CENNNIK BADAŃ TESTOWYCH

Protokół Obserwacyjny ADOS-2
Ze względu na fakt, że ADOS-2 nie jest samodzielnym narzędziem diagnostycznym, badanie
Protokołem wykonujemy jedynie jako część pełnego procesu diagnostycznego.

Profil psychoedukacyjny - PEP-3_PL
PEP-3-PL (Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska) to narzędzie służące do oceny poziomu
rozwoju umiejętności dzieci, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Test może być również
użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się
typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a
także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Test umożliwia określenie
mocnych i słabych stron w rozwoju dziecka, a także, w przypadku dziecka ze spektrum autyzmu,
określenie nasilenia specyficznych trudności na tle innych rówieśników z autyzmem. PEP-3-PL
posiada aktualne, polskie normy rozwojowe opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.
Cena: 450-550 zł (zależnie od liczby spotkań z dzieckiem)

ROZWÓJ JĘZYKOWY
Obrazkowy Test Słownikowy Rozumienie (OTSR) – dla dzieci w wieku 2-6 lat; cena 200 zł – 250 zł
Test Słownikowy dla Dzieci (TSD) – dla dzieci w wieku 4-7 lat; cena 200 zł – 250 zł
Test Rozwoju Językowego (TRJ) – dla dzieci w wieku 4-8 lat; cena 250 zł – 300 zł
Uwaga! Wydanie pisemnej opinii psychologicznej z interpretacją wyników przeprowadzonych
badań jest dodatkowo płatne. Cena 180 zł

INTELIGENCJA
Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) – dla dzieci do 3. roku życia; cena 400 zł – 450 zł
Skala Stanford-Binet 5 (SB5) – dla osób w wieku 2-70 lat; cena 400 zł – 450 zł
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (IDS-P) – dla dzieci w wieku 3-5 lat;
cena 400 zł – 450 zł
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5-10 lat (IDS) – dla dzieci w wieku 5-10 lat; cena 400
zł – 450 zł
Skale Inteligencji i Rozwoju dla dzieci i Młodzieży (IDS-2) – dla osób w wieku 5-20 lat; cena 400 – 800
zł (Skale IDS-2 składają się z 30 podtestów, które można wykonywać w różnej konfiguracji, w
zależności od potrzeb, stąd cena może być ustalona jedynie na podstawie rozmowy z rodzicami i
oceny potrzeb dziecka)

Skala Inteligencji dla Dzieci D. Wechslera (WISC-V) – dla dzieci w wieku 6-17 lat; cena 450 zł – 850 zł
(Skala Wechslera WISC-V składa się z 21 testów, które mogą być wykorzystane modułowo, w
zależności od potrzeb, stąd cena może być ustalona jedynie na podstawie rozmowy z rodzicami i
oceny potrzeb dziecka)
Skala Inteligencji dla Dorosłych D. Wechslera (WAIS-R(PL) – dla osób w wieku od 16 lat; cena 400 zł
– 450 zł
Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella (wersja 1-R dla dzieci w wieku 4-9 lat lub 20-R- dla
osób w wieku od 8 lat); cena 200 zł – 250 zł
Test Słów i Test Liczb R.H. Weissa (WS/ZF-R); cena 200 zł – 250 zł
Uwaga! Wydanie pisemnej opinii psychologicznej z interpretacją wyników przeprowadzonych
badań jest dodatkowo płatne. Cena 180 zł

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (DINEMO) – dla młodzieży i osób dorosłych;
cena 120 zł – 150 zł
Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej (INTE) – dla młodzieży i osób dorosłych; cena 120 zł – 150 zł
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) – dla młodzieży i osób dorosłych; cena 120 zł – 150 zł
Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze (SIE-T) – dla młodzieży i osób dorosłych; cena 120 zł – 150 zł
Test Rozumienia Emocji (TRE) – dla młodzieży i osób dorosłych; cena 120 zł – 150 zł
Uwaga! Wydanie pisemnej opinii psychologicznej z interpretacją wyników przeprowadzonych
badań jest dodatkowo płatne. Cena 180 zł

TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE
Test Pamięci Wzrokowej Bentona (BENTON) – dla osób w wieku 5-25 lat; cena 150 zł – 200 zł
Bateria Testów do badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL) –
dla młodzieży i osób dorosłych; cena 220 zł – 280 zł
Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST) – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; cena 250 zł
Uwaga! Wydanie pisemnej opinii psychologicznej z interpretacją wyników przeprowadzonych
badań jest dodatkowo płatne. Cena 180 zł

INNE BADANIA TESTOWE
Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu (ASRS) – dla dzieci w wieku 2-18 lat; cena
120 zł
System Oceny Zachowań Adaptacyjnych (ABAS-3) – dla osób w wieku od urodzenia do 20 lat; cena
250 zł. Zachowania adaptacyjne pozwalają ocenić w jakim stopniu badana osoba jest w stanie
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami funkcjonować w społecznościach, do których należy. Obejmują

różne umiejętności nabywane w trakcie rozwoju (poznawcze, społeczne, praktyczne) niezbędne do
codziennego funkcjonowania. Ocena zachowań adaptacyjnych pozwala na opis funkcjonowania
osoby badanej w różnych obszarach pod kątem umiejętności już nabytych i tych, które są jej
niezbędne.
Bohumski Inwentarz osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP) - przeznaczony dla osób
dorosłych, służy do pomiaru wymiarów osobowości ważnych dla efektywnego funkcjonowania
zawodowego z uwzględnieniem różnych stanowisk pracy i zakresu zadań; cena 200 zł

