Näidis

EST

Tripod Grupp OÜ

Vaimse võimekuse skaala VVS/6

Käesolev test VVS/6 koosneb 48 ülesandest ja nende lahendamiseks on Teil aega kokku kuni 40 minutit. Palun püüdke vastata võimalikult kiiresti ja täpselt võimalikult
paljudele küsimustele. Iga õige vastus annab ühe punkti. Testiraportis esitatakse info Teie õigete, valede ja andmata jäetud vastuste osakaalu kohta. Soovitame
lahendada ülesandeid järjest, kuid võite vastata ka endale meelepärases järjekorras.
Kui olete sama testi viimase kahe aasta jooksul juba varem täitnud, palun öelge seda enne alustamist testimise läbiviijale. Testi korduva täitmise korral saab testimise
läbiviija automaatse teate, et olete sama testi varem teinud, ja eelmise testimise kuupäeva.
Soovitame enne vastamise algust varuda endale valget paberit, et saaksite sinna vajadusel teha märkmeid. Testi täitmise ajal võite kasutada taskuarvutit arvutuste
tegemiseks, kuid kõrvaliste isikute abi, otsingumootorit, sõnaraamatut, mobiiltelefoni või muid abivahendeid ei ole lubatud kasutada.
Testi täitmisel soovitame kasutada kas hiirt või puutepatja vastavalt sellele, kummaga olete rohkem harjunud. Testimisarvuti kuvar ei tohiks olla väga väike.
Ülesannetest ettekujutuse saamiseks mõned näited:

Näide 1.
Milline järgmistest sõnadest on sõna "küllus" vastandiks?
luksus
andumus
puudus
pühendumus
läbikukkumine
Õige vastus on "puudus". Vastuseks märgistage variandi "puudus" ees olev nupp.

Näide 2.
Auto sõitis 30 minutiga 16 kilomeetrit. Kui suur oli auto liikumiskiirus?
km/h
Õige vastus on 32 km/h ja seega kirjutage vastusekasti number 32.

Näide 3.
Milline järgmistest kujunditest vastab kõrvalolevale pinnalaotusele?

a
b
c
d
Õige vastus on "b". Vastuseks märgistage variandi "b" ees olev nupp.

Palun vältige vastamise ajal sisestusnupule (Enter) vajutamist, test võib katkeda.
Alustage testi siis, kui olete kindel, et saate seda järgneva 40 minuti jooksul segamatult lahendada, sest kahjuks ei ole võimalik vastamises pausi teha. Vastamise
lõpuni jäänud aega näete pidevalt ekraani ülaservas, aja lõppedes küsimustele enam vastata ei saa.
Kui olete valmis vastamisega alustama, siis vajutage nupule "Alustame!".
Head lahendamist!

OLEN JUHISTEGA HOOLIKALT TUTVUNUD, JÄTKAN!



