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Raport Elements
Przeprowadzono następujące testy Elements: werbalny,
numeryczny i logiczny. Wszystkie testy mają charakter
dynamiczny (adaptacyjny).
Testy dynamiczne (adaptacyjne) same dostosowują się do udzielanych odpowiedzi. Jeżeli
ktoś udziela poprawnej odpowiedzi, system przechodzi do pytań trudniejszych, a za każdym
razem, gdy udziela niepoprawnej odpowiedzi (lub nie udziela odpowiedzi w określonym limicie
czasowym) system przechodzi do pytań nieco prostszych. W ten sposób test może sam
dostosować się do poziomu zdolności odpowiadającego i go właściwie określić. Tym samym,
odpowiadający nie traci czasu na odpowiadanie na pytania zbyt proste lub zbyt trudne. Testy
dynamiczne pozwalają szybciej określić prawdopodobny poziom zdolności odpowiadającego
niż testy tradycyjne, w których każdy odpowiada na te same pytania.
Testy posiadają wbudowaną funkcjonalność randomizacji. W związku z tym istnieje bardzo
małe prawdopodobieństwo by dwie osoby, nawet przy takim samym poziomie zdolności,
miały odpowiadać na dokładnie takie same pytania. Taki zabieg zabezpiecza test w
sytuacjach, kiedy osoby badane rozwiązywać go będą w domu lub bez bezpośredniego
nadzoru. Każda osoba otrzymuje właściwie dobrany i odmienny zestaw pytań, ich liczba jest
jednak stała. Test werbalny zawiera 15 pytań, a numeryczny 12 pytań; 3 pytania do każdego z
5 fragmentów tekstu w teście werbalnym oraz 3 pytania do każdej z 4 tabel (lub zbiorów tabel)
w teście numerycznym. Test logiczny zawiera również 12 zrandomizowanych pytań.

Grupa porównawcza
Otrzymany wynik porównano z próbką wyników z bazy danych osób, które wcześniej
rozwiązały test (lub testy). Grupę porównawczą stanowili absolwenci, specjaliści i
managerowie.
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Grupa porównawcza : Professional, Graduate and Managerial
Elementy Werbalne
Uwzględniając liczbę prawidłowo udzielonych odpowiedzi w określonym
limicie czasowym oraz poziom ich trudności, przyjęty zgodnie z metodą
adaptacyjną samego testu, uzyskane wyniki, w porównaniu z właściwą
grupą referencyjną wskazaną powyżej, pokazują, że: zdolność
rozumowania werbalnego jest lepsza niż 90% wyniku grupy porównawczej

Czas rozwiązywania

14 minut i 55 sekund
średnio tyle samo co inni

Elementy Liczbowe
Uwzględniając liczbę prawidłowo udzielonych odpowiedzi w określonym
limicie czasowym oraz poziom ich trudności, przyjęty zgodnie z metodą
adaptacyjną samego testu, uzyskane wyniki, w porównaniu z właściwą
grupą referencyjną wskazaną powyżej, pokazują, że: zdolność
rozumowania numerycznego jest lepsza niż 35% wyniku grupy
porównawczej

Czas rozwiązywania

12 minut i 28 sekund
średnio tyle samo co inni

Elementy Logiczne
Uwzględniając liczbę prawidłowo udzielonych odpowiedzi w określonym
limicie czasowym oraz poziom ich trudności, przyjęty zgodnie z metodą
adaptacyjną samego testu, uzyskane wyniki, w porównaniu z właściwą
grupą referencyjną wskazaną powyżej, pokazują, że: zdolność
rozumowania logicznego jest lepsza niż 80% wyniku grupy porównawczej

Czas rozwiązywania

11 minut i 48 sekund
dłużej niż większość osób

Weryfikacja
Do celów weryfikacji wyników udostępniono krótsze wersje już wypełnionych testów. Każdy z nich zawiera 6
pytań. Maksymalny przewidziany czas wynosi po 6 minut dla testów werbalnego i logicznego oraz 8 minut
dla testu numerycznego. Testy weryfikacyjne rozwiązuje się pod nadzorem. W ten sposób jesteśmy pewni,
kto rzeczywiście go wypełnia. Moduły weryfikacyjne są adaptacyjne tak samo jak pełna wersja testu.
Zaczynają się na odpowiednim poziomie trudności, uwzględniającym omawiany powyżej wynik testu
rozwiązywanego bez nadzoru. Jeżeli wynik osiągnięty w testach weryfikacyjnych jest istotnie niższy od
wyniku testów rozwiązywanych bez nadzoru, otrzymasz stosowne ostrzeżenie. Celem tego zabiegu jest
zabezpieczenie się przed sytuacją, w której osoba rozwiązująca test w warunkach braku nadzoru poprosi
kogoś o ich rozwiązanie lub skorzysta z niedozwolonej pomocy.
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Weryfikacja testu numerycznego
Test weryfikacyjny testu numerycznego (jak wskazany powyżej) został wypełniony.
Wnioski z weryfikacji
Liczba udzielonych poprawnie odpowiedzi i wybrany adaptacyjnie przez system poziom trudności pytań
wskazują ten sam poziom zdolności co wskazany w pierwszym teście. Test weryfikacyjny potwierdza
pierwotny wynik.
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Oświadczenie
Raport został wygenerowany przez system komputerowy. Spółka Talent Q International, jej
oddziały oraz przedstawicielstwa nie mogą zapewnić, że nie podlegał on modyfikacjom.
Spółka Talent Q International, jej oddziały oraz przedstawicielstwa nie ponoszą
odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki powstałe w związku z wykorzystaniem raportu.
Wykorzystanie Elements Verbal/Numerical tests jest dozwolone tylko osobom upoważnionym
przez Spółkę Talent Q International, jej oddziały i przedstawicielstwa.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie uznaje się za poufne, w związku z czym raport
powinien być przechowywany w warunkach zapewniających jego bezpieczeństwo oraz
zgodność z najlepszymi praktykami w obszarze ochrony danych osobowych.
W standardowych warunkach, raport zachowuje ważność przez okres od 18 do 24 miesięcy.
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