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Priloga 1: IZVEDBA ČASOVNO MERJENEGA TESTA VSTANI IN POJDI Z DODATNO 
KOGNITIVNO NALOGO 

 

  
Navodila za izvedbo testa TUG z dodano 

kognitivno nalogo temeljijo na navodilih za 

izvedbo testa TUG brez dodane kognitivne naloge 

(5) in na navodilih za izvajanje testa z odštevanjem 
števila 3 (22). 
 

Navodila za izvedbo testa TUG z odštevanjem 
števil 3 in 7: 
Predpriprava: odštevanje od naključnega števila, da 
preverimo, ali je preiskovanec sposoben 

opravljanja kognitivne naloge (22). 

 

Navodila: Sedite na stol. S hrbtom ste naslonjeni 

na naslonjalo, roke imate položene na naslonih za 
roke (5). Povedala vam bom naključno število, od 
katerega boste že med sedenjem začeli odštevali po 

3 oz. 7 (22). Ko rečem »Zdaj«, vstanete ter s 
sproščeno hitrostjo prehodite razdaljo do stožca, 
greste okrog in prehodite razdaljo nazaj do stola ter 

sedete (22). Ves čas hoje nadaljujete z odštevanjem 
števila 3 oz. 7 (22). Začetne številke ne ponavljajte 

(10). Med hojo poskušajte odštevati čim hitreje in 
kar najbolj pravilno. Med izvedbo bom merila čas 
in število pravilnih odgovorov. Merim od trenutka, 
ko rečem »Zdaj«, do trenutka, ko ponovno sedete 
na stol (22). Imate dva poskusa (5). 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila, dana preiskovancem pri izvedbi testa 

TUG in naštevanja živali: 
Sedite na stol. S hrbtom ste naslonjeni na 

naslonjalo, roke imate položene na naslonih za 
roke (5). Ko rečem »Začnite na glas naštevati 
imena vseh živali, ki se jih spomnite«, začnete 
naštevati živali (22). Ko rečem »Zdaj«, vstanete ter 
s sproščeno hitrostjo prehodite razdaljo do stožca, 
greste okrog in prehodite razdaljo nazaj do stola ter 

sedete (22). Med hojo ne prenehajte naštevati 
živali. Med izvedbo bom merila čas in število 
naštetih živali. Merim od trenutka, ko rečem 
»Zdaj«, do trenutka, ko ponovno sedete (22). Imate 
dva poskusa (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


