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Wiedeński System Testów do badań orientacji przestrzennej 
 
 
Wiedeński System Testów - 
indywidualny zestaw 

Badana funkcja (pełna nazwa testu) 

  

3D 7-letnia licencja stanowiskowa  Orientacja w przestrzeni 

A3DW 7-letnia licencja stanowiskowa  Adaptacyjny test wyobraźni przestrzennej 

APM 7-letnia licencja stanowiskowa  Zaawansowane matryce progresywne Raven’a 

COG 7-letnia licencja stanowiskowa  Kognitron (uwaga) 

CORSI 7-letnia licencja stanowiskowa  Blokowy test rozpiętości pamięci 

DAUF 7-letnia licencja stanowiskowa  Test ciągłości uwagi 

PP-R 7-letnia licencja stanowiskowa  Spostrzeganie peryferyjne 

SIGNAL 7-letnia licencja stanowiskowa  Wykrywanie sygnału 

SIMKAP 7-letnia licencja stanowiskowa  Złożona podzielność uwagi 

VIGIL 7-letnia licencja stanowiskowa  Czujność 

VISGED 7-letnia licencja stanowiskowa  Pamięć wzrokowa 

ZBA 7-letnia licencja stanowiskowa  Antycypacja prędkość/Tor ruchu 

WAFA 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga: Alertness 

WAFF 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga:  Skupienie uwagi 

WAFG 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga:   Podzielność uwagi 

WAFR 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga:  Uwaga przestrzenna 

WAFS 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga:   Uwaga selektywna 
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WAFV 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga:   Czujność 

WAFW 7-letnia licencja stanowiskowa  Percepcja i uwaga:   Pre-test 

OLMT 7-letnia licencja stanowiskowa  Objective achievement motivation test 

 
 

Sprzęty i oprogramowanie 

WTS8 pełna licencja  Program zarządzający 

WTS-D klucz sprzętowy, port USB  Klucz sprzętowy, umożliwiający uruchomienie 

Ug panel reakcyjny uniwersalny, port 
USB  

Panel reakcyjny uniwersalny, umożliwiający pomiar reakcji,  

decyzji i czasów reakcji osób badanych;  

składający się z różnych przycisków reakcyjnych;  

zsynchronizowany ze sprzętem i testem 

FT pedały reakcyjne  

Pedały reakcyjne, umożliwiające pomiar reakcji wykonywanej  

stopą - niezbędne dla testów, w których ręce wykonują inną  

czynność; zsynchronizowane ze sprzętem i testem 

PP-HW2 urządzenie do badania testem 
PP-R, port USB  

Urządzenie do badania widzenia peryferyjnego 

szerokie panele wyświetlające bodźce do badania widzenia  

peryferycznego; umożliwiające uruchomienie testu;  

zsynchronizowane ze sprzętem i testem 

Walizka do transportu PP-HW2  
Walizka do transportu urządzenia do badania widzenia  

peryferyjnego 

HSET słuchawki, mini-jack  Słuchawki, mini-jack 

Instalacja Usługa instalacyjna 
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Moduł kalibracji  Urządzenie do kalibracji monitora 

Komputer - laptop z Win Laptop z Windows 10 

NEC EA192M Ekran dotykowy  Ekran dotykowy (opornościowy) 19” 

   
Min. 2 lata gwarancji producenta na sprzęt reakcyjny i na oprogramowanie.             
 
 
              Kierownik  
Działu Aparatury Naukowej       
 
       mgr Ryszard Lew 

  


