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Priloga 1: TEST KORAKANJA V ŠTIRIH KVADRATIH 
 
Naprave in pripomočki, postavitev 
Za izvedbo testa korakanja v 4 kvadratih 
potrebujemo malo prostora, štoparico in 4 palice 
dolžine 90 cm, premera 2,5 cm, ki naj bodo 

 
položene pod kotom 90o (slika 1). Na tleh v kotu 
vsakega kvadranta je nalepljeno od 5 do 8 cm 
veliko številko (od 1 do 4) rdeče barve. 

 

 
 
Slika 1: Izvedba testa korakanja v štirih kvadratih: postavitev palic in označevanje kvadratov; puščice 

označujejo smer korakanja. 

 

Postopek 
Izvedba TK4K je standardiziran postopek, 
sestavljen iz demonstracije (stopanje v posamezni 
kvadrat v določenem vrstnem redu), praktičnega 
poskusa in dveh ponovitev testa. Kot končni 
rezultat se upošteva boljša od obeh meritev.  
 
Preiskovanec izvaja test v čevljih. Naloga 
preiskovanca je, da, kolikor hitro je mogoče, z 
obema nogama stopi v vsak kvadrat, v pravilnem 
zaporedju in brez dotika palice. Preiskovanec stoji 
v prvem kvadratu s pogledom, usmerjenim proti 
drugemu kvadratu, stopi naprej v drugi kvadrat, 
vstran v tretji kvadrat in nazaj v četrti kvadrat in 
vstran v prvi kvadrat, sledi sprememba smeri in 
vračanje po isti poti nazaj v prvi kvadrat (4 – 3 – 2 
– 1). Obe nogi se morata v vsakem kvadratu 
dotakniti tal. Navodila pred začetkom testiranja so: 
»Poskusite čim hitreje izvesti test, ne da bi se 

 
dotaknili palic. V vsakem kvadratu se morata obe 
nogi dotakniti tal. Poskusite ves čas ohraniti pogled 
naprej.« 
 
Čas začnemo meriti, ko prva noga stopi v drugi 
kvadrat, in končamo, ko se pri vračanju z drugo 
nogo preiskovanec dotakne tal v prvem kvadratu. 
 
Preiskovanci, ki med testom niso zmožni biti 
obrnjeni naprej ali pa se morajo obrniti, preden 
stopijo v naslednji kvadrat, prav tako opravijo test, 
vendar se vsako odstopanje oziroma sprememba 
zapiše. Če preiskovanec izgubi ravnotežje, se 
dotakne palice ali ne zmore zaključiti vseh 
korakov, se poskus testa ponovi. 
 
 


