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Trukdymo bandymas

Po 5-ojo bandymo egzaminuotojas turėtų pateikti sąrašą B sakydamas: "Dabar jums perskaitysiu kitą sąrašą žodžių. Šį kartą jūs ir vėl turėsite pasakyti kuo 
daugiau žodžių iš šio sąrašo. Nesvarbu kokia tvarka jūs sakysite žodžius, tiesiog pasistenkite prisiminti jų kuo daugiau." Pasižymėkite žodžius atkurtus iš 
antrojo sąrašo.

Kartokite ankstesnes instrukcijas likusiems mokymo bandymams.

Instrukcija: Kai dalyvis sukaupia dėmesį egzaminuotojas turėtų sakyti: "Aš jums perskaitysiu sąrašą žodžių. Atidžiai klausykite, nes kai sustosiu, turėsite 
pakartoti kiek įmanoma daugiau žodžių. Nesvarbu, kokia tvarka juos sakysite, tiesiog pasistenkite prisiminti kiek galite daugiau." Tuomet egzaminuotojas 
skaito žodžius garsiai, vienos sekundės intervalu tarp visų 15 žodžių. Iš karto po to, kai žodžiai buvo perskaityti, dalyvis pasako kuo daugiau jų, kuriuos 
egzaminuotojas pasižymi.

II-V Bandymas

Kai dalyvis parodo, kad daugiau žodžių nebeatkurs, egzaminuotojas turėtų sakyti: "Šįkart vėl perskaitysiu jums tuos pačius žodžius ir vėl noriu, kad kai 
baigsiu, pasakytumėte visus žodžius, kuriuos galite prisiminti, įskaitant ir tuos žodžius, kuriuos pasakėte pirmą kartą. Nesvarbu, kokia tvarka juos sakysite, 
tiesiog pasistenkite prisiminti kiek galite daugiau žodžių, nepriklausomai nuo to, ar juos jau pasakėte ar ne." Iš karto po to, kai žodžiai buvo perskaityti, 
dalyvis pasako kuo daugiau jų, kuriuos egzaminuotojas pasižymi. Įsitikinkite, kad pasižymėjote žodžius, kurie buvo atkurti ankstesniuose bandymuose ir 
kurie turėtų būti įtraukti į dabartinį bandymą.

Kai dalyvis pirmąjį kartą atkuria žodį, jis yra užskaitomas kaip teisingas. Jeigu vėliau, tame pačiame bandyme, tas pats žodis būna atkuriamas, antrasis 
atkūrimas yra neužskaitomas. Jeigu dalyvis atkuria žodį, kuris nebuvo sąraše, tai skaitoma įsiterpimu ir jis yra neužskaitomas.



© Rey (1958). All rights reserved.

Baigus sąrašą B, nedelsiant sakykite:  "Dabar prašau pasakyti visus žodžius iš 1-ojo sąrašo, o ne iš 2-ojo." Įsitikinkite, kad dalyviai suprato, jog jūs norite 
girdėti žodžius iš pirmojo , o ne iš antrojo sąrašo. Pasižymėkite visus išvardintus žodžius.

Atkūrimo bandymas

Po maždaug 20-ties minučių laiko tarpo (per kurį vyko kiti testavimai), kai penktasis bandymas ir trukdymo bandymas buvo atlikti, tiriamasis turėtų 
būti paprašytas atkuri kiek įmanoma daugiau žodžių iš pirminio sąrašo. Egzaminuotojas turėtų sakyti: "Prieš šiek tiek laiko, aš jums keletą kartų 
paskaičiau sąrašą žodžių, kuriuos jūs man turėjote atkartoti. Pasakykite man visus žodžius iš to sąrašo, kuriuos atsimenate". Užsirašykite visus žodžius, 
kuriuos tiriamasis galėjo atkurti.



___________ ___________ ___________

Smuikas Apelsinas
Medis Stalas
Šalikas Rupūžė
Kumpis Kukurūzai
Lagaminas Autobusas
Pusbrolis Smakras
Žemė Paplūdimys
Laiptai Muilas
Šuo Viešbutis
Bananas Asilas
Miestas Voras
Radijas Beždžionė
Medžiotojas Knyga
Kibiras Kareivis
Laukas Spyna
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RAVLT ŽODŽIŲ SĄRAŠO ANTRA FORMA

Vykdymo data Pradžios laikas Tiriamojo ID

Teisingų 
atsakymų 
skaičius 

If 1.3 or 5.0 (Other) Please Specify: _______________________

Pagrindinis 
sąrašas

Pagrindinio 
sąrašo 

atkūrimo 
1 bandymas

Pagrindinio 
sąrašo 

atkūrimo 
2 bandymas

Pagrindinio 
sąrašo 

atkūrimo 
3 bandymas

Pagrindinio 
sąrašo 

atkūrimo 

4 bandymas

Pagrindinio 
sąrašo 

atkūrimo 
5 bandymas

Trukdymo 
sąrašas

Trukdymo 
sąrašo 

atkūrimo 
1 bandymas

Pagrindinio 
sąrašo 

atkūrimo 
6 bandymas

20 minučių 
atidėjimas. 

Pagrindinio sąrašo 
atkūrimo

 7 bandymas 




