé testy lze opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi 
jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování 
s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. 
Při výsledku podle stupnice používané v ČR 130 a více má testovaný možnost stát se členem Mensy. 

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se 
o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly 
zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test je písemný. 
Test nelze absolvovat on-line, forma testu je vždy prezenční.  

Test pro žáky a učitele z Gymnázia Teplice je připraven na úterý 14. 6. 2022 na 14:30 a 15:30. 

Přihlášení je možné zde:       https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php 

Cena testování je pro žáky gymnázia snížena na 200,- Kč/os. 
Pro učitele je test zdarma. 

Test je rozdělen podle věku: 
 
Vstupní test pro dospělé (věk 14+) - čistý čas testu 40 minut + instruktáž 
Vstupní test pro děti (věk 9-13) - čistý čas testu 30 minut + instruktáž 

Výsledky testování budou odeslány nejpozději 10. pracovní den po datu testování. 
Při přihlášení na testování si zároveň vyberete formu zaslání výsledků, poštou nebo elektronicky. 

Elektronicky 
… pokud je testovaná osoba na testování elektronicky přihlášena a ověří email pro zaslání výsledků 
potvrzením odkazu zaslaného po přihlášce na testování 
… výsledek dětí mladších 15 let zasíláme na email zákonného zástupce 
… pokud testovaná osoba absolvuje testování opakovaně, pak výsledek testu obdrží poštou 

Poštou domů na adresu testovaného 
 
Pokud Vám výsledek pošta nedoručila, napište prosím e-mail koordinátorce testování 
(testovani@mensa.cz), která Vám po kontrole údajů zajistí nové zaslání. Do e-mailu prosím napište:  
   : jméno a příjmení testovaného, 
   : datum narození, 
   : úplnou a správnou korespondenční adresu, 
   : jméno uvedené na schránce (liší-li se od jména testovaného). 

Dvojjazyčné potvrzení výsledku testu 

Mensa ČR vystavuje za příplatek Kč 100,- dvojjazyčné potvrzení výsledku testu. Potvrzení má formu 
certifikátu a je vytištěno na tvrdém papíře. Je česko – anglické a mimo výsledku na české stupnici na něm 
najdete i přepočet na severoamerickou a evropskou stupnici. Můžete jej třeba použít jako doklad o výši IQ 
při přijímacím řízení, či hledání zaměstnání. 

 

https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php
mailto:testovani@mensa.cz


 

Intelektové pásmo Percentil IQ 

Mimořádně intelektově nadaný 98 a více 130 a více 

Intelektově nadaný 91 – 97 120 - 129 

Nadprůměr 76 – 90 111 - 119 

Průměr 25 – 75 90 - 110 

Podprůměr 24 a méně 89 a méně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mensa.cz/static/344/Certifikat.JPG

