
Зашто је време израде ових задатака ограничено?

Више је разлога због којих се мери време израде задатака
којима се проверавају когнитивне способности.

Један разлог је зато што на основу броја тачно урађених
задатака у задатом временском року (нпр. 10 минута) се
види колико нам је лако или тешко да решавамо одређени
тип задатка. Уколико успевамо да урадимо више задатака у
задатом року, то нам говори да је за нас тај тип задатака
лакши и да нам на том пољу боље иде. То би значило и да
смо у датом аспекту интелектуалног функционисања
успешнији, односно, да смо у тој области „паметнији“.

Други разлог због којег се мери време израде тестова
когнитивних способности је могућност узајамног
поређења кандидата. Наиме, када све особе имају једнако
време предвиђено за израду задатака, то нам омогућава да
лакоћу са којом решавају задатке међусобно упоредимо.
Када сви имају једнаке услове за израду задатака, тада
можемо за кандидата који је за исто задато време тачно
урадио више задатака да кажемо да има боље постигнуће
на тесту когнитивних способности него неки други
кандидат који је за исто то време имао мање тачно
урађених задатака.
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Када дођете на психометријско тестирање, први део теста
односи се на проверу когнитивних способности. Упутство
које добијете је да је потребно да тест радите што брже и
што тачније, јер је време израде сваког од задатака
ограничено. Броје се само тачни одговори и потребно је да
их имате што више како би Ваше постигнуће било што
боље. 

Да ли је време израде једнако за све задатке? И да ли
може да се деси да неки кандидат има више, а неки
мање времена за израду истог задатка?

Немају сви задаци једнако време израде. За неке
једноставније задатке предвиђено је краће време израде
(нпр. 2 минута), док је за неке сложеније задатке
предвиђено дуже време (нпр. 15 минута).

Ипак, сви кандидати имају подједнако времена за израду
сваког од задатака. Не може се догодити да један кандидат
има више а други мање времена за израду истог задатка. Да
бисмо обезбедили једнаке услове за све тест когнитивних
способности врши се електронски - путем рачунара.


