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Резултати на Иван Примеров 
от попълване в контролирана среда на

Тест за оценка на аритметично мислене

Тестът оценява способността на Иван Примеров да разбира, анализира и прави изводи на база на числова 
информация. Инструментът изисква вникване и разбиране на таблици и графики, както и извеждане на 
изводи от наличните данни. С негова помощ може да се определи доколко Иван Примеров ще успява 
ефективно и успешно да разбира и интерпретира информация с различна степен на сложност.

Настоящият доклад представя информация за попълване в контролирана среда. Ако Иван Примеров е 
попълвал другата версия на теста в неконтролирана среда, можете да използвате тези резултати за 
верификация. При разлика по-голяма от 10 %, моля използвайте резултата, получен по време на 
контролираното попълване.

Резултатите са представени в стандартни точки, изведени въз основа на съпоставяне с резултатите на 
национално репрезентативна извадка.

АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ

Иван Примеров демонстрира средно добре развита способност за разбиране, интерпретиране и оценяване 
на числова информация, представена под формата на графики или таблици. При наличието на достатъчно 
време и възможност за съсредоточаване, ще успява успешно да се справи с работни задачи, изискващи 
анализ на статистическа или финансова информация, извършване на аритметични операции или логически 
действия с числа, както и откриване на връзки и закономерности в количествени данни.
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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. 
Необходимо е да се направи всичко възможно резултатите от теста да бъдат съпоставени и допълнени с 
други обективни данни като например представяне и постижения в работата досега, информация от други 
инструменти, представяне в център за оценка и т.н. Докладът съдържа лични данни и трябва да се съхранява 
съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.


