Pszichológia témájú tájékoztató vélemény
Megbízó cég:
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Megbízó Személy

Pályázó neve:

Vizsgált Személy

Életkor:

34 év
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felsőfok

Megpályázott munkakör:

Területi képviselő
Általános tájékoztató
IQ

Az intelligencia vizsgálat, az ezzel kapcsolatosan kitöltött teszt, a mentális jellemzőket, a
gondolkozás gyorsaságát és területeit vizsgálja, s általánosságban mondható, hogy minél
magasabb a pontszám, annál gyorsabb gondolkozás, jobb tanulási képesség, és
problémamegoldó készség várható.
Ezen a teszten elérhető pontszám maximuma 150 pont, amit nagyon kevesen érnek el. 90
pontnál alacsonyabb értékek szintén ritkán születnek. Az alábbi táblázatban tájékoztató
jelleggel van összefoglalva s sávokra bontva, hogy az egyes tartományokhoz általában milyen
sajátosságok tartoznak.
Pont érték
Várható jellemzők
- 90
Nehézkesebb gondolkozás megértés, döcögősebb tanulási folyamat, nehézkesebb
kommunikáció – ezek a gyakori kísérő jelenségei ennek a tartománynak, amennyiben
nem „egyéb” ok eredményezi ezt a pontértéket.
91-100
Lassabb reakciók mellett az alapvető feladatok és összefüggések megértése, ismert
feladatokban való boldogulás, de kombináció, kreativitás magasabb szintje nem igazán
várható.
101-105
A megszokott közegben és feladatokkal való megfelelő műveletek végzése várható, de
új helyzetekben bizonytalankodóbb lehet, s problémák megoldása esetében is hasznos
lehet számára a segítség.
106-115
Megszokott közegben könnyen mozog, megfelelően hatékony, nem minden újdonságot
fogad szívesen, a bejáratott utak stabilizálják. A „mérnök” típusú személyiségek – azaz,
ha egy feladatnak nekikezdtek, akkor azt nehezen hagyják félbe – hajlamosak hasonló
eredményt mutatni, holott, ha nem „ragadnának le”, jobb eredményt érnének el.
116-125
Itt már legtöbbször megjelenik a kreativitás, újítás. Könnyebben tanul, új helyzetekben is
jobban alkalmazkodik, megjelennek a gyorsabb reakciók, hatékony kommunikáció.
126-135
Általában az átlagosnál nagyobb ötletesség, gyorsaság, kreativitás megjelenésének
kezdete. Könnyen és gyorsan tanul. Fejlődő képes, nem riasztják vissza a szokatlan
helyzetek, sok megoldás jut az eszébe. Általában gyors reakciók, gyors gondolkozás.
136-145
Pörgő, gyors gondolkozás, gyakran reakciókban, megoldásokban megelőzi a
környezetét. Gyakran kihívásként kezeli a problémákat, jó kreativitás várható. Általában

145-

személyiségjegyektől függetlenül jól kommunikál, jó helyzetfelismerő képességgel
rendelkezik
Az előző tartomány jellemzőinek megfelelő sajátosságok jelennek meg még fokozottabb
formában. A lakosság 0,5 %-a rendelkezik ilyen vagy magasabb pontszámmal. Általában
a megszokottól eltérő gondolkozás, ötletek és szemlélet is megjelenhet. A gyorsaság, a
gyors megértés, az „éleseszűség”, az újítás stb. rendszeres kísérői ennek a tartománynak.

Elért pontszám
Vizsgált területek
Összes / elolvasott
Elolvasott / megválaszolt összes
Elolvasott / helyes összes
Megválaszolt / helyes összes
Elolvasott / megválaszolt verbális
Elolvasott / helyes verbális
Megválaszolt / helyes verbális
Szókincs
Szókincs és asszociáció
Elolvasott / megválaszolt műszaki
Elolvasott / helyes műszaki
Megválaszolt / helyes műszaki
Elolvasott / megválaszolt precizitás
Elolvasott / helyes precizitás
Megválaszolt / helyes precizitás
Elolvasott / megválaszolt elemző
Elolvasott / helyes elemző
Megválaszolt / helyes elemző
Elolvasott / megválaszolt numerikus
Elolvasott / helyes numerikus
Megválaszolt / helyes numerikus

Vizsgált Személy
116
Kapott eredmények
100 %
100 %
51 %
51 %
100 %
67 %
67 %
67 %
67 %
100 %
17 %
17 %
100 %
50 %
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100 %
64 %
64 %
100 %
33 %
33 %

NŐK FELSŐFOK
112
Átlagok
88%
89%
53%
61%
93%
69%
74%
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45%
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Eredmények az IQ teszt összes kérdés tekintetében
•

az elért pontszám az átlag feletti tartomány alsó részébe esik, ami nem rossz
eredmény, viszont összegezve az látható, hogy az összes kérdés elolvasása mellett a
relatív eredményessége - az 'Elolvasott / helyes arány' - nem túl kiugró, azaz nagyon
gyors, de kevésbé hatékony volt, s ennek összesített eredményeként, az ilyen típusú
feladatok esetében, jó mentális képességre utaló eredményt hozott

•

látható tehát, hogy végig jutott a kérdéseken (Összes / elolvasott: 100 %), ami mellett
a válaszadási szándék nagyon magas értéket mutat (Elolvasott / megválaszolt összes:
100 %), mely eredmények egy igen pörgős feladat-megoldási stílust, és rendkívül
magas megoldási szándékot tükröznek

•

az 'összkép' ennek megfelelően egy nagyon gyors feladat-megoldási készséget,
valamint az egyes részterületek vonatkozásában nagyon alapos feldolgozást, viszont
az átlagosnál valamivel gyengébb eredményességet mutat (Elolvasott / helyes összes:

51 %), ennek megfelelően a magasabb pontszám a nagyon gyors munkájának és az
átlagosnál valamivel gyengébb hatékonyságnak, valamint a 100 %-os válaszadási
aránynak az eredője
•

a relatív részeredményeket nézve (Elolvasott / helyes arányok - Verbális: 67 %,
Technikai érzék: 17 %, Precizitás: 50 %, Elemző képesség: 64 %, Numerikus: 33 %)
látható, hogy az öt részterület közül a verbális terület a legerősebb, ami megfelel a
szokásos képnek

•

érzékelhető az is, hogy az eredmények elég nagy szórást mutatnak s ezen belül az
egyik leggyengébb a technikai érzék területe, a legerősebb pedig a már említett
verbalitás
Verbális készségek területe

•

az eredmények mutatják, hogy minden területen minden kérdésre válaszolt, tehát a
tekintetben, hogy mely területet tekintette erősségének, nem látható különbség
(Elolvasott / megválaszolt arányok: Verbális: 100 %; Technikai érzék: 100 %;
Precizitás: 100 %; Elemző képesség: 100 %; Numerikus: 100 %)

•

a verbális készségek területén a nagyon magas válaszadási arány mellett a relatív
eredményesség átlagos (Elolvasott / helyes verbális: 67 %)

•

az ezen a területen elért átlagos integrált eredmény a két részterület ('szókincs' és
'kombinált'), nagyjából az átlagosnak megfelelő eredmény-együttesének köszönhető

•

az e területre vonatkozó eredményei tehát összességében egy pörgős beszédstílus
mellett átlagos kifejező készséget mutatnak, aminek a hátterében az általános szintnek
megfelelő szókincse, valamint megfelelő asszociációs készsége áll
Technikai érzék területe

•

ahogyan az eddig is érzékelhető volt, a műszaki kérdéskör is olyan terület, mely
látszólag közel állt hozzá, hiszen itt is válaszolt minden kérdésre

•

viszont a nagyon magas válaszadási arány ellenére a relatív eredményessége nagyon
gyenge értéket mutat (Elolvasott / helyes műszaki: 17 %)

•

összegezve tehát, a technikai érzék területére vonatkozó összesített eredményei elég
gyenge műszaki látásmódot, érzéket tükröznek
Precizitás területe

•

hasonlóan az összes egyéb területhez, ez is egy olyan terület volt, ahol minden
kérdésre válaszolt, tehát elég felkészültnek érezhette magát ezen a területen

•

viszont a nagy válaszadási kedv mellett sem ért el kiugróan jó eredményt, ez az érték
(Elolvasott / helyes precizitás 50 %) e területen nem túl magas, bár a kontroll
csoporthoz képest valamivel erősebbnek látszik

•

az, hogy e területen minden kérdésre válaszolt, tehát nagyon alapos volt, erős
megfelelésre, az pedig, hogy a relatív eredményessége saját kontrollcsoportjához
képest ugyan jó, de a nagy átlaghoz képest viszont alacsonyabb, átlagos koncentrációs
készségre utal
Elemző képesség területe

•

ahogyan az már az eddigiekből látható volt, ez a terület is közel állt hozzá, hiszen az
összes többi területhez hasonlóan, itt is válaszolt minden elolvasott kérdésre - lsd. a

megválaszolt kérdések aránya az öt terület esetében: 100 %; 100 %; 100 %; 100 %;
100 %
•

az itt is érzékelhető nagy válaszadási kedv megfelel a szokásos eredményeknek, és az
eredményessége nagyjából az átlagos szintnek felel meg (Elolvasott / helyes elemző:
64 %), amit a kérdéssor java részének feldolgozása mellett érte el

•

ennek megfelelően a mutatott értékek (Összes / elolvasott: 100 %, Elolvasott /
megválaszolt elemző: 100 % és Elolvasott / helyes elemző: 64 %) nagyjából átlagos
logikai készséget és problémamegoldó képességet mutatnak
Numerikus terület

•

az, hogy a numerikus területen is minden kérdésre válaszolt, nem egy szokványos
kitöltési eljárás, ami arra utal, hogy nagy önbizalommal fordult a matematikai terület
felé,

•

viszont az itt is érzékelhető nagy válaszadási kedv mellett a relatív eredményessége
csak átlagos (Elolvasott / helyes numerikus: 33 %)

•

az elején már említett gyorsasága (Összes / elolvasott: 100 %), és az ezen a területen is
megjelenő rendkívül alapos munkája révén elért relatív eredménye (Elolvasott / helyes
numerikus: 33 %), átlag körüli numerikus probléma-megoldási készséget mutat

