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Percepcja przestrzenna
Percepcja przestrzenna mówi o umiejętności kandydata do znajdowania struktury i regularności w kształtach i
sekwencjach, które są logiczne. Percepcja badana jest poprzez figury rotacyjne, dokańczanie sekwencji,
dostrzeganie regularności w kształtach. Niższy wynik może świadczyć o niewielkich zdolnościach w tym
zakresie, ale także o niedbałośći.
Percepcja przestrzenna kandydata jest na poziomie wyżej średniej
Percepcja numeryczna
Percepcja numeryczna ukazuje zdolności kandydata w sferze matematyki. Umiejętność szybkiego liczenia i
rozpoznawanie wzorów i regulacji pod naciskiem czasu jest kluczowa w tej percepcji. Niższy wynik może
sygnalizować mniejsze zdolności ale też niedbałość.
Poziom percepcji numerycznej kandydata jest dość wysoki
Percepcja lingwistyczna
Percepcja lingwistyczna ukazuje zdolność kandydata do rozumienia i używania języka. Tu rozpoznawanie
analogii jest kluczowa.Niski wynik może świadczyć o mniejszych zdolnościach w tym obszarze, ale może też
oznaczać niedbałość.
Poziom percepcji lingwistycznej kandydata jest średni
Percepcja techniczna
Percepcja techniczna ukazuje zdolność kandydata do rozumienia technicznych i fizycznych
problemów.Zdolność ta jest mierzona pod presją czasu.
Poziom percepcji technicznej kandydata jest dość niski
Kontrola
Kontrola ukazuje stopień, w jakim kandydat zdolny jest do szybkiej, acz dokładnej pracy, do wykonywania jej
dokładnie b ędąc pod presją. Test ten wskauje na poziom, na jakim[Fullname] jest w stanie rozwiązywać,
zarządzać i kontrolowa. Te wartości są ważne w administratywnych i technicznych zawodach. Niski wynik w
tym obszarze może wskazywć na niedbałość, wolne tempo pracy lub perfekcjonizm.
Poziom percepcji o nazwie kontrola jest u kandydata wysoki
Liczenie
Ocena matematyczna zawiera 39 problemów matematycznych i 5 możliwych odpowiedzi co do każdego
zadania.Problemy do rozwiązania zawierają dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.Ważne jest
ukończenie tego oceniania najszybciej, jak to możliwe. Na samym początku oceniania, problemy matematyczne
są proste do rozwiązania, dopiero później poziom trudności wzrasta. Z jednej strony test bada zdolności
matematyczne,z drugiej Twoja umiejętność radzenia sobie z liczbami. Rezultaty testu b ęd ą wiele mówiły o
kandydacie i umiejętnościach potrzebnych na danym stanowisku. Precyzja jest w takiej pracy kluczowa.
Poziom percepcji liczbowej jest u kandydata dość wysoki
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