
TESTY PSYCHOLOGICZNE W PROCESIE REKRUTACJI 

 
 
W procesie rekrutacji czasem stosuje się testy psychologiczne. Warto zatem wiedzieć o tym więcej: 

 

 Testy podczas rekrutacji służą jedynie do porównywania kandydatów miedzy sobą pod 

względem pożądanej cechy czy umiejętności; chodzi tu jedynie o znalezienie osoby która w 

porównaniu z innymi „ma więcej” pożądanej przez pracodawcę cechy. 

 Na badanie testem psychologicznym osoba badana musi wyrazić zgodę. 

 Badana osoba ma prawo poznać wyniki swojego testu; naturalnie wyniki testu nie powinny być 

powszechnie dostępne.  

 Testy psychologiczne powinna wykonywać osoba mająca do tego uprawnienia czyli psycholog. 

 Testy nie są jedynym elementem procesu rekrutacji - informacje o kandydacie z rozmowy 

kwalifikacyjnej, z dokumentów aplikacyjnych są równie ważne. 

 

Czym są testy? 

Testy to zwykle kwestionariusze z pytaniami. Niektóre testy zawierają zadania do wykonania, na 

przykład trzeba znaleźć lustrzane odbicie określonej figury spośród wielu pozornie podobnych 

propozycji. Wypełnianie testów najczęściej wiąże się z wypełnianiem odpowiedzi na papierze – 

coraz więcej testów ma jednak swoje wersje komputerowe i poza wygodą pracy na komputerze 

niczego to nie zmienia. 

 

Co badają? 

Testy wybiera się pod kontem wymogów określonego stanowiska pracy. Testy mogą zatem badać 

na przykład: odporność na stres, umiejętności współpracy z innymi ludźmi, cechy temperamentu, 

poziom motywacji i wiele innych cech. 

 

Czy można się przygotować do badania testowego? 

Tak. Najkrócej – wyspać się, zjeść coś lekkiego – po prostu zadbać o komfort ze strony organizmu. 

Osoba wypoczęta, najedzona lepiej się koncentruje, ma bardziej optymistyczny obraz siebie i 

świata oraz łatwiej, szybciej wypełnia zadania testowe.  

Niektóre testy wykonuje się pod presja czasu – dobrze mieć wtedy zegarek w zasięgu oka. Na 

pewno należy uważnie słuchać poleceń testowych czy przeczytać instrukcję testową. 

Odpowiadać należy szczerze. Ludzie mają naturalny odruch „wybielania się i poprawiania swojego 

obrazu” odpowiadając na pytania testowe – psycholodzy znają te zjawisko a testy posiadają tzw. 

skale kłamstwa badające ów efekt aprobaty społecznej. Zresztą w badaniu psychologicznym nie ma 

złych odpowiedzi. To czy dana odpowiedź jest dobra weryfikują jedynie wymagania stanowiska 

pracy.  
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