
Koncentrációs teszt eredménye
A mátrix mutatja a mért jellemzőket, s azok integrált eredményét. A vízszintes oldal a 
sebességet, a függőleges oldal a pontosságot (hibaszázalékot) mutatja. 

A kettő jellemzőből számított tényező a Koncentrációs Teljesítmény (KT).

Az ábrán a szürke téglalapok mutatják az átlagos tartományt, míg a rózsaszín jelölés az 
extrém magas és extrém alacsony tartományokat mutatja. Az extrém tartományok jellemző 
sajátossága a következő:

- bal felső sarok – a pedáns mentalitásra jellemző (nagyon lassú, de hibátlan)

- bal alsó sarok – a dekoncentráció területe (nagyon lassú és nagyon pontatlan)

- jobb felső sarok – kiemelkedő koncentráció (nagyon gyors és nagyon pontos)

- jobb alsó sarok – a figyelmetlenség vagy megbízhatatlanság jelzője (nagyon gyors 
és nagyon pontatlan)

A mátrixban látható „1” jel azt mutatja, hogy milyen eredményt ért el az életkor szerint 
korrigált adatok alapján (korcsoportjának megfelelő eredmény), míg az „@” jel azt mutatja, 
hogy milyen eredményt ért volna el az „optimális” korban. Mivel a program két fő vizsgálatát 
tudja elvégezni (akár összehasonlító vizsgálatként), ugyanez érvényes a „2”-s jelre és a „β”-ra 
is. 

Értékelés
Az eredmények azt mutatják, hogy a „Vizsgált Személy 1” (azaz a vsz1., illetve a vsz2.) 
tempójában lassabb, pontosságában pedig majdnem átlagos eredményt ért el, s ezek együttes 
eredménye egy elég gyenge KT érték. A vsz2 esetében pedig a nagyon gyors, de nagyon 
pontatlan munkavégzés látszik. 

Az is látható, hogy az „abszolút” eredménye az extrém alacsony tartományba esik, tehát ha 
nem a korához mér korrigált (relatív) eredményt vizsgáljuk, hanem az abszolút teljesítményt, 
akkor látható, hogy nagyon rossz eredményt ért el (alig kerülte el a nagyon gyors de nagyon 
pontatlan tartományt).

A vsz2 a nagy gondosságot igénylő feladatok esetében nagy hibaszázalékkal dolgozik, ezért 
esetleg alacsonyabb szintű figyelmet igénylő koncentrációs feladatoknál (könnyebben 
érzékelhető eltérések esetében) teljesíthet megfelelően. 
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A tesztgörbék lefutását nézve látható, hogy a vsz1 esetében a teszt az un. „szinttartó” görbe 
képét adják, ami azt jelenti, hogy a teszt során nagyjából azonos tempó mellett dolgozott.

A korai stressz az első három sor magasabb hibaszázalékában jelentkezik, s nem a sebesség 
változásában.

Ez ugyancsak önmérsékletet, kontrollt erősítő jegy, hiszen sem „vágtázni” nem akart, sem a 
teljesítménye nem ingadozik különösebben – középen volt egy gyorsítási szándék, de aztán 
visszatért ahhoz, amit biztosan tudott teljesíteni, illetve a 13. sorban jelenik meg először 
láthatóan a fáradás. 

Ez egy állandó teljesítményre törekvést, kiszámítható gondolkodást mutat.

Azzal együtt, hogy érzékelhetően nem az ilyen típusú feladatok azok, melyek közel állnak 
hozzá, vagy melyekben könnyen jól teljesítene. Ez részben a megfelelni akarás, részben a 
stressz érzékenység következménye lehet. 

A vsz2 tesztgörbéje az un. „Látvány” görbe, azaz, a tempót helyezte előtérbe – tehát nem 
pontosan, hanem gyorsan akart dolgozni. A szabályáthágásra enged következtetni az 1-2 sor 
jellege is – valószínűleg az első sort nem fejezte be a lejárt időlimit után, hanem tovább 
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dolgozott rajta, hogy végig érjen, s csak a második sornál ébredt rá, hogy így egyre jobban el 
fog csúszni – mint ahogy a második sorban vissza is zuhant 50 %-ra.  Ezt követően a görbe a 
„Normál” görbe jellegét is türközi annyiban, hogy jól látható a tanulási szakasz (növekvő 
sebesség), majd a holtpont, s utána a csökkenő, némileg ingadozó tempó.

A látványgörbe jelleget az mutatja, hogy a hibaszázalék állandó és magas, tehát azzal nem 
nagyon foglalkozott, hogy a pontosságra koncentráljon. Ez egyébként gyakran a versengő 
szemléletű személyiségekre jellemző – noha ez a teszt nem alkalmas személyiségjellemzők 
meghatározására.  
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