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Máte otázky týkající se tohoto hodnoticího testu? E-mail:aging@slu.edu.
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Je pacient při vědomí?

Úroveň dosaženého vzdělání
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1 1. Který je den v týdnu?
1 2. Kterého je roku?
1 3. Ve kterém kraji jsme?
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4. Prosím zapamatujte si těchto pět věcí. Později se vás na ně zeptám.
Jablko
Pero
Kravata
Dům
Auto
5. Máte 100 korun, jdete do obchodu a koupíte si rohlík za 3 koruny a květináč za 20 korun.
Kolik jste utratil/a?
Kolik vám zbylo?
6. Prosím vyjmenujte během jedné minuty co nejvíce zvířat.
0 0-4 zvířata
1 5-9 zvířat
2 10-14 zvířat
3 15+ zvířat
7. Kterých pět věcí jsem chtěl/a, abyste si zapamatoval/a? 1 bod za každou správnou odpověď.
8. Řeknu vám několik čísel a chci, abyste mi je řekl/a pozpátku.
Například, když já řeknu 42, vy byste řekl/a 24.
0 87
1 648
1 8537
9. Toto je hodinový ciferník. Prosím vyznačte na něm hodiny a čas
ukazující za deset minut jedenáct hodin.
Vyznačení hodin v pořádku.
Správný čas

1 10. Prosím zapište X do trojúhelníku.
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Který z výše uvedených obrazců je největší?
11. Řeknu vám příběh. Prosím pozorně poslouchejte, protože vám pak o něm položím
několik otázek.
Jana byla velmi úspěšnou podnikatelkou. Podnikáním vydělala spoustu peněz. Pak potkala Jirku,
který byl nesmírně pohledný muž. Vzala si ho a měli tři děti. Žili v Brně. Pak přestala pracovat a
zůstala doma, aby vychovávala děti. Když byly děti v dospívajícím věku, vrátila se zpět do práce.
S Jirkou žila šťastně až do smrti.
2 Jak se jmenovala hrdinka příběhu?
2 Jakou práci dělala?
2 Ve kterém kraji žila?
2 Kdy se vrátila zpět do práce?
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