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ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA TESZTSOROZAT (ATS)
A tesztsorozat tesztjei olyan képességeket mérnek, melyekre azoknak van szüksége, akik
műszaki feladatokon dolgoznak.
Mérnökök, technikusok számára ajánljuk.

UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE (VTS1)
Írott utasítások értelmezésének képességét méri. Az elemzendő témakörök technikai
feladatokkal

kapcsolatosak,

a

szövegek

gépek

kézikönyveiben

található

kezelési

útmutatókhoz hasonlítanak. A teszt megoldásához nincs szükség szakszavak ismeretére.
Rendelkezésre álló idő: 20 perc
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SZÁMOK BECSLÉSE (NTS2)
Számítások eredményeinek viszonylag gyors megbecsülésére való képességet méri. A
kérdések megválaszolásához a négy alapművelet mellett a törtek és a százalékszámítás
ismerete is szükséges. A feladat: kiválasztani a lehetőségek közül a legmegfelelőbbnek tűnőt.
Számológépet nem lehet használni ebben a tesztben.
Rendelkezésre álló idő: 10 perc
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HIBAKERESÉS (FTS4)
Ebben a tesztben kapcsolási rajzok ellenőrzése a jelöltek feladata. Minden esetben kapcsolók
sorozatából kell kiválasztaniuk azt az egyet, amelyik éppen nem működik. A feladatok
megoldásához jó vizuális és logikai készségre van szükség. Kiválóan alkalmazható olyan
munkakörök esetén, amikor bonyolult gépeket kell kezelni, és gyorsan fel kell ismerni a
hibákat.
Rendelkezésre álló idő: 20 perc
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ÁBRÁK ELLENŐRZÉSE (STS5)
Azt vizsgálja, hogy a jelölt mennyire képes felismerni a két vagy három dimenzióban
elforgatott komplex ábrákon található eltéréseket. Erre a képességre nagy szükség van például
elektronikus rendszerek tervezésénél, ellenőrzésénél, a technikusi, mérnöki munkában, a
számítógéppel segített tervezésben (CAD) stb.
Rendelkezésre álló idő: 15 perc
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TECHNIKAI TESZTKÉSZLET (TTB)
A tesztsorozat tesztjei a munkaképességek rendkívül széles skáláját vizsgálják, így a legtöbb
munkakörhöz könnyen megtalálható a legmegfelelőbb vizsgálati eszköz.
Szakmunkások, gyakorlott gépkezelők és művezetők számára ajánljuk.

NYELVI ÉRTELMEZÉS (VT1.1)
A technikai foglalkozásokhoz szükséges alapvető anyanyelvi ismereteket vizsgálja. A
feladatok között szerepel mondatkiegészítés, szóértelmezés, szinonímák és ellentétes jelentésű
szavak megtalálása.
Rendelkezésre álló idő: 12 perc
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SZÁMOLÁSI FELADATOK (NT2.1 és NT 2.2)
Az alapvető számolási képességet vizsgálja a műveletek közti viszony megértését és gyors
számolást egyaránt igénylő feladatokkal. A négy alapművelet ismerete és biztos használata
feltétele a jó teszteredménynek. A teszthez nem szabad számológépet használni. A teszt két
azonos nehézségű változatban áll rendelkezésre.
Rendelkezésre álló idő: 10 perc
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BECSLÉS SZEMMÉRTÉKKEL (ET3.1)
Ez a teszt egy olyan képességet vizsgál, ami — tapasztalatok szerint — az általános
intellektuális képességtől jórészt független. Azt méri, hogy a vizsgált személy mennyire képes
megbecsülni, illetve összehasonlítani hosszméreteket, szélességet és különböző formákat.
Különösen fontos azoknál a technikusi munkáknál, melyek bizonyos tervezési elemeket is
tartalmaznak.
Rendelkezésre álló idő: 10 perc
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MECHANIKAI ÉRTELMEZÉS (MT4.1 és MT4.2)
Mechanikai értelmezésre két párhuzamos tesztet ajánlunk: MT4.1 és MT4.2
Az alapvető mechanikai elvek megértését és alkalmazásait (emelő, lejtő, ék stb.) vizsgálja. A
jelöltnek rajzok alapján kell elképzelnie a problémákat, ezért a feladatokat más hasonló
tesztekhez képest kevesebb „fizikatudással” is meg lehet oldani. Ez a képesség sok technikai
jellegű munkánál igen fontos.
Rendelkezésre álló idő: 18 perc
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TECHNIKAI ÉRTELMEZÉS (VT5.1)
A teszt azt méri, hogy a jelölt képes-e megérteni olyan típusú szövegeket, amilyeneket pl.
gépkönyvekben vagy kezelési útmutatókban találhat. A jelöltnek rövid szövegrészletek
elolvasása után kérdésekre kell válaszolnia, melyekből kiderül, milyen alaposan értette meg
azt, amit olvasott.
Rendelkezésre álló idő: 18 perc
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HIBAKERESÉS (FT7.1)
Logikai rendszerekben előforduló hibák megtalálásának képességét méri anélkül, hogy
előzetesen megtanult ismeretekre szükség lenne. A feladat: meg kell találni, hogy bizonyos
szabályok szerint működő operátorok közül éppen melyik nem működik. A teszt technikusok
és mérnökök számára egyaránt ajánlott.
Rendelkezésre álló idő: 18 perc
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ÁBRÁK FELISMERÉSE (ST8.1)
Kétdimenziós ábrák felismerésének képességét méri. Az ábrák el lehetnek forgatva, de a
feladatok térbeli tükrözést nem tartalmaznak. A teszt által vizsgált tulajdonság számos
mechanikai, konstrukciós jellegű munka esetén alapvető fontosságú.
Rendelkezésre álló idő: 10 perc
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SZEMÉLYI TESZTSOROZAT (PTB)
Ez a népszerű tesztcsomag a hivatali munkákhoz szükséges képességeket méri. Az egyszerű
feladatok figyelmes, pontos munkát igényelnek.
Hivatalnoki, adminisztratív munkakörök (például titkárnők) tesztelésére ajánljuk.

ADATELLENŐRZÉS (CP3.2a)
Egy kézzel írt lista géppel írt változatában kell megtalálni — gyorsan és pontosan — a
hibákat. Az ellenőrzés gyorsaságát és pontosságát méri.
Rendelkezésre álló idő: 7 perc
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JELEK AZONOSÍTÁSA (CP7.1)
Számok és jelek sorozatai között kell megkeresni azt, amelyik azonos a bemutatott sorozattal.
Olyan hivatali munkaköröknél ajánlott, amikor a sok rutinellenőrzés a munka komoly részét
képezi.
Rendelkezésre álló idő: 10 perc
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TERMELÉS (WSSP)
A termelő munkához szükséges alapvető olvasási, számolási és ellenőrzési képességeket
vizsgálja.
Betanított munkások, fizikai dolgozók számára ajánljuk.

UTASÍTÁSOK MEGÉRTÉSE (VWP1)
A teszt egyszerű szövegeket tartalmaz, és azt méri, hogy a jelölt mennyire képes megérteni és
értelmezni a bennük foglalt utasításokat. A feladatok viszonylag könnyűek, és az üzemi
munka

mindennapjain

alapulnak,

ezért

különösen

ajánljuk

fizikai

dolgozók

alkalmasságvizsgálatára.
Rendelkezésre álló idő: 12 perc
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SZÁMOLÁSI FELADATOK (NWP2)
A munkával kapcsolatos gyakorlati feladatokban az alapvető számolási szabályokat kell
alkalmazni. A feladatok tartalma arról szól, hogy különböző alkatrészek raktárkészlete
hogyan fogy, mikor, mennyire kell feltölteni. A teszt minden olyan ipari környezetben
felhasználható, ahol a munkához szükség van a négy alapműveletre.
Rendelkezésre álló idő: 10 perc
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KAPCSOLÓK EGYEZTETÉSE (CWP3)
A teszt azt méri, mennyire képes a jelölt felbecsülni, hogy bizonyos egyszerű szabályok
alapján az egyik jelsorozat megfelel-e egy másik jelsorozatnak. Erre a képességre mindenütt
szükség van, ahol a dolgozók olyan berendezéseket működtetnek, melyeken jelzőkészülékek,
kezelőszervek vannak.
Rendelkezésre álló idő: 7 perc

KAPCSOLÓK EGYEZTETÉSE CWP3
Példák
LÁMPÁK

KAPCSOLÓK
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KÉZÜGYESSÉG (WSS MANUAL DEXTERITY)
A két vizsgálati eszközből álló sorozat a kézügyességet vizsgálja. Különböző alkatrészekből
álló

szerkezeteket

kell

összeszerelni

meghatározott

idő

alatt:

ilyen

értelemben

„munkaszimulációs” gyakorlatnak is felfogható.
Betanított munkások, fizikai dolgozók számára ajánljuk.

FINDEX
A teszt kis tárgyak manipulációjához szükséges „finom” mozdulatokra való képességet
vizsgálja. Mindkét kéz használatával vékony acélrudakat kell kis lyukakba beilleszteni, majd
csavarhúzóval rögzíteni.
Rendelkezésre álló idő: 7 perc
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MANDEX
A teszt a tárgyak összeszereléséhez szükséges kézügyességet méri. A jelölt egy faalapon
összeszerelt modellt kap, mely 6 acéllemezből és különféle összekapcsoló elemekből áll. A
feladat az, hogy a megadott elemekből a bemutatott modellel azonos szerkezetet kell
összeállítani, külön szerszámok nélkül. A kapott pontérték a megfelelő helyre került elemek
alapján jön létre.
Rendelkezésre álló idő: 15 perc
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SZEMÉLYISÉGKÉRDŐÍVEK
Két rövid személyiségkérdőívet ajánlunk, melyek közül a Munkastílus Kérdőív (WSQ)
elsősorban fizikai dolgozók vizsgálatára készült.

MÉRTÉK (IMAGES)
Akkor érdemes használni, ha csak kevés idő áll rendelkezésre és nincs szükség részletes
személyiségrajzra (például adminisztratív dolgozók vagy betanított munkások kiválasztása
esetén). A kérdőívhez olyan sajátos válaszlap tartozik, melynek segítségével a vizsgált
személy a válaszait maga is kiértékelheti.
A Mérték rövid önértékelő kérdőív. 56 állítást tartalmaz, és 6+1 tulajdonságot vizsgál
(kreatív, módszeres, rámenős, élénk, érzelmi, toleráns, és a plusz egy skála azt jelzi, hogy a
vizsgált személy mennyire igyekezett jó színben feltüntetni magát). Van egy II. változata is,
melynek 24 állítása ugyanezt a 6 tulajdonságot vizsgálja úgy, hogy a vizsgált személyt
kollégái, főnöke értékelhetik vele. Ha az idő rövidsége fontos szempont, a Mérték használata
megfontolandó lehetőség. Tréning-célokra is kiváló.
Rendelkezésre álló idő: kb. 10 perc
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MUNKASTÍLUS KÉRDŐÍV (WSQ)
A Munkastílus Kérdőív elsősorban fizikai dolgozók személyiségvizsgálatára ajánlott,
értékelési és fejlesztési célú felmérések esetén egyaránt. A teszt kialakításakor ügyeltek arra,
hogy az állítások nyelvezete, a feltett kérdések, a vizsgált dimenziók egyaránt
alkalmazkodjanak a munkások tevékenységéhez.
A vizsgált személynek 162 állításról kell eldöntenie egy ötfokú skálán, hogy mennyire
jellemző rá. A teszt 17 tulajdonság alapján rajzolja meg a jelölt profilját. Tulajdonképpen az
OPQ munkások számára készült változata.
Rendelkezésre álló idő: 25 perc
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INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA TESZTSOROZAT
A tesztsorozat négy képességtesztet foglal magába. A tesztek azokat a képességeket fedik le,
amelyek szükségesek egy számítástechnikai szakember számára.

SZÖVEGEK ELEMZÉSE (VIT1)
Ez a teszt a kitöltő szövegértelmezési képességeit vizsgálja. A feladatok idézeteket
tartalmaznak, melyek után állítások találhatók. Minden állításról el kell dönteni, hogy az
idézetben található információk alapján igaz, hamis vagy az további információk nélkül nem
eldönthető. A tesztet informatikai, mérnöki szakemberek számára ajánljuk.
Rendelkezésre álló idő: 25 perc
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SZÁMÍTÓGÉPES ELLENŐRZÉS (CIT3)
Ez a teszt a vizsgálati személyek figyelmi képességét méri. A jó eredményhez nem csupán
figyelni kell a részletekre, de gyorsan is kell válaszolni. A vizsgálati személyek feladata az,
hogy négy megadott betű/szám kombinációból kiválassza azt az egyet, amelyik megegyezik
egy megadott betű/szám kombinációval.
Rendelkezésre álló idő: 7 perc
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DIAGRAMOK ELEMZÉSE (DIT6)
Ez a teszt a vizsgálati személyek logikai gondolkodását méri. A tesztben logikai szabályokat
kell felismerni és követni. A szabályokra összetett diagramok elemzése alapján lehet rájönni.
A szabályokat konkrét feladatokra kell alkalmazni. Az alkalmazás jóságát azzal mérjük, hogy
a vizsgált személy hányszor képes az előre megadott válaszokból kiválasztani a helyes
választ. Ajánljuk mérnöki, informatikai munkát végzők számára.
Rendelkezésre álló idő: 35 perc
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KOCKÁK A TÉRBEN (SIT7)
Ez a teszt a kitöltő térbeli látás képességét vizsgálja. A feladat mindig a következő: meg van
adva egy kocka kiterített sablonja és négy kocka (kissé felülről) nézett képe. Ez utóbbiak
közül kell megtalálni azt, amelyik a kiterített a sablonból elkészíthető (előfordulhat, egyik
sem, akkor ezt kell jelezni). Műszaki ajánljuk.
Rendelkezésre álló idő: 20 perc
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