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Zopakujte predošlé inštrukcie na zostávajúce učebné pokusy

Inštrukcie: Po upútaní pozornosti vyšetrovaného/ej, vyšetrujúci/a musí povedať:„Budem čítať zoznam slov. Pozorne počúvajte, keď skončím, zopakujte čo 

najviac slov, ktoré ste si zapamätali. Nezáleží na tom, v akom poradí ich zopakujete, pokúste sa však zapamätať si čo najviac, ako sa dá." Vyšetrujúci/a potom 

číta tieto slová nahlas s prestávkou jednu sekundu medzi každým z  15 slov. Ihneď po prečítaní slov si vyšetrovaný/á spomína toľko slov, koľko len môže, 

každé je zaznamenané vyšetrujúcim/cou.

Pokus II-V

Potom, ako vyšetrovaný/á uvedie, že si nemôže spomenúť na viac slov, vyšetrujúci/a musí povedať:„Teraz znovu prečítam rovnaké slová a opäť, keď 

skončím, chcem, aby ste mi povedali čo najviac slov, ktoré ste si zapamätali, vrátane slov, ktoré ste povedali prvý krát. Nezáleží na tom, v akom poradí ich 

poviete, ale povedzte čo najviac slov, ktoré ste si zapamätali, bez ohľadu na to, či boli, alebo neboli slová povedané predtým." Ihneď ako budú slová 

prečítané, vyšetrovaný/á si spomenie na toľko slov, koľko bude možné, každé bude zaznamenané vyšetrujúcim/cou. Nezabudnite zdôrazniť, že slová, ktoré 

boli spomenuté v predchádzajúcich pokusoch, by mali byť opäť zahrnuté aj v tomto prebiehajúcom pokuse.

Prvý raz, keď vyšetrovaný/á spomenie stimulujúce slovo, to sa považuje za správne. Ak neskôr pri tom istom pokuse spomenie to isté stimulujúce slovo, toto 

druhé spomenutie je perseverácia (nutkavé zotrvávanie) a nepočíta sa. Ak vyšetrovaný/á spomína slovo, ktoré na zozname nebolo, to sa považuje za intrúziu 

(nežiadúce vniknutie) a nepočíta sa. 

Interferenčný Pokus

Po dokončení pokusu V by mal/a vyšetrujúci/a predstaviť Zoznam B slovami:

„Teraz idem prečítať iný zoznam slov. Tento krát musíte povedať znovu toľko slov z tohto zoznamu, koľko si len môžete spomenúť. Znovu, nezáleží na poradí, 

v akom hovoríte slová. Iba si skúste spomenúť tak veľa slov, koľko len môžete." Zapíšte slová, ktoré si vyšetrovaný/á zapamätal/a z druhého zoznamu.
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Vybavovací Pokus

Po uplynutí času zhruba 20 minút (počas ktorých sa robili iné testy) od času, keď sa robil pokus V a bol ukočnený interferenčný pokus, je potrebné opýtať sa 

vyšetrovaného/nej, aby si spomenul/a čo najviac z 15 pôvodných slov. Vyšetrovaný/á má povedať: „Pre chvíľou som vám niekoľkokrát čítal/a zoznam a vy ste 

ich museli opakovať. Povedzte mi všetky slová, ktoré si pamätáte z toho zoznamu.“ Zaznamenajte všetky slová, ktoré si vyšetrovaný/á vie spomenúť. 

Okamžité oneskorenie: Ihneď po ukončení Zoznamu B povedzte:  „A teraz mi povedzte všetky slová, na ktoré si môžete spomenúť z prvého zoznamu, nie z 

druhého zoznamu, iba prvý zoznam.“ Uistite sa, že vyšetrovaný/á chápe, čo chcete, iba slová z prvého zoznamu, ale nie z druhého zoznamu. Zapíšte každé zo 

slov, na ktoré si spomenul/a.



___________ ___________ ___________

Bábika Jedlo

Zrkadlo Šašo

Nechet Kopec

Námorník Kabát

Srdce Nástroj

Púšť Les

Tvár Parfém

List Rebrík

Posteľ Dievča

Stroj Chodidlo

Mlieko Štít

Prilba Koláč

Hudba Hmyz

Kôň Lopta

Cesta Auto
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