24 września 2017
Piszę do Pana z lekko przeterminowaną, ale dobrą informacją. Zdałem egzamin ISTQB-FL
(zdawałem w Warszawie 29 sierpnia).
Myślę że mój przypadek może być studium zestawu rzeczy których robić NIE należy :)
przygotowując się do egzaminu ISTQB-FL:
#1 Nie należy przyjmować strategii "Posiedzę 4 dni i pozakuwam to zdam".
Zdawać planowałem 2 dni po kursie. Skutkiem tego wymęczyłem głowę okropnie próbując
zakuć, a testy próbne które zrobiłem powiedziały mi, że nijak nie mam prawa zdać. Dlatego
przełożyłem egzamin na później.
Później było dopiero na koniec sierpnia i tutaj powtórzyłem manewr z zakuwaniem w krótkim
czasie. Tyle że tym razem wszystkie testy pisałem minimalnie powyżej granicy zdawalności.
Zaryzykowałem i zdałem.
Co należy: Na spokojnie przeczytać sylabus ok 2-3 razy i slajdy 1-2 razy. (No i należy na kurs
przyjechać przygotowanym, tak żeby mieć już słownik i sylabus przeczytany 😊 - ja
oczywiście tego nie zrobiłem )
#2 Na egzaminie nie należy za bardzo kombinować.
Pytania są (w moim odczuciu) wyrwanymi z kontekstu fragmentami sylabusa do których
trzeba dobrać prawidłową odpowiedź (nie prawidłową ogólnie!!! Prawidłową w kontekście
tego fragmentu sylabusa z którego to konkretne pytanie pochodzi)

Bogdan: zgadam się z Panem w 100% dokładnie takie są liczne pytania i
tak właśnie powstają!
Czasem zdarzy się pytanie przekrojowe, kiedy to mroczna dusza autora pytań podpowiedziała
mu, żeby złamać dotychczasowe reguły.
#3 Nie należy wpadać w panikę 😊 na teście.
Po przeczytaniu pytania zazwyczaj pojawia się jakieś odczucie (w nawiasach częstość moich
odczuć):
np.
a) Ok... to będzie np. B (40%)
b) O co chodzi w tym pytaniu? (40%)
c) Czy to na pewno jest ta sala? Czy jak nie pomyliłem egzaminów? (20%)
Jak przejść przez test - (ja miałem test papierowy i na mail z wynikami czekałem tydzień)?
1a. Zaznaczyć odpowiedzi tam gdzie wiemy.
1b. Zaznaczyć odpowiedzi tam gdzie nam się wydaje że jest taka odpowiedź.
1c. Jak nie wiem kompletnie nie łamać sobie głowy tylko przejść dalej.
2. Wrócić do tego co było w 1c. - nie wiem kompletnie wybrać odpowiedź najbardziej
prawdopodobną

3. strzelić tam gdzie zostało pusto.
#4 Najbardzie j wartościowym dokumentem (w moim odczuciu) był ten który przesłał
Pan na 2 dni przed egzaminem. Tamte rady i wskazówki były najważniejsze i wierzę że
pomogły mi zdać - Dziękuję :)

Bogdan: to było
http://blogomotion.com/Download/ISTQB%20przed%20egzaminem.pdf
Podsumowując zdałem za pierwszym podejściem do egzaminu - czyli pełen sukces :)

