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zőket. A „facebook” magasan vezet, több mint hárommilliárd havi találattal, ezt követi a 
„youtube”, 755 millióval, de a „hotmail” is nagy népszerűségnek örvend, a maga 414 millió 
találatával. Ami érthetetlen, az a negyedik helyezés – az ugyanis maga a „google” szó. 

(tech.hu, www.sg.hu, index.hu nyomán)  
 

 
 

Milyen szintű az alkotóképességed, kreativitásod? 

 
Az alábbi kijelentések értékelése alapján megtudhatod, hogy milyen szintű az alkotóképességed. 

Értékeld 1–5-ig terjedő skálán az alábbi kijelentéseket abból a szempontból, hogy azok rád mennyire 
jellemzőek. (1-sosem, 2-ritkán, 3-néha, 4-, többnyire, 5-mindig). Mivel ez a felmérő egy játék, csupán 
elgondolkozásra szeretne késztetni. 

 
Kijelentések Értékelés 
Könnyen és hamar rájövök, hogy valaki mit akart mondani  
Könnyen és hamar felismerem, ha egy probléma nyilvánvaló, egyértelmű  
Könnyen észreveszem a legkülönbözőbb, esetenként rejtett problémákat  
Amikor tervezek, rengeteg tervváltozat jut eszembe   
Nagyon könnyen születnek az ötleteim  
Könnyen társítom, összekapcsolom a különböző ötleteket  
Problémák elemzésekor képes vagyok sokféle megközelítést alkalmazni   
Feladatok megoldása során új meg új megoldásmódokat alkalmazok  
Egy probléma megoldásakor nagyon változatos ötleteket tudok kitalálni  
Ritka ötletek alapján másoktól eltérő, eredeti megoldásokat tudok kitalálni   
A problémákra legtöbbször meglepő újító ötleteket tudok adni  
A problémákra rendszerint szokatlan válaszokat szoktam adni  
Könnyen tudok következtetést megfogalmazni  
Mind teljesebb körökbe, hálózatokba tudom rendezni a gondolataimat  
Könnyen tudom szintetizálni a gondolataimat  
Képes vagyok a részleteket aprólékosan kidolgozni  
Információk alapján könnyen fel tudok építeni egész struktúrákat  
Könnyen fel tudok építeni tervezeteket   
Szeretem megkeresni az adott dolgot meghatározó összetevőket  
Aprólékosan elemzem valamivel kapcsolatos tényeket, okokat, következményeket  
Ízekre szedem a struktúrákat, az egységeket, hogy újakat hozhassak létre  
Képes vagyok felfogni a tárgyakat a szokásostól, a hagyományostól eltérő módon  
A dolgokat képes vagyok sajátos módon, egyedien magyarázni  
Könnyen meglátom, hogyan lehet a tárgyakat új célokra felhasználni  
Képes vagyok egyszerre több dologra koncentrálni  
Amikor döntök, figyelembe tudok venni minden körülményt  
Sok, sokféle, egymással összefüggő gondolattal tudok egyszerre foglalkozni  
Képes vagyok a dolgok értékét könnyen megbecsülni  
Meg tudom ítélni, hogy egy gondolat, ötlet mennyire hasznos  
Tisztában vagyok saját magam értékeivel, hibáival  
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Megoldás  
Gyűjtsd össze az egyes kijelentésekre adott pontjaidat az alábbi táblázatba, hogy megtudd, meny-

nyire jellemző rád a kreativitást alkotó faktorok mindegyike! 
 

A kreativitás faktorai Kijelentések Pont-
szám 

Általános problémaérzékenység. Ennek birtokában könnyen meglátod, és ha-
mar észreveszed a legkülönbözőbb, gyakran rejtett, nem evidens és ese-
tenként nem egyértelmű problémákat. 

1, 2 és 3  

Fluencia (folyékonyság). E tényező a kitermelt gondolatok sokaságára, az 
ötletek generálásának és az asszociáció-teremtés könnyedségére, az esz-
mék folyamatos és könnyed produkciójára utal 

4, 5, és 6  

Flexibilitás (rugalmasság). Olyan tényezőről van szó, amely lehetővé teszi, 
hogy egy probléma megoldásában az egyén igen változatos, újabb és 
újabb megközelítési módokat alkalmazzon és nagyon is különböző gon-
dolatokat vagy ötleteket tudjon kitalálni. 

7, 8 és 9  

Eredetiség. A kreatív gondolkodás központi sajátossága, amely arra vonat-
kozik, hogy az egyén új, szokatlan, ritka innovatív ötletek révén, mások 
megoldásaitól eltérő és meglepő válaszokat tud adni a problémákra. 

10, 11 és 12  

Szintetizálás. A kreativitás azon faktora, amelynek segítségével egyre átfo-
góbb rendszerekbe, fokozatosan nagyobbodó, s mind teljesebb és egysé-
gesebb körökbe vagy hálózatokba lehet rendezni a gondolatokat 

13, 14 és 15  

Elaboráció. Ez olyan faktor, amely a részletek kitöltésében játszik szerepet, 
amennyiben adott információk alapján egész struktúrákat, illetve terveze-
teket lehet felépíteni. 

16, 17 és 18  

Analízis. Gondolkodási művelet, melynek segítségével szét lehet bontani a 
legkülönbözőbb struktúrákat, új egységek létrehozásának céljából 

19, 20 és 21  

Újradefiniálás. Az egyes tárgyaknak a szokásos módozatoktól eltérő, olykor 
a hagyományosnak ellentmondó felfogása, egyedi magyarázata vagy új cé-
lokból történő felhasználása.  

22, 23 és 24  

Komplexitás. E faktor annak képességére vonatkozik, hogy adott időben 
sok, illetve sokféle, de egymással összefüggő gondolattal lehet operálni 

25, 26 és 27  

Értékelés. Ez egy olyan faktor, mely révén könnyen meg lehet állapítani az 
új gondolatok vagy ötletek értékét 

28, 29 és 30  

 Összesen  
 
A fenti táblázat kreativitás faktorait Dr. Fodor László A kreatív személyiség című írása alapján sorol-

tuk fel. http://www.oracler.ro/fodlink/a%20kreativ%20szemely.html (letöltve 2012. 08. 21.) 
Kiértékelés:  
Az egyes kreativitás-faktorod az elért rész-pontszámod alapján: 5-8 pont gyenge, 9-

12 pont közepes, 13-15 pont esetén magas értéket képvisel. 
A kreativitásod az elért össz-pontszámod alapján: 15-60 pont között alacsony mér-

tékű, 61-95 között közepes, 66-90 között magas fokú. 
 

Összeállította: Kovács Zoltán 


