
Cennik testów

Przed rozpoczęciem diagnozy testowej niezbędna jest konsultacja psychologiczna,w ramach

której przeprowadzony zostaje wywiad kliniczny (rozmowa dotycząca problemów pacjenta

oraz  jego  historii  życia).  Konsultacja  ta  nie  jest  wymagana  w  sytuacji,  kiedy  osoba

skierowana jest do diagnozy przez lekarza specjalistę psychiatrę z zaleceniem wykonania

określonych  testów lub  kiedy  osoba  zainteresowana  jest  przeprowadzeniem  badania  na

własny użytek (np. diagnoza ilorazu inteligencji czy struktury osobowości).

Koszt konsultacji psychologicznej (50 min) - 80 zł. 

Uwaga STUDENCI: zniżka na badanie psychologiczne i neuropsychologiczne wynosi -20%

od  cen  podanych  poniżej  (konsultacja  psychologiczna  -  60  zł).  Zniżka  obowiązuje  po

okazaniu ważnej legitymacji studenckiej, dla osób poniżej 26 roku życia.

Cena testu obejmuje omówienie wyników w formie ustnej (podczas bezpłatnego spotkania),

natomiast  koszt  wystawienia  pisemnej  analizy wyników lub  opinii  psychologicznej wynosi

dodatkowo 30 zł.

Informacje i zgłoszenia:

• telefonicznie: +48 732 632 263 w godz. 8.00-21.00 (oddzwaniamy na nieodebrane połączenia)

• poprzez e-mail: info@centrum-poznawcze.pl

• poprzez stronę: http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/

Materiał pobrany ze strony: www.centrum-poznawcze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

http://www.centrum-poznawcze.pl/
http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/
mailto:info@centrum-poznawcze.pl


I. Diagnoza blokowa (przykładowe zestawy testów):

Obszar Testy Cena

Diagnoza struktury 
osobowości

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, 
Formalna Charakterystyka 
Zachowania – Kwestionariusz 
Temperamentu (FCZKT)

120 zł

Badanie funkcji 
poznawczych

Test Matryc Progresywnych Ravena, 
Test Figury Reya, testy uwagowe 
(Test Łączenia Punktów, Test D2)

150 zł

Diagnoza 
neuropsychologiczna

Test Pamięci Wzrokowej Bentona, 
MINIMENTAL Krótka Skala Oceny 
Stanu Umysłowego (MMSE), Test 
Figury Reya, Test Rysowania Zegara, 
testy uwagowe (Test Łączenia 
Punktów, Test D2)

180 zł

Pełnia diagnostyka 
psychologiczna (np. w 
celu orzecznictwa na 
potrzeby ZUS-u)

Cena obejmuje:

• minimum dwa spotkania z 
psychologiem

• konsultację psychologiczną 
(wywiad kliniczny)

• badanie testami -  Skala 
Inteligencji Weschlera dla 
Dorosłych (WAIS-R(PL)),  
Minnesocki Wielowymiarowy 
Inwentarz Osobowości (MMPI),
Test Pamięci Wzrokowej 
Bentona, Skala Depresji 
Becka, Test Zdań 
Niedokończonych Rottera

• pisemną opinię psychologiczną

590 zł

Informacje i zgłoszenia:

• telefonicznie: +48 732 632 263 w godz. 8.00-21.00 (oddzwaniamy na nieodebrane połączenia)

• poprzez e-mail: info@centrum-poznawcze.pl

• poprzez stronę: http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/

Materiał pobrany ze strony: www.centrum-poznawcze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

http://www.centrum-poznawcze.pl/
http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/
mailto:info@centrum-poznawcze.pl


II. Cennik testów:

1. Diagnoza psychologiczna:

Test Cena

Skala Inteligencji Weschlera dla Dorosłych, 
WAIS-R(PL)

200 zł

Test Matryc Progresywnych Ravena (wersja 
standardowa lub wersja dla 
zaawansowanych)

100 zł

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz 
Osobowości (MMPI)

200 zł

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R 80 zł

Kwestionariusz Osobowości Eysencka (EPQ-
R)

80 zł

Test Zdań Niedokończonych Rottera 80 zł

Formalna Charakterystyka Zachowania – 
Kwestionariusz Temperamentu (FCZKT)

80 zł

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) 80 zł

Skala Depresji Becka 30 zł

Skala Lęku i Depresji Hamiltona (HADS) 30 zł

Informacje i zgłoszenia:

• telefonicznie: +48 732 632 263 w godz. 8.00-21.00 (oddzwaniamy na nieodebrane połączenia)

• poprzez e-mail: info@centrum-poznawcze.pl

• poprzez stronę: http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/

Materiał pobrany ze strony: www.centrum-poznawcze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

http://www.centrum-poznawcze.pl/
http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/
mailto:info@centrum-poznawcze.pl


2. Diagnoza neuropsychologiczna:

Test Cena

MINIMENTAL Krótka Skala Oceny Stanu 
Umysłowego (MMSE)

30 zł

Test Figury Reya 30 zł

Test Rysowania Zegara 30 zł

Test Łączenia Punktów (test uwagowy) 30 zł

Test D-2 (test uwagowy) 50 zł

Test Pamięci Wzrokowej Bentona 50 zł

Wieże z Hanoi 50 zł

Test Sortowania Kart z Wisconsin (WCST) 100 zł

Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 
CVLT

100 zł

Informacje i zgłoszenia:

• telefonicznie: +48 732 632 263 w godz. 8.00-21.00 (oddzwaniamy na nieodebrane połączenia)

• poprzez e-mail: info@centrum-poznawcze.pl

• poprzez stronę: http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/

Materiał pobrany ze strony: www.centrum-poznawcze.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

http://www.centrum-poznawcze.pl/
http://centrum-poznawcze.pl/kontakt/
mailto:info@centrum-poznawcze.pl

	Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (MMPI)

