
Trail Making Test (TMT) - Hungarian Version

A "Trail Making Test" két részből áll: egy A és egy B részből. A résztvevőnek az 
egyes részek elvégzéshez egy ceruzára lesz szüksége. A vizsgáztató az A és B 
rész idejének mérését is akkor kezdi el, ha az utasítások megtörténtek és a 
résztvevő jelzést kapott a kezdésre. Az időt addig kell mérni, míg a résztvevő be 
nem fejezi az adott részt vagy a feladatra szánt idő le nem telik.

Az A rész adminisztrációja:

TMT A – próbaverzió

Mondja a következőt a résztvevőnek: „Ezen a lapon talál néhány 
számot.” (Helyezze a TMT A nyomtatvány próbaverzióját felfelé fordítva a 
résztvevő elé és mutasson a dobozban lévő számokra.) „A feladat a 
következő lesz: Össze kell kötni a dobozban látható számokat növekvő 
sorrendben olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudja. Kezdje az 1-es 
számnál (mutasson rá), majd húzzon egy vonalat az 1-estől a 2-esig 
(mutassa), a 2estől a 3-asig (mutassa), a 3-astól a 4-esig (mutassa) és így 
tovább sorban, amíg a végére nem ér (mutasson a „vége” felirattal jelölt 
pontra). Itt kezdje (mutasson az 1-es számra) és olyan gyorsan húzza a 
vonalat, amilyen gyorsan csak tudja. Felkészülni! Kezdje!”

TMT A – tesztverzió 

A próbafeladat elvégzését követően, mikor a vizsgáztató meggyőződött arról, 
hogy a résztvevő érti a feladatot, az A rész tesztlapját kell elé tenni. Majd mondja 
a következőt: „Ezen a lapon 1-től 25-ig talál számokat. A feladat itt is az lesz, 
mint a próbaverzióban, hogy össze kell kötni a lapon látható számokat 
növekvő sorrendben olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudja. Kezdje az 
1-es számnál (mutasson rá), majd húzzon egy vonalat az 1-estől a 2-esig 
(mutassa), a 2estől a 3-asig (mutassa), a 3-astól a 4-esig (mutassa) és így 
tovább sorban, amíg a végére nem ér (mutasson a „vége” felirattal jelölt 
pontra). Ne feledje, hogy a lehető leggyorsabban csinálja. Felkészülni! 
Kezdje!

Hibázások: Amikor a résztvevő hibát vét, a vizsgáztatónak jeleznie kell a hibát a 
résztvevőnek a következő szavakkal: „Nem lesz jó. Hová szeretne ugrani innen?”, 
közben mutasson a következő számra. A vizsgáztató ne hagyja abba az időmérést 
hibázás esetén (az idő menjen tovább). Az A részt 100 másodperc után be kell 
fejezni. 

Az B rész adminisztrációja:

TMT B – próbaverzió

Mondja a következőt a résztvevőnek: Ezen a lapon számokat és betűket talál. 
(Helyezze a TMT B nyomtatvány próbaverzióját felfelé fordítva a részvevő elé 
és mutasson a dobozban lévő számokra és betűkre.) „A feladat a következő 
lesz: Össze kell kötni a dobozban látható számokat és betűket növekvő 
sorrendben olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudja, úgy, hogy a számot 
mindig betű kövesse. Kezdje az 1-es számnál (mutasson rá), majd húzzon 
egy vonalat az 1-estől az A-ig (mutassa), az A-tól a 2-esig (mutassa), a 2-
estől a B-ig (mutassa), a B-től a 3-asig (mutassa), a 3-astól a C-ig (mutassa) 
és így tovább sorban, amíg a végére nem ér (mutasson a „vége” felirattal 
jelölt pontra). Ne feledje, hogy számtól induljon, ami után betű következik, 
majd ismét szám, és így tovább növekvő sorrendben. Olyan gyorsan 
csinálja, amilyen gyorsan csak tudja. Felkészülni! Kezdje!



TMT B – tesztverzió

A próbafeladat elvégzését követően, mikor a vizsgáztató meggyőződött arról, hogy a 
résztvevő érti a feladatot, a B rész tesztlapját kell elé tenni. Majd mondja a 
következőt: „Ezen a lapon 1-től 13-ig talál számokat és A-tól L-ig betűket. A 
feladat itt is az lesz, mint a próbaverzióban, hogy össze kell kötni a lapon 
látható számokat és betűket növekvő sorrendben olyan gyorsan, amilyen 
gyorsan csak tudja, úgy, hogy a számot mindig betű kövesse. Kezdje az 1-es 
számnál (mutasson rá), majd húzzon egy vonalat az 1-estől az A-ig (mutassa), 
az A-tól a 2-esig (mutassa), a 2-estől a B-ig (mutassa), a B-től a 3-asig 
(mutassa), a 3-astól a C-ig (mutassa) és így tovább sorban, amíg a végére nem 
ér (mutasson a „vége” felirattal jelölt pontra). Ne feledje, hogy számtól 
induljon, ami után betű következik, majd ismét szám, és így tovább növekvő 
sorrendben. Olyan gyorsan csinálja, amilyen gyorsan csak tudja. Felkészülni! 
Kezdje! A B részt 300 másodperc után be kell fejezni.

Hiba esetén a vizsgáztató a következőt mondja:, „Nem jó", hívja fel a figyelmet az 
előző körre, mutasson arra, és kérdezze meg innen hova kell ugrania, ugyanúgy, 
ahogy az A résznél.

Ha a páciens nem megfelelően reagál, a vizsgáztató még ezt mondhatja: „Mi jön 
ezután, szám vagy betű?” Ha a résztvevő megfelelően reagál, a vizsgáztató a 
következőt kérdezi:  „Melyik szám (vagy betű)?” Ha résztvevő helyesen válaszol a 
kérdésre, a teszt folytatódhat.  Ha, azonban a résztvevő helytelen választ ad, a 
vizsgáztató azt mondja „Nem”, és újra felteszi a kérdést. Miután a résztvevő 
helyesen válaszolt az első kérdésre, a vizsgáztató a következő kérdéssel folytatja,
„Melyik szám vagy betű jön?” A résztvevőnek rá kell jönnie, melyik számmal vagy 
betűvel folytassa.

A vizsgáztató ne hagyja abba az időmérést hiba esetén. Emiatt a hibákkal gyorsan 
kell foglalkozni, hogy ne kelljen túl sok extra időt hozzáadni a résztvevő 
teljesítményéhez.

Pontozás: A résztvevő teljesítési idejét másodpercben külön kell feljegyezni az A és 
B részhez. Az A részre adható maximális pontszám 100 mp, a 101 mp azt jelenti, 
hogy a tesztet abbahagyták. Az B részre adható maximális pontszám 300 
másodperc, a 301 másodperc azt jelenti, hogy a tesztet abbahagyták.



Trail-Making Test A és B 

Használt kéz: 
(egyet jelöljön)   

       Domináns            Nem-Domináns 

Trail-Making „A” rész - Teljesítéshez szükséges idő:  _______ másodperc 

Trail-Making „B” rész - Teljesítéshez szükséges idő:  _______ másodperc
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Trail Making Test (TMT)

Trail Making Test Rész A

Idő (másodperc)

Trail Making Test Rész B

Idő (másodperc)

Hibák száma

Hibák száma


	7_TMT_final for translation_29 07 14
	TMT_Full Packet
	Trail Making Test Part A Sample
	Trail Making Test Part A
	Trail Making Test Part B Sample
	Trail Making Test Part B

	7_TMT_final for translation_29 07 14 s8



