
 

GRANTOBIORCA: 

STAWIL Sp. z o.o. 

ul. Langiewicza 29 

35-021 Rzeszów 

szansa@stawil.pl  

szansa.stawil.pl 

PARTNER: 

Lokalna Grupa Działania  

„Zielone Bieszczady" 

Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne 

szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com 

szansa.lgd-zielonebieszczady.pl 
 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSTĘPNEGO BADANIA WIEDZY 

w ramach modelu wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości 

bieszczadzkiej”  

realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 

przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) 

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: 

„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Wstępne badanie wiedzy przeprowadzane jest w formie testu. W teście mogą wziąć udział osoby, które uzyskały do tego 

wymaganą kwalifikację w tzw. wstępnym pomiarze wiedzy i umiejętności (analiza formularza zgłoszeniowego + rozmowa 

z kandydatem/kandydatką). Uczestnik badania może korzystać ze smartfona lub komputera podłączonego do sieci Internet. 

1: 

Test, jest testem wielokrotnego wyboru. Test składa się z 21 pytań zamkniętych do których możliwe jest 4 odpowiedzi oraz 

3 pytań otwartych. 

2: 

ZASADY NALICZANIA PUNKTACJI: 

1) Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi przez uczestnika testu przyznawany jest +1 pkt a za zaznaczenie niepoprawnej 

odpowiedzi przyznawany jest -1 pkt. 

2) Maksymalna liczba punktów dodatnich jaką można uzyskać w teście wynosi 45 pkt. 

3) Minimalna liczba punktów ujemnych jaką można uzyskać w teście wynosi -44 pkt. 

4) Liczba punktów jaką można uzyskać metodą „zaznaczam wszystkie odpowiedzi” wynosi -4 pkt. 

5) Diagnosta analizujący formularze zgłoszeniowe poddaje je ocenie punktowej zgodnie z kluczem testu. 

6) Minimalna liczba punktów kwalifikująca do zasadniczego sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w formie 

multimedialnego quizu: 80% * 45 pkt. = 36 pkt. 

7) Standaryzowana liczba punktów z testu wynosi 3* [liczba punktów uzyskanych przez uczestnika] 

3: 

KRYTERIUM OSIĄGNIĘCIA 2 POZIOMU PRK 

Osiągnięcie min. 36 pkt. w ramach wstępnego badania wiedzy jest potwierdzeniem osiągnięcie PRK na poziomie >=2. 

Wówczas osoba kontynuuje diagnozę w kolejnym etapie zasadniczego badania wiedzy. 

4: 

Czas rozwiązywania testu: 25 min. 


