
TEST2DRIVE
Nowoczesne 

badania kierowców



TEST2DRIVE
Innowacyjny system 
komputerowych testów 
psychologicznych dla 
pracowni specjalizują-
cych się w badaniach 
w zakresie psychologii 
transportu i psychologii 
pracy.

TEST2DRIVE to nowoczesne narzędzie, przejrzyste 
i intuicyjne zarówno dla prowadzącego badania 
psychologa, jak i osoby badanej.

System został stworzony przez zespół Badań i Rozwoju 
ALTA pod kierunkiem dr hab. Adama Tarnowskiego.

System zachowuje maksymalne podobieństwo do  
tradycyjnej aparatury pomiaru psychologicznego  
i zapewnia optymalne parametry psychometryczne.

TEST2DRIVE umożliwia rzetelną i trafną diagnozę zdol-
ności i cech w wymaganych prawnie obszarach:
•	 sprawność	psychomotoryczna
•	 sprawność	intelektualna	i	procesy	poznawcze
•	 osobowość

Całość	badania	testami	odbywa	się	na	jednym	stano-
wisku. Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia 
zastąpienie rozbudowanej aparatury i „testów papiero-
wych” systemem komputerowym, przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższego poziomu obiektywności  
i standaryzacji pomiaru.

Znormalizowane wyniki dostępne tuż po wykonanym 
badaniu, formularz wywiadu oraz generator karty 
badania i orzeczeń powodują, że system TEST2DRIVE 
jest realnym wsparciem dla podejmującego decyzję 
psychologa.

System TEST2DRIVE spełnia wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca
2014 roku w sprawie badań psychologicznych.



Diagnoza 
oparta  
na  
dowodach

W skład baterii wchodzi 10 testów, które pozwalają na 
diagnozę w wymaganych prawnie obszarach:
•	 sprawność	psychomotoryczna	
•	 sprawność	intelektualna	i	procesy	poznawcze
•	 osobowość
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Zrównoważenie  
emocjonalne

NECOG

Poziom przystosowania PEMAL

Radzenie sobie  
w sytuacjach trudnych

SCOPE

Testy skonstruowane zostały w sposób zapewniający 
obiektywizację i standaryzację badania. Każdy test 
poprzedza prezentowana na ekranie czytelna instrukcja 
dla osoby badanej. 

Faza	ćwiczeń	umożliwia	zapoznanie	i	oswojenie	bada-
nego ze sposobem prezentacji bodźców oraz zasadami 
udzielania odpowiedzi. Proces zapoznawania się  
z testem wspiera interaktywna informacja zwrotna.

Bateria testów



Użytkowanie  
systemu
Stworzenie kompletnego stanowiska badawczego  
TEST2DRIVE wymaga jedynie zakupu komputera  
lub laptopa z systemem Windows 7 lub nowszym,  
monitora dotykowego pojemnościowego o przekątnej  
ekranu 23” oraz zapewnienia dostępu do sieci Internet.

Koszt licencji systemu TEST2DRIVE można elastycz-
nie	dopasować	do	wymagań	i	możliwości	pracowni	
psychologicznej. Liczba stanowisk roboczych nie ma 
wpływu na koszty licencji systemu, dając psychologo-
wi nieograniczone możliwości rozwoju pracowni.

Maksymalnie uproszczona procedura instalacji systemu 
umożliwia samodzielne uruchomienie TEST2DRIVE  
w pracowni.

Użytkownicy wraz z dostępem do systemu otrzymują 
pełną dokumentację, obejmującą instrukcję instalacji  
i obsługi oraz podręcznik do testów.

Wszyscy psychologowie korzystający z TEST2DRIVE 
objęci są wsparciem technicznym. Mogą również sko-
rzystać	ze	szkoleń	i	usług	dodatkowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie  
www.test2drive.pl

W celu przygotowania oferty prosimy o kontakt:

Bartosz Adamski 
Product Manager – TEST2DRIVE
tel. kom.: +48 739 01 09 10
tel./fax.:  +48 32 249 50 40 (wew.27)
b.adamski@alta.pl

Bezpośrednio po zakończeniu badania psycholog ma 
dostęp do wyników w postaci czytelnych raportów  
i protokołów.

System standardowo wyposażony jest w tabele norm.  
Raport obejmuje zarówno wyniki surowe, jak i wyniki 
znormalizowane prezentowane na skali stenowej. 

TEST2DRIVE poddany został szeroko zakrojonym  
badaniom walidacyjnym, które objęły w sumie  
ponad 400 badanych. 

Dzięki zastosowaniu technologii on-line system 
zapewnia psychologowi dostęp do aktualizacji norm, 
niemożliwy w przypadku konwencjonalnej aparatury 
diagnostycznej. 

Dokumentacja  
badań
System TEST2DRIVE posiada wbudowany generator 
dokumentacji badań spełniającej wymagania rozpo-
rządzenia (karta badania, orzeczenia). Dzięki takiemu 
rozwiązaniu przygotowanie odpowiednich dokumentów 
po zakończeniu badania ulega znacznemu skróceniu.

TEST2DRIVE gwarantuje psychologowi pełne bezpie-
czeństwo przechowywania i przetwarzania danych. 
Dostęp do systemu odbywa się poprzez mechanizm 
logowania uniemożliwiający wgląd do systemu osobom 
niepowołanym.

System umożliwia psychologom łatwe i bezpieczne 
administrowanie dokumentacją pracowni.

Raporty i normy



Jesteśmy jedną  
z najdłużej działa-
jących w Polsce 
firm oferujących 
produkty i usługi 
związane z szeroko 
pojętą psychologią 
pracy.
Od 1991 wspieramy Klientów swoją wiedzą ekspercką 
oraz doświadczeniem w zakresie tworzenia narzędzi 
psychologicznych.

Specjalizujemy się w budowaniu sprawdzonych, 
rzetelnych i trafnych metod i narzędzi psychometrycz-
nych wspierających codzienną pracę psychologów
i specjalistów personalnych. 

W oferowanych usługach i produktach łączymy 
rzetelną wiedzę psychologiczną, współczesne osiągnię-
cia kognitywistyki oraz nowoczesne technologie.

Wypracowujemy rozwiązania według zasady 
„Diagnoza oparta na dowodach”.



ALTA sp. z o.o.
ul. Olimpijska 7

41-100 Siemianowice Śląskie

tel.: +48 32 249 50 40
fax: +48 32 797 95 88

alta@alta.pl
www.alta.pl


