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ToRQ – Nowa Generacja Oceny Zdolności Kognitywnych 
Czym jest ToRQ?! 

1. ToRQ (Tailored Reasoning Questionnaire) to obecnie najbardziej zaawansowana 
ocena umiejętności podejmowania decyzji w biznesie; 

2. ToRQ łączy najbardziej nowoczesne metody testowania z potęgą osobowości  
i rozpoczyna nową generację narzędzi badania zdolności kognitywnych; 

3. Jest to połączenie badania zdolności i charakteru, które zapewnia najbardziej 
dokładny pomiar potencjału pracownika. 

 

ToRQ różni się od dotychczas stosowanych narzędzi! 

1. Powiązany z pracą: zadania ToRQ są próbkami rozwiązywania problemów w pracy  
i odzwierciedlają nowoczesne środowisko pracy; 

2. Bezpieczny: zadania ToRQ są tworzone na bieżąco przy zastosowaniu precyzyjnych 
reguł projektowania. Żadne dwa zadania nigdy nie są takie same – więc odpowiedzi 
nie mogą być kopiowane; 

3. Realistyczny: ToRQ wykorzystuje procesy CAT (Computer Adaptive Test), aby 
zapewniać, że pytania otrzymywane przez respondentów odnoszą się do realiów 
pracy; 

4. Sprawiedliwy: ToRQ wprowadza Analizę Czasu Udzielania Odpowiedzi, aby wyrównać 
szanse tych, którzy wolniej udzielają odpowiedzi. Bez względu na to, czy ktoś 
odpowiada szybko czy wolno, ToRQ rzetelnie zmierzy umiejętności podejmowania 
decyzji u tej osoby; 

5. Wszechstronny: ToRQ można stosować na każdym poziomie: od absolwenta 
jakiejkolwiek szkoły do absolwenta uniwersytetu, od szeregowego pracownika do 
menedżera. 

 
Co mierzy ToRQ? 

1. ToRQ jest pomiarem praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w pracy; 
2. Wyniki ToRQ można połączyć z profilem osobowości, aby uzyskać wiarygodne 

informacje na temat tego, jak badana osoba rozwiązuje problemy w środowisku 
pracy; 

3. ToRQ jest precyzyjną miarą potencjału człowieka. 
 
Jak działa ToRQ? 

1. 12 różnego rodzaju pytań; 
2. 4 poziomy trudności; 
3. Poziom trudności ustawia się automatycznie w zależności od poprawności 

odpowiedzi; 
4. W ToRQ nie ma limitów czasu; 
5. Zadawane pytania nigdy nie są takie same – dane liczbowe oraz zmienne ciągle 

pobierane są z “chmury”; 
6. Pytania można wybierać w dowolnej kolejności; 
7. Pytania są ściśle powiązane ze środowiskiem pracy. 
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