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Wynik testu należy zawsze interpretować jako ocenę wykonaną w pewnych okolicznościach, a nie jako 

bezwzględny wyznacznik wartości osoby. Zwłaszcza w obszarach dotyczących osobowości, nie może być 

mowy o wynikach dobrych lub złych. Każda cecha może - w zależności od punktu widzenia - wiązać się 

zachowaniami ocenianymi pozytywnie bądź negatywnie. Na przykład wysoka Kreatywność może być 

atutem w pracy przedstawiciela handlowego, natomiast będzie raczej wadą w przypadku księgowego.

Wyniki zostały przedstawione za pomocą tzw. skali decylowej, której interpretację przedstawiono w 

tabeli poniżej.

Nie należy interpretować wartości liczbowych dosłownie: wynik 6 nie jest dwa razy lepszy od wyniku 3. 

Można natomiast interpretować je jako procent osób (P), które osiągnęły obiektywnie wyniki, po 

zastosowaniu wzoru: P=(10-X)*10, gdzie X oznacza osiągnięty wynik. Na przykład, wartość 8 oznacza, 

że tylko 20 procent osób osiąga w tej skali wyższe wyniki, ponieważ P=(10-8)*10.

Wartość Wynik

1

2, 3

4, 5, 6, 7

8, 9

10

Niski

Obniżony

Przeciętny

Podwyższony

Wysoki

Raport z testu osobowościowego SOFTSkill
Sporządzony dla: HR 24 SP. Z O.O. / Osoba badana: Jan Kowalski

Raport indywidualny zawiera wyniki testu potencjału 
osobowościowego i intelektualnego osoby badanej.
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Potencjał osobowościowy

WYNIK:  Obniżony (2)Test - ambicje kierownicze (amkr)

OPIS KOMPETENCJI

Potrzeba wywierania wpływu na ludzi i przebieg wydarzeń. Zainteresowanie 
pełnieniem ról kierowniczych w grupie. Wysokie wyniki uzyskują osoby o znacznej, 
naturalnej potrzebie kierowania innymi.

WYNIK

Osoba nie jest zainteresowana pełnieniem ról kierowniczych. W grupie może 
przyjmować postawę wyczekującą, wahać się przed wyrażeniem opinii.

WYNIK:  Obniżony (3)Test - asertywność (ass)

OPIS KOMPETENCJI

Stopień ważności, jaki dana osoba przywiązuje do własnych przekonań i interesów, 
obstaje przy swoim zdaniu nawet, jeśli otoczenie wywiera nacisk, aby od niego 
odstąpić.

WYNIK

Osoba w mniejszym stopniu przywiązuje wagę do obrony własnych interesów. Można 
zakładać, że w sprawach bardzo ważnych będzie obstawać przy własnej opinii, 
natomiast kiedy nie ma to takiego znaczenia, raczej skłonna będzie akceptować 
decyzje innych, nawet wówczas, kiedy jest odmiennego zdania.

WYNIK:  Niski (1)Test - działanie / myślenie (dzm)

OPIS KOMPETENCJI

Preferowany styl funkcjonowania, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. 
Wysokie wyniki uzyskują osoby refleksyjne, analityczne, skłonne do rozważań. Niskie 
wyniki uzyskują osoby dynamiczne, spontaniczne działające pod wpływem impulsu.

WYNIK

Badany szybko podejmuje decyzje. Lubi zmieniające się okoliczności i zadania. Może 
sprawdzać się w sytuacjach wymagających umiejętności improwizowania. Raczej nie 
będzie wcześniej przygotowywał się do pracy. Może mieć trudności z zadaniami 
wymagającymi systematycznej pracy, odkładać wszystko na ostatnią chwilę.
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WYNIK:  Obniżony (3)Test - elastyczność w pracy (elas)

OPIS KOMPETENCJI

Zdolności adaptacyjne. Stopień w jakim dana osoba potrafi dostosować się do zmian w 
pracy. Gotowość do zmiany priorytetów.

WYNIK

Umiarkowany stopień elastyczności. Osoba może potrzebować więcej czasu na 
przystosowanie się do nowych warunków pracy. Może mieć trudności z 
zaakceptowaniem nagłej zmiany priorytetów. Prawdopodobnie chętniej skupia się na 
wykonaniu jednego zadania i dopiero po jego zakończeniu przystępuje do następnego.

WYNIK:  Wysoki (10)Test - entuzjazm (ent)

OPIS KOMPETENCJI

Poziom aktywności, zaangażowania w pracę, nowe przedsięwzięcia, skłonność do 
podejmowania inicjatywy.

WYNIK

Osoba o wysokim poziomie zaangażowania w pracę. Może przejawiać wysoką 
gotowość do brania udziału w nowych przedsięwzięciach. Nie oznacza to jednak, że 
będzie konsekwentnie realizować zadania, których się podejmie. Rezultat ten ponadto 
wskazuje na niepokój i zniecierpliwienie, które mogą towarzyszyć jej aktywności. 
Spontanicznie podejmuje się zobowiązań, może mieć skłonność do przepracowywania 
się.

WYNIK:  Przeciętny (5)Test - manipulacja (mani)

OPIS KOMPETENCJI

Sposób wywierania wpływu na ludzi. Wysokie wyniki uzyskują osoby skłonne do 
pośredniego, nieformalnego oddziaływania na otoczenie. Niskie rezultaty 
charakteryzują osoby działające wprost, otwarte, bezpośrednie.

WYNIK

Badany w umiarkowanym stopniu przejawia tendencję do wywierania pośredniego 
wpływu na innych. Rezultat ten wskazuje na to, w jaki sposób nawiązuje on kontakty z 
ludźmi. Może zatem dążyć do zmniejszenia dystansu, starać się częściej odwoływać do 
wartości osobistych osób niż traktować sytuacje zadaniowo.
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WYNIK:  Podwyższony (9)Test - motywacja do osiągnięć (mos)

OPIS KOMPETENCJI

Ukierunkowanie na wynik. Potrzeba osiągania sukcesów i wysokich rezultatów. Cecha 
ta ujawnia się poprzez siłę przebicia i niezłomne dążenie do wykonania zadania.

WYNIK

Osoba o wysokich ambicjach zawodowych. Zwykle kończy rozpoczęte zadania. Czerpie 
satysfakcję z rezultatów pracy. Osiąga sukcesy dzięki sile przebicia i wierze we własne 
możliwości. Może mieć problemy z odłożeniem na jakiś czas wykonania zadania.

WYNIK:  Obniżony (2)Test - odpornośc na stres (str)

OPIS KOMPETENCJI

Stabilność emocjonalna. Tendencja do postrzegania pozytywnych lub negatywnych 
stron danej sytuacji. Umiejętność korzystania z technik redukowania napięcia.

WYNIK

Obniżony wynik odporności na stres wskazuje na pewne trudności w pracy. Mogą one 
wynikać zarówno z nadmiaru zadań, jak i z relacji międzyludzkich. Badany może mieć 
większą skłonność do emocjonalnego reagowania na nieporozumienia i napięcia, 
odczuwać zmęczenie, może być spięty i zmieniać nastroje.

WYNIK:  Obniżony (3)Test - postępowanie z innymi (pinn)

OPIS KOMPETENCJI

Stopień ukierunkowania na wzajemne relacje. Poziom zaufania, tolerancji, sympatii 
wobec innych oraz zainteresowania ich potrzebami i motywami postępowania.

WYNIK

U osoby przeważa zadaniowe podejście do innych. W związku z tym raczej nie stara się 
dociekać faktycznych przyczyn zachowań ludzi. W kontaktach z innymi może być 
bardziej formalna, dążyć do utrzymania dystansu wynikającego z pozycji zawodowej, 
stanowiska.
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WYNIK:  Niski (1)Test - umiejętności społeczne (spol)

OPIS KOMPETENCJI

Poziom umiejętności społecznych w zakresie nawiązywania kontaktów, swobody 
poruszania się między ludźmi w różnych sytuacjach społecznych. Stopień ekstrawersji 
(w przeciwieństwie do introwersji).

WYNIK

Badany nie jest ukierunkowany na rozwijanie zdolności społecznych, dlatego też nie 
przejawia znacznych umiejętności w tym zakresie. Może preferować pracę w stałym 
środowisku, w grupie znanych sobie osób. Może sprawdzać się w zadaniach 
indywidualnych nie związanych z kontaktami społecznymi.

WYNIK:  Niski (1)Test - umiejscowienie kontroli (uktr)

OPIS KOMPETENCJI

Stopień, w jakim człowiek przypisuje wyniki pracy czynnikom wewnętrznym (własnym 
możliwościom), a w jakim – czynnikom zewnętrznym (np. szczęściu lub zachowaniu 
innych).

WYNIK

Badany ma poczucie niewielkiego wpływu na przebieg wydarzeń w pracy, dlatego też 
przyczyn ewentualnych niepowodzeń jest skłonny upatrywać poza swoją osobą . Może 
czuć się określany przez otoczenie. Wynik ten jest charakterystyczny dla sytuacji 
zmiany, w której osoba zmuszona jest do weryfikacji swych umiejętności.

© 2012 HR24   /   Strona 6 z 6


