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WCST 
Wisconsin Card Sorting Test 
Testul Wisconsin de Sortare a Cardurilor 

Gordon J. Chelune, PhD, ABPP(CN), Robert K. Heaton, 
Gary G. Kay, Glenn Curtiss, Jack L. Talley
Adaptat în România de Avram, E., Ciurea, A.V., Iliescu, 
D., Tașcu, A. 

Evaluarea funcției executive

Copii, adolescenți și adulți

6.5-89 de ani 

Individual

20-30 minute (în aplicații clinice poate dura mai mult)

Instrument psihometric de clasă C

Chestionarul cuprinde 128 de carduri de răspuns și 4 
carduri-stimul

389.11 EUR, TVA inclus/Kit WCST (scorare manuală):
Manualul WCST (1 buc), Set de patru carduri-stimul (1 
buc), Set de două pachete identice a câte 64 de 
carduri-răspuns (1 buc), Formulare de înregistrare a 
răspunsurilor (10 buc)

Wisconsin Card Sorting Test a fost 
elaborat pentru evaluarea 
aptitudinilor de raționament abstract 
și a aptitudinii de a adopta diverse 
strategii cognitive ca răspuns la 
modificări neașteptate de mediu. 
Practic, WCST măsoară funcția 
executivă, solicitând aptitudinea de a 
dezvolta și utiliza strategii de 
rezolvare de probleme adaptate la 
schimbarea condițiilor de stimulare în 
vederea îndeplinirii unui scop. WCST 
îşi are originiile în cercetările timpurii 

cu privire la abstractizare şi la efectele leziunilor lobilor frontali 
asupra menţinerii patternurilor de procesare. 

Deoarece, WCST este sensibil la efectele leziunilor de la nivelul 
lobilor frontali, utilitatea sa cea mai ridicată este în mediul clinic 
și neuropsihologic. WCST cuprinde patru carduri-stimul şi 128 de 
carduri-răspuns care ilustrează variate forme (cercuri, cruci, 
triunghiuri, stele), culori (roşu, galben, albastru, verde) şi număr 
de figuri (una, două, trei sau patru). Sarcina este administrată 
prin prezentarea către participant a celor patru carduri-stimul, 
în ordine de la stânga la dreapta, cardurile având următoarele 
simboluri: un triunghi roşu, două stele verzi, trei cruciuliţe 
galbene şi patru cercuri albastre. 

Participantului îi sunt înmânate 64 de carduri de răspuns şi este 
instruit să le asocieze în ordinea pe care o doreşte unuia dintre 
cardurile-stimul aşa cum consideră el că se potrivesc, neavând 
voie să asocieze cardurile-răspuns în mod repetat cu acelaşi 
card-stimul, decât după ce finalizează un rând de patru carduri. 
Participantului i se spune numai dacă asocierea este "corectă" sau 
„incorectă”, dar nu i se dezvăluie şi criteriul de sortare. Există 
patru tipuri de criterii Culoare, Formă, Număr și Altele. 

Fiecare răspuns dat de participant poate fi încadrat pe trei 
dimensiuni separate: 
 Corect-Incorect, 
 Ambiguu-Neambiguu, 
 Perseverativ-Neperseverativ.

Testul nu este împărțit pe scale, însă sunt oferite mai multe 
scoruri diferite, cum ar fi: numărul și procentul erorilor, al 
răspunsurilor perseverente etc.

Eşantionul care a fost utilizat în studiile privind adaptarea WCST 
pentru România este format din două sub-eşantioane distincte: 
sub-eşantionul format din populaţie adultă normală din punct de 
vedere clinic și sub-eşantionul format din populaţie clinică, 
spitalizată sau aflată sub control medical pentru diverse 
afecţiuni neurochirurgicale, neurologice. Volumul total al 
etalonolui se ridică la aproximativ 1000 de participanți.

Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere 
site-ul www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

 

Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50

Fax: +4 021 230 45 99
Mobil: 0722 698 175

e-mail: support@testcentral.ro

General Adult Mental Ability  
(GAMA, Chestionarul de măsurare a 
aptitudinilor mentale generale la adulți)

Multidimensional Aptitude Battery II 
(MAB II, Bateria Multidimensionala de 
Aptitudini)

Benton Visual Retention Test 
(BVRT, Testul de Memorie Vizuală Benton)

Intelligenz-Struktur-Test
(IST, Testul de Structură a Inteligenței)

În curând 
la 

TestCentral



Formular de Comandă
Vă rugăm să tipăriți acest formular, să îl completați și să îl trimiteți ulterior prin e-mail la adresa: support@testcentral.ro sau prin Fax la numărul 021 230 45 99.

Nume: ............................................................... Numărul Dvs. de telefon ........................................................ Fax .............................

........................................................................... Adresa Dvs. de e-mail ................................................................................................

Comanda va fi trimisă la adresa: Facturată către:

Str ...................................................................... Numele/Denumirea: .......................................................................................................

Nr ........... Bl ................ Sc ............. Ap .............. CNP /CIF: .......................................................................................................................

Oraș ........................... Județ .............................. Nr. înmatriculare Registrul Comerțului (pentru firme): .......................................................

În atenția ............................................................ Sediul: ..........................................................................................................................

Contul (IBAN): ...............................................................................................................

Banca: ..........................................................................................................................

Reprezentant: ................................................................................................................

Funcția reprezentantului: ................................................................................................

Alături de Formularul de Comandă, vă rugăm să completați și Formularul de Certificare, care cuprinde date privind calificarea dumneavoastră în ceea 
ce privește utilizarea instrumentelor psihologice. Formularul de Certificare poate fi solicitat la adresa de e-mail: support@testcentral.ro sau copiat de pe 
site-ul www.testcentral.ro, din secțiunea „Cum Comand”.

Numele persoanei calificate în utilizarea acestor instrumente: ..............................................................................................................................................................

Numele Testului / Produsului Comandat Tipul Licenței
(scorare online, scorare electronică, scorare manuală)

Preț 
(EUR)

Semnătura: Total:

 

Telefon: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99

E-mail: support@testcentral.ro
Adresa: Str. Grigore Moisil nr. 42, sector 2, București. 


	%WCST_Pliant comunicare_V2_mic
	formular_comanda

