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Резултати на Иван Примеров 
от Тест за оценка структурата на интелигентността 

IST 2000 R short

Тестът за оценка структурата на интелигентността (IST 2000-R) e обективен инструмент, който измерва 
уменията за анализ и преработка на информация. За да се гарантират точността и валидността на резултатите, 
тестът трябва да се администрира само в контролирана среда. 
Докладът представя данните от проведеното изследване на логическото мислене, аналитичните способности, 
потенциала за учене и капацитета за преработка на информация на Иван Примеров. 
Всички оценки от теста са дадени в стандартна десетобална скала.

ОБЩ РЕЗУЛТАТ

Иван Примеров демонстрира много добри аналитични умения. Бързо и лесно се ориентира в сложни 
проблемни ситуации. Разсъждава задълбочено и умее да използва ефективно наличната информация, за да 
достига до правилни логически заключения. Притежава много висок потенциал за учене и интелектуално 
развитие.

10.00

ниска под средната средна над средната висока
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Използване на доклада 
Персоналните решения на базата на резултатите от теста трябва да бъдат вземани само от квалифициран 
специалист. Настоящият доклад трябва да се разглежда като един от възможните източници на информация. 
Препоръчително е резултатите от теста да бъдат съпоставени с други обективни данни (представяне и 
постижения в работата досега, информация от други инструменти, представяне в център за оценка и т.н). 
Съдържа лични данни и трябва да се съхранява съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ниски стойности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Високи стойности

Показва ниска ефективност 
при решаване на проблеми, 
свързани с анализ и 
преработка на числова 
информация.

Аритметичен интелект

6.8

Показва висока ефективност 
при решаване на проблеми, 
изискващи анализ и 
преработка на числова 
информация.

Изпитва затруднения при 
изпълнението на работни 
задачи, изискващи разбиране 
на сложни концепти, 
интерпретация на вербална 
информация или прецизно 
вербално изразяване.

Вербален интелект

10.0

Справя се много добре с 
работни ситуации, при 
които се изисква разбиране 
на сложни концепти, 
интерпретация на вербална 
информация или прецизен 
вербален изказ.

Показва нисък потенциал за 
учене; трудно се ориентира и 
справя с нови или непознати 
проблеми.

Потенциал за учене

10.0

Показва висок потенциал за 
учене; бързо се ориентира и 
лесно се справя с нови или 
непознати проблеми.


