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Raport dla Użytkownika testu Logiks General (wersja intermediate)
Raport
- treść raportu jest poufna i przeznaczona

wyłącznie dla przeszkolonego użytkownika.
- okres ważności wyników wynosi 12 miesięcy.

Test
- pozwala na ocenę poziomu ogólnej sprawności

poznawczej.
- obejmuje zadania werbalne, numeryczne i

abstrakcyjne prezentowane w trzech oddzielnych
sekcjach z rozłącznym ograniczeniem czasowym.

- zawiera pulę zadań, z której dla każdego
kandydata losowany jest inny zestaw o takim
samym poziomie trudności.

Wyniki
- interpretowane są poprzez zestawienie

indywidualnych odpowiedzi z odpowiedziami
udzielonymi przez grupę osób, które również
wypełniły ten test (grupę normalizacyjną). Dla
tego raportu jest to grupa: Global (General) 1.0.

- prezentowane są one na skali percentylowej
(procent osób w grupie normalizacyjnej,
które uzyskały niższy wynik), stenowej
(wystandaryzowane wyniki prezentowane na skali
od 1 - 10) oraz przy użyciu pięciu zakresów od
znacznie poniżej do znacznie powyżej średniej.

- przy interpretacji należy uwzględnić tzw. błąd
pomiaru, który oznacza, że rzeczywiste wyniki
kandydata mogą być nieco wyższe lub niższe od
prezentowanych wyników otrzymanych.

Podejmowanie decyzji
- należy bazować na uzyskanym wyniku ogólnym w

połączeniu z dostępnymi i istotnymi informacjami
dotyczącymi kandydata pochodzącymi z innych
źródeł.

Jan Przykładowy uzyskała wynik ogólny, który mieści się w zakresie wyników średnich osiągniętych przez osoby w grupie normalizacyjnej. To
może sugerować, że poziom jej ogólnych zdolności poznawczych, umiejętności rozumowania i wyciągania wniosków jest porównywalny do
poziomu większości osób w tej grupie. Prawdopodobnie Jan będzie równie dobrze jak większość osób w tej grupie radzić sobie z zadaniami
wymagającymi umiejętności rozumowania i wyciągania wniosków.

Wynik ogólny

PERCENTYL

65
STEN

6
ZAKRES

średni

Sekcja werbalna

PERCENTYL

59
STEN

6
ZAKRES

średni

OGÓLNY ROZKŁAD ODPOWIEDZI
15 poprawne

3 niepoprawne

6 bez odpowiedzi

Sekcja numeryczna

PERCENTYL

60
STEN

6
ZAKRES

średni

OGÓLNY ROZKŁAD ODPOWIEDZI
10 poprawne

0 niepoprawne

6 bez odpowiedzi

Sekcja abstrakcyjna

PERCENTYL

67
STEN

6
ZAKRES

średni

OGÓLNY ROZKŁAD ODPOWIEDZI
7 poprawne

2 niepoprawne

1 bez odpowiedzi

Szybkość i dokładność Szybkość Dokładność
Szybkość to wskaźnik bazujący na liczbie zadań, na które
zostały udzielone odpowiedzi. Dokładność to wskaźnik
bazujący na liczbie zadań, na które zostały udzielone
odpowiedzi poprawne. Uzyskany rezultat sugeruje, że Jan
Przykładowy pracuje tak szybko jak większość i utrzymuje
wysoki poziom dokładności.

36 STEN

5
ZAKRES

średni
82 STEN

7
ZAKRES

powyżej średniej
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