Rey- Auditory Verbal Learning Test (RAVLT Wordlist 2) - Hungarian Version
Instrukciók: A résztvevő figyelmének lekötése után, a vizsgáló mondja a következőket: "A következőkben egy szólistát fogok Önnek felolvasni. Hallgassa
figyelmesen, mert amikor befejezem a felolvasást, Önnek a felolvasott szavakból vissza kell mondania, amennyit csak tud. Nem számít, hogy milyen
sorrendben ismétli meg őket, csak próbáljon annyira emlékezni, amennyire csak tud." Ezután a vizsgáló olvassa fel hangosan a szavakat, minden 15 szó
között egy másodperces szünettel. Rögtön miután a szavakat felolvasta, a résztvevő idézzen fel annyit amennyit csak tud, s a vizsgáló jegyezze fel mindet.

Próba II-V
Miután a résztvevő jelzi, hogy nem tud több szót felidézni, a vizsgáló mondja a következőket: "Most ugyanazokat a szavakat fogom újra felolvasni, és ismét,
amikor a végére érek, arra kérem, hogy mondjon vissza annyi szót, amennyire csak emlékszik, beleértve azokat a szavakat is, amelyeket először mondott.
Nem számít, hogy milyen sorrendben ismétli meg őket, csak próbáljon meg annyira emlékezni, amennyire csak tud, függetlenül attól, hogy megismételte-e
őket korábban." Rögtön, miután a szavakat felolvasta, a résztvevő idézzen fel annyit belőlük, amennyit csak tud, s a vizsgáló jegyezze fel mindet. Ne felejtse
el hangsúlyozni, hogy az előző próbában felidzézett szavakat a jelenlegi próbában újra vissza kell mondania.

Mikor a résztvevő először idéz fel egy ingerszót, az helyesnek számít. Azonban, ha ugyanabban a próbában újra felidézi ugyanazt a szót, az
perszevereációnak minősül és nem számítható be. Ha a résztvevő olyan szót mond vissza, ami nem szerepelt a listán, az intrúziónak (betoldásnak) minősül
és nem számítható be.

Ismételje el az előbbi utasításokat a további tanulási próbákhoz.
Interferencia próba
Az V. próba teljesítése után a vizsgáló vezesse fel a B Listát a következőket mondva: "Most egy újabb szólistát fogok felolvasni Önnek. Ezúttal a második lista
szavaiból kell annyit visszamondania, amennyire csak emlékszik. Ismételten nem számít milyen sorrendben mondja a szavakat. Csak próbáljon annyi szóra
emlékezni, amennyire tud." Jegyezze fel a második lista felidézett szavait.

Azonnali felidézés: Rögtön a B Lista elvégzése után mondja: "Most mondja vissza nekem az összes szót amire emlékszik az első listáról- nem a második
listáról, hanem az elsőről. Bizonyosodjon meg róla, hogy a résztvevő érti, hogy csak az első lista szavait kell felidéznie, a második lista szavait nem.

Késleltetett felidézés:
Az V. próba és interferenciafeladat befejezésétől számított 20 perces időtartam után kérje meg a résztvevőt, hogy emlékezzen vissza a 15 eredeti szóból
annyira, amennyire csak tud. A vizsgáló mondja a következőket: "Nemrég felolvastam Önnek többbször egy szólistát és Önnek vissza kellett mondania a
szavakat. Mondja el nekem az összes szót amire csak vissza tud emlékezni arról a listáról." Jegyezzen fel minden egyes szót amit a résztvevő fel tud idézni."
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RAVLT SZÓLISTA FORMA 2
KEZDÉSI IDő ___________

ADMINISTRÁLT DÁTUM ___________
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Próbaverzió 1

Narancs
Táblázat
Varangy
Gabona
Busz
Áll
Strand
Szappan
Hotel
Szamár
Pók
Majom
Könyv
Katona
Lakat
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Test Completion Code (circle one):
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If 1.3 or 5.0 (Other) Please Specify:____________

ALANY AZONOSÍTÓ ___________
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