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IZVLEČEK  

 

Z nalogo sem želela pridobiti norme Testa za afazijo dvojezične osebe, in sicer pri 

enojezičnih osebah, brez jezikovnih motenj, v starostni skupini od 50 – 60 let. Temu ustrezno 

je v teoretičnem uvodu zajeto nekaj o nevrologiji v povezavi z jezikom in govorom, splošna 

ter bolj specifična dejstva o afazijah, zakaj in kako pride do tovrstnih stanj, klasifikacija afazij 

ter osnove o afaziji pri dvojezičnem govorcu. Natančno je opisan instrument, torej test, ki je 

osrednji fokus diplomskega dela. 

V testiranje je bilo zajetih 20 ljudi (10 žensk in 10 moških). Kolmogorov – Smirnov test je 

pokazal način porazdeljevanja posameznih spremenljivk, medtem, ko smo z rezultati χ2 

preizkusa dokazali, da ni statistično pomembnih razlik med uspešnostjo na testu pri 

posameznih spremenljivkah glede na spol oziroma izobrazbo testiranih oseb. Izkazalo se je 

torej, da je test ustrezno preveden in prirejen za slovensko populacijo.  

 

Ključne besede: afazija, dvojezičnost, Test za afazijo dvojezične osebe. 

 

ABSTRACT  

 

The main aim of the research is to obtain norms for Bilingual aphasia test (BAT) – Slovenian 

version. The theoretical part includes facts about neurology in relation with language and 

speech, theories about aphasia, classifications of different types of aphasia, further about 

aphasia in bilingual speakers. The main focus is the Bilingual aphasia test itself and its 

usefulness in the Slovenian version. 20 monolingual Slovenian speakers, 10 women and 10 

men, aged from 50 to 60 years, were tested. Kolmogorov – Smirnov test has shown us the 

distribution of the variables: a great part of them are right skewed and some of them normal 

distributed. Results of Chi-square test have revealed no statistically significant differences in 

scoring on each variable of BAT taking into account the gender and the level of education. In 

conclusion, we can say that Slovenian version of BAT is translated and adapted 

appropriately. 

 

Key words: aphasia, bilingualism, Bilingual aphasia test. 
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1.     UVOD 

 

1.1 Nevrologija, jezik ter govor 

 

Nevrologija, kot ena izmed ved in medicinska disciplina, se ukvarja s proučevanjem živčnega 

sistema, možnimi boleznimi in zdravljenjem le-teh.  

Poznavanje zgradbe možganov (latinsko encephalon, v širšem pomenu tudi cerebrum) in 

njihovega normalnega delovanja, nam omogoča razumevanje patoloških sprememb in 

njihovih posledic, do katerih pride zaradi različnih vzrokov (vaskularne bolezni, poškodbe, 

infekcije, zastrupitve,..). 

Tako kot nad mnogimi drugimi funkcijami, možgani vršijo nadzor tudi nad govorno - 

jezikovnim - komunikacijskim sistemom človeka. Le-ta je zaradi okvare možganov lahko 

okrnjen, spremenjen ali pa skoraj popolnoma porušen. 

Možganske strukture so od medmožganov (diencephalon) navzgor parne (2 talamusa, 2 

hipotalamusa itd.). Vzdolžna brazda (fissura longitudinalis) razpolavlja možgansko skorjo na 

dve možganski hemisferi (levo in desno), ki sta med sabo povezani s serijami centralnih 

komisur oziroma povezav (anteriorna komisura, corpus callosum in postreiorna komisura) 

(povzeto po Beaumont, 2008, str. 36). 

Strukture, ki so udeležene v govorno-jezikovnem sistemu se nahajajo na specifičnih 

območjih možganske skorje (cortex), ki jo brazde (fissure) ali žlebovi (sulci) in vijuge (gyri) 

delijo na posamezne možganske režnje (lobuse). 

Korteks tvorijo različne celice, vendar določen tip prevladuje v točno določenem območju, 

oziroma regiji. McCaffrey (2009) navaja, da je avtor Korbinian Brodmann, nemški nevrolog, v 

začetku dvajsetega stoletja ustvaril citoarhitektonski zemljevid možganske skorje, kjer so 

posamezna območja razdeljena glede na tip celic, ki ga sestavljajo. Študije so nastale na 

podlagi električnega sondiranja med operacijo bolnikov z epilepsijo. 

Glede določitve točnih mej med posameznimi območji, ki jih je določil Brodmann je prišlo 

kasneje do nekaterih nasprotij. Le-te so vzklile zaradi razvoja napredujočih histoloških tehnik. 

Čeprav je bilo nekaj Brodmannovih območij izpodbitih, ostaja klasifikacija še dandanes 

uporabna v strokovni komunikaciji (povzeto po: Andrewes, 2001, str. 9). 

 

 

 

 

 

 



 2 

Slika 1: Klasifikacija po Brodmannu, levo. 

 

 

Slika 2: klasifikacija po Brodmannu, desno. 

 
(sliki prevzeti iz: http://www.neurosciencerus.org/wyBrodmannSide.jpg) 

 

Površino posamezne možganske hemisfere razmejujejta Silvijeva brazda (Sylvian fissure) ali 

tako imenovani lateralni žleb (lateral cerebral fissure) in Rolandova brazda (Rolandic fissure) 

ali centralni žleb (Central sulcus, v nadaljevanju CS). Ta poteka od vzdolžne brazde (Fissura 

longitudinalis), ki razpolavlja možgansko skorjo na dve možganski hemisferi, proti dnu, kjer 

se križa s Silvijevo brazdo in deli možgansko skorjo na štiri, konvencionalno razdeljene 

možganske režnje: frontalni (čelni), temporalni (senčnični), parietalni (temenski) in okcipitalni 

(zatilni) reženj (povzeto po Beaumont, 2008, str. 36) .  

 

1.1.2 Frontalni (čelni) reženj 

 
Frontalna režnja razvojno gledano dozorita pri človeku najkasneje in zaobjemata 1/3 mase 

možganskih hemisfer. CS ločuje posamezni frontalni reženj hemisfere od sosednjega, 

temenskega. Znotraj lobusa, gledano anteriorno na CS proti polu frontalnega režnja potekajo 

sledeči žlebovi (povzeto po Vuković, 2002):  

• pre-centralni sulcus (preCS): le-ta skupaj s CS določa pre-centralni gyrus (preCG), ta 

pa je del tako imenovanega motoričnega korteksa, 

• superiorni frontalni sulcus (SFS), 

• inferiorni frontalni sulcus (IFS) v svoji neposredni bližini določa inferiorni frontalni 

gyrus (IFG), na katerem so razvrščena odgovarjajoča območja 44, 45 in 47 po Brodmannovi 

klasifikaciji; območji 44 in 45 v levi hemisferi tradicionalno poimenujemo Brocovo središče za 

govor.  
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Slika 3: Frontalni (čelni) reženj. 

(slika prevzeta iz: 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gray726_frontal_lobe.png) 

 

Znotraj frontalnega režnja razlikujemo štiri glavna področja:  

• primarno motorično področje (vključuje preCG, območje 4 po Brodmannu; lezije tega 

območja možganov se kaže kot hemipareza ali hemiplegija nasprotne strani telesa), 

• sekundarno motorično polje oz. premotorično področje (nahaja se anteriorno na 

primarno motorično polje, določa ga 6. in 8. območje po Brodmannu; v tem delu se nahaja 

Brocovo govorno središče - območje 44 po Brodmannu), 

• prefrontalni korteks ali terciarno asociativno polje (nahaja se anteriorno na 

precentralno področje, določajo ga območja, 9, 10, 45 in 46 po Brodmannu; pri lezijah tega 

predela skorje prihaja do izpada višjih integrativnih funkcij, kot so izpad osebnostnih lastnosti 

in intelektualnih sposobnosti, motene eksekutivne funkcije, načrtovanje ter organizacija 

psihičnih in motoričnih aktivnosti, zmanjšana kontrola čustvenega vedenja,..) 

• limbični korteks oz. bazomedialni del režnja (zavzema sledeča območja po 

Brodmannu: 9-13, 24 in 32) 

Splošno opisana funkcija frontalnega režnja je nadzor nad voljnimi gibi telesa in procesi, kjer 

je se zahtevajo pozornost, mišljenje in govor (Povzeto po Vuković, 2002, str. 23, 24). 
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1.1.2 Temporalni (senčnični) reženj  

 

Temporalni reženj je lociran pod centralno brazdo, od katere vzporedno inferiorno potekajo 

sledeče vijuge oziroma gyrusi: 

• superiorni temporalni gyrus, 

• medialni temporalni gyrus, 

• inferiorni temporalni gyrus. 

 
Slika 4: Temporalni (senčnični) reženj. 

 
(slika prevzeta iz: 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gray726_temporal_lobe.png) 
 

Temporalni reženj je odgovoren za percepcijo, analizo in prepoznavanje avditivnih dražljajev, 

povezuje pa se tudi z drugimi senzornimi centri (vizuelni in olfaktorni sistem), nad katerimi 

vrši integracijo informacij (povzeto po Vuković, 2002, str. 25). 

Rhawn (2000, Lecture 7: Frontal Lobes) navaja, da sta temporalna režnja unikatna, saj 

vsebujeta območja možganov, ki služijo prilagojenim, subjektivno-emocionalnim in socialnim 

izkušnjam, katere shranita in jih kasneje lahko prikličeta iz spomina. K režnjema spadajo tudi 

osnovne (sicer subkortikalne) strukture limbičnega sistema (amigdala, hipokampus), ki nosijo 

vlogo pri spominu in čustvih.  

Reženj se deli na primarno in sekundarno področje (Trpkov, 2000, str. 12), pri čemer se prvo 

nahaja v zgornjem delu lobusa in omogoča človeku analizirati enostavne zvočne dražljaje, 

njihove frekvence, intenziteto ter karakteristike trajanja, medtem ko je sekundarno področje 

dominantne hemisfere tisto, ki omogoča človeku dekodiranje, torej razumevanje kompleksnih 
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avditivnih sporočil, kot so besede oziroma drugi slušni dražljaji, domena sekundarnega 

področja temporalnega režnja ne dominante poloble pa so funkcije, kot so analiza ritma, 

melodija, razlikovanje glasbe in tonov, sposobnost petja,… 

 

1.1.3 Parietalni (temenski) reženj   

 

Parietalni reženj posamezne hemisfere leži neposredno za CS in nad Sylvijevo fissuro. 

Posteriorno mejo določa imaginarna linija, ki poteka palec ali dva (2,5 do 5 cm) anteriorno na 

zatilni reženj, ki je najbolj posteriorni del hemisfere (povzeto po Brookshire, 2002, str. 12). 

V režnju potekata dva pomembna žlebova: 

• poscentralni sulcus (posCS); le-ta skupaj s CS določa poscentalni gyrus, 

• intraparietalni sulcus; le-ta deli reženj na zgornji in spodnji del; v spodnjem delu 

potekata dve pomembni vijugi: angularni gyrus in supramarginalni gyrus, katerih vloga je 

pomembna v procesu branja in pisanja. 

 

Slika 5: Parietalni (temenski) reženj. 

(slika prevzeta iz: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray726_parietal_lobe.png) 
 

Neposredno za CS, kjer poteka poscentralni gyrus, je tako imenovano primarno somato-

senzorično področje, ki je odgovorno za zaznavanje čutnih dražljajev (vlakna zgornjega dela 

poscentralnega gyrusa zbirajo in prenašajo dražljaje do in iz spodnjih delov telesa, medtem 

ko vlakna iz spodnjega dela omenjene vijuge prenašajo impulze iz obraza, ustnic in jezika. 

Vuković (2002) navaja, da se impulzi prejeti v primarnem somato-senzornem področju, s 

pomočjo kratkih asociativnih vlaken prenesejo do sekundarnega somato-senzornega 
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področja, kjer se vrši analiza, obdelava in dojemanje teh občutkov, ter njihovo povezovanje z 

dražljaji, prihajajočimi iz drugih delov možganov (povzeto po: Vuković, 2002, str. 26). 

Parietalni reženj je splošno gledano pomemben pri percepciji, integraciji in posredovanju 

taktilnih občutkov (dotik, pritisk), zavedanju delov telesa in vizuo-spacialni orientaciji telesa v 

prostoru.  

 

1.1.4 Okcipitalni (zatilni) reženj 

 
Okcipitalna režnja tvorita najbolj posteriorni del posamezne hemisfere. Razširjata se od 

imaginarne linije, ki tvori posteriorno mejo parietalnega režnja pa vse do longitudinalne 

cerebralne fissure, na polu zatilnega režnja (Povzeto po Brookshire, 2002, str.12). 

Na spodnji strani režnja poteka lateralni okcipitalni žleb, ki določa dve zatilni vijugi: superiorni 

lateralni gyrus in inferiorni lateralni gyrus.  

 
Slika 6: Okcipitalni (zatilni) reženj. 

 
(slika prevzeta iz: 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gray726_occipital_lobe.png) 
 

Podobno kot drugi možganski režnji, se tudi okcipitalni lobus deli, in sicer na primarno 

vizualno polje (odgovorno za zaznavanje vidnih dražljajev, katere v skorjo dovaja II. 

možganski živec, n.opticus; polje odgovajra 17. območju po Brodmannovi klasifikaciji) in 

asociativni vizualni korteks (le-ta sodeluje pri predelavi in dojemanju vidnih informacij, ter jih 

povezuje z dražljaji iz drugih delov možganov; odgovarja 18. in 19. območju po Brodmannovi 

klasifikaciji). 
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1.2 Subkortikalne strukture  

 
Subkortikalne strukture velikih možganov so globoka jedra, ki tvorijo skupine nevronov, 

locirane v središču hemisfer.  

 

1.2.1 Bazalni gangliji 

 
» Bazalni gangliji so skupina subkortikalnih jeder - kavdatno jedro, putamen, accumbens 

(skupaj tvorijo striatum), globus pallidus, substantia nigra in subtalamično jedro.« (Logar , 

2007, str. 36). 

Bazalni gangliji vsebujejo zelo kompleksno mrežo nevronskih poti in se povezujejo s 

kortikalnimi in ostalimi subkortikalnimi območji. Sprejemajo nevronske informacije iz skoraj 

vseh območij možganske skorje, katere potem pošljejo v talamus (subkortikalna struktura, 

grajena iz sivine) (povzeto po: Freed, 2000, str. 71). 

Uravnavanje motoričnih aktivnosti oziroma še točneje, vloga v programiranju in avtomatska 

izvedba hotnih gibov, kot navaja Vuković (2002) je osnovna funkcija bazalnih ganglijev. Poleg 

tega se jim pripisuje vloga v realizaciji kognitivnih procesov; v primeru poškodb subkortikalnih 

jeder številne raziskave kažejo poleg motenj motornih funkcij tudi na motnje pozornosti, 

spomina, govora in demenco (str. 36-37). 

 

1.2.2 Talamus 

 

Talamus je po besedah avtorjev Nadeau in Rothi (2008, str. 530) ena izmed najbolj poznanih 

in dobro razumljenih cerebralnih struktur. Bistvo njegove funkcije lahko opišemo s primerjavo 

relejne naprave, saj specifične skupine živčnih celic znotraj jedra talamusa posredujejo 

senzorne informacije (vizualne, avditorne in somatosenzorne) iz periferije v cerebralni 

korteks 

Poškodbe teh struktur (bazalni gangliji, talamus in povezave med temi strukturami v njihovi 

širši okolici) privedejo lahko do motnje, povezane z jezikom. Posredna posledica 

subkortikalne lezije, ki se odraža na govorno-jezikovnem področju je afazija. 

 

1.3 Kortikalna območja in v govorno – jezikovne spretnosti 

 
Znanje anatomije nevroloških struktur se je zbiralo skozi leta raziskav in študij možganov od 

tehnik, kot je avtopsija pa vse do modernejših računalniško vodenih slikanj, kot so 

računalniška tomografija in magnetna resonanca (povzeto po Damasio, 2008, str. 22). 

Na ta način je bilo določenih več možganskih področij, povezanih z jezikovnimi spretnostmi, 
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kot so produkcija in razumevanje govora. Poškodovana jezikovna območja, oziroma njihovo 

abnormalno delovanje, se navzven implicirajo kot težave pri specifičnih aspektih govorno 

jezikovnega sistema. 

Znano dejstvo je, da so človeški možgani funkcionalno asimetrični. Pri ljudeh je ravno 

lateralizacija govorno jezikovnih funkcij najbolj očitna funkcionalna specializacija možganov. 

Od sredine 19. stol. naprej, se je veliko strokovnjakov ukvarjalo z razvrščanjem višjih 

kognitivnih funkcij v eno izmed možganskih hemisfer (povzeto po: Trpkov, 2000, str.6). 

Raziskave v zadnjih desetletjih so pripeljale do ugotovitev, da preproste kognitivne funkcije 

niso lateralizirane (so torej bilateralno organizirane, pripadajo obema cerebralnima 

hemisferama), medtem ko so dinamični, kompleksni nevropsihološki procesi (kot je na primer 

gramatično organiziran govor) specializacija dominantne hemisfere. Lateralizacija teh funkcij 

je najbolj intenzivna v obdobju tretjega leta starosti otroka. Velja, da sta dominanca za roko in 

višje govorne funkcije razvrščeni v isti možganski hemisferi pri 95% desničarjev in 55% 

levičarjev (kar pomeni, da imajo višje govorne funkcije pri večini desničarjev svoje centre levi 

hemisferi in pri več kot polovici levičarjev, v desni možganski polobli) (povzeto po: Tetičkovič, 

1997, str. 57). Ostali delež levičarjev ima govorne centre bodisi v levih možganih, ali pa niso 

eksplicitno lateralizirane, kar velja tudi za ročnost (ambidekstrija), prav tako pa ima lahko 

preostalih 5% desničarjev govorne centre v desni hemisferi, oziroma bilateralno razporejeno, 

kjer se konkretne lateralizacije ne da določiti. 

Lahko rečemo, da so jezikovni procesi v večji meri zastopani v levi hemisferi. Če govorimo o 

jeziku, kot o kompleksni človeški funkciji, ga nikakor ne moremo determinirati izključno samo 

z opisi posameznih območij levih možganov, saj k celoti pomemben delež doprinese tudi 

desna hemisfera (npr. prozodični elementi jezika so v večjem delu domena desne poloble). 

Navedba Tetičkoviča (1997, str. 57), da je centralni živčni sistem kompleksen, nedeljiv 

organski sestav, v katerem lahko samo umetno diferenciramo pripadajoče pod sestave v 

diagnostične, znanstvene ali didaktične namene, potrjuje, da o lateralizaciji možganov ne 

moremo govoriti, kot o neizpodbitnem in enoznačnem dejstvu. 

 

1.3.1 Brocovo področje 

 

Sylvijeva fissura leve hemisfere in regije okoli nje lahko poimenujemo tudi perisylvijevo 

območje ali tako imenovana anteriorna jezikovna cona. Le-ta ima pomembno vlogo v 

planiranju in izvajanju ekspresivnih jezikovnih akcij (govor, pisanje, mogoče tudi geste). 

Osrčje te cone je posteriorno inferiorni del frontalnega režnja (zadnji del tretje vijuge - IFG), 

tik pred primarnim motornim korteksom (le-ta vrši kontrolo na mišicami, vpletenimi med 

govorom), tako imenovano Brocov center ali motorno govorno območje (povzeto po 
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Brookshire, 2002, str. 148). Po Brodmannovi razvrstitvi Brocovo središče odgovarja območju 

števila 44. 

Na pomembnost območja je zgodovinsko gledano prvi opozoril francoski nevrolog, Paul 

Broca, leta 1861, ki je na podlagi obdukcij možganov pacientov z lezijami v tem predelu 

odkril motnje artikulacije jezikovnih simbolov.  

To območje naj bi bilo ključnega pomena pri ustvarjanju programa za produkcijo jezikovnih 

simbolov in pri prenosu ukazov v primarno motorično skorjo, katera nadalje pošlje impulze v 

ustrezne artikulatorje (mišice grla, neba, jezika, ustnic), ki omogočajo realizacijo procesa 

fonacije in artikulacije. Narava in značilnosti govornih motenj, do katerih pride v primeru lezij 

kažejo, da je Brocovo koritkalno območje odgovorno za fonetsko-fonološke in sintaktične 

vidike jezika (povzeto po: Vuković, 2002, str. 30). 

 

1.3.2 Suplementarno govorno področje (SGP) 

 

Področje je del motornega korteksa, ki se nahaja na medialni strani leve hemisfere, in sicer 

na nivoju zadnjega dela zgornje frontalne vijuge. Področje je direktno povezano s primarnim 

motoričnim korteksom in Brocovim središčem ter odgovarjajočimi subkortikalnimi strukturami. 

Osnovna vloga SGP se odraža v iniciaciji planiranja govorne aktivnosti in sintaktičnih 

aspektih jezika (povzeto po Vuković, 2002 str. 31). 

 

1.3.3 Wernickejevo področje 

 

Področju, s temeljno vlogo pri razumevanju jezika (pomen verbalnih sporočil) je, kot že 

omenjeno, težje določiti točno lokacijo. Nahaja se v avditivnem asociativnem korteksu leve 

hemisfere, in sicer v zadnjem zgornjem delu temporalne vijuge (22. področje po 

Brodmannu). 

Območje je povezano z primarnim avditivnim korteksom (41. območje po Brodmannu), 

angularno vijugo (39. območje po Brodmannu) in Brocovo cono (44. območje po 

Brodmannu) (povzeto po Vuković, 2002, str. 32). 

Na pomembnost tega območja je leta 1874 opozoril nemški nevrolog, Carl Wrnicke, ki je v 

svoji knjižici "Der aphasische Symptomenkompleks", prvič opisal posledice lezije 

temporalnega režnja, zgoraj opisnega področja možganov. Prav tako je poskušal razložiti 

pojem dominantnosti (povzeto po Enersen, 1994-2011). 

Tu se opravlja najbolj kompleksna interpretacija sporočila in integracija sestavljenih preteklih 

ter sedanjih, več modalnih informacij. Poslušalec dekodira motiv sporočila, odkrije posredno 

izražene pomene in razume globlji smisel s pomočjo sinteze ne le avditivnih dražljajev 
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ampak tudi že shranjenih vidnih in somatosenzoričnih predstav. Wernickejevo področje je 

torej odgovorno za razumevanje govora in hkrati, za njegovo avditivno programiranje glede 

na pravilen pomen sporočila ter vpliva na sledeče vidike komunikacije: razumevanje 

izrečenega sporočila drugim, reagiranje na sestavljene verbalne ukaze, glasno in tiho branje 

z razumevanjem, spontano pisanje, opisovanje videnih predmetov in poimenovanje le-teh, 

pisanje po nareku, glasno ponavljanje besed in njihovo razumevanje,… (povzeto po Trpkov, 

2000, str. 15-16). 

Lezije tega območja privedejo po eni strani do motenj avditivnega razumevanja govora, po 

drugi pa do leksično semantičnih in fonoloških motenj, pri čemer je govor gramatično 

ustrezen, vsebinsko, torej semantično pa brez pomena. 

 

1.3.4 Arkuatni sveženj (Arcuate Fasciculus) 

 

Snop aksonov povezuje Brocovo in Wernickejevo središče, po katerem se jezikovna 

informacija, ustvarjena v Wernikejevem receptivnem centru prenese do Brocove cone, kjer 

se ustvari program za motorično produkcijo prejete informacije. Arkuatni sveženj ima 

pomembno vlogo tudi pri ponavljanju verbalnih stimulacij za sogovorcem, kar se izkaže kot 

oškodovana govorna spretnost v primeru lezije te povezave (povzeto po Vuković, 2002, str. 

33). 

 

1.3.5 Hešlova vijuga (Gyri temporales transversum, Heschl`s gyrus) 

 

Leži tik pod Silvijevo fissuro v primarnem avditivnem področju temporalnega režnja (41. 

območje po Brodmannu). Naloga Hešlove vijuge je transformacija osnovne slušne 

informacije v fonološko reprezentacijo besede. Le-ta dobi pomen, ko doseže Wernickejevo 

območje (povzeto po Andrewes, 2001, str. 300). 

 

1.3.6 Angularna vijuga (Gyrus angularis) 

 
Lega angularne vijuge je na meji med parietalnim in temporalnim režnjem leve hemisfere in 

odgovarja 39. območju po Brodmannu (povzeto po Vuković, 2002, str. 34). 

Podobno vlogo, kot jo ima Hešlova vijuga pri slušnih informacijah, je pomembna angularna 

vijuga pri vidnih informacijah (npr. pri branju, pisanju). Vidna informacija je iz primarnega, 

sekundarnega in terciarnega vidnega korteksa poslana v angularno vijugo z namenom, da 

bo tu pretvorjena v slušno modaliteto, katero lahko nadalje sprejme Wernickejevo območje, 

ki izvrši prevod pomenskega dela (povzeto po Andrewes, 2001, str. 300). 
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1.3.7 Supramarginalna vijuga (Gyrus supramarginalis) 

 

Vijuga pripada spodnjemu delu levega parietalnega režnja, zavita je okrog končnega dela 

Silvijeve fissure in odgovarja 40. območju po Brodmannu. 

Ima primarno vlogo pri fonoloških vidikih jezika (Povzeto po Vuković, 2002, str. 34). 

 

1.4 Afazije 

 

Pojmu afazija je težko pripisati enoznačno definicijo, saj je motnja heterogenega značaja in 

se  lahko pri vsakem posamezniku manifestira malce drugače. Temu posledično se skozi leta 

raziskovanj definicije afazij med seboj razlikujejo glede na teoretične in morebiti tudi 

praktične smernice afaziologov, ki so jih podajali. Tetičkovič in sodelavci (1997, str. 59) 

navajajo: »Definicije afazije so različne, toda v svoji čisti obliki je afazija (aphasia) jezikovna 

motnja, ki se lahko kaže na vseh svojih modalitetah, in sicer na govoru, razumevanju 

slišanega, razumevanju prebranega in pisanju. Izhaja pa iz pridobljene žariščne poškodbe in 

je ne povzročajo motorična prizadetost, senzorni problemi ali intelektualni deficiti«. 

Sintezo več definicij (avtorjev Brookshire, 1992, Darley,1982 in Goodglass, 1993) navajata 

Hallowell in Chapey (2008, str. 3) in sicer pišeta, da je afazija pridobljena komunikacijska 

motnja, povzročena s poškodbo možganov, za katero je značilna okvara jezikovnih modalitet, 

kot so: govor, razumevanje poslušanega, branje in pisanje; ni rezultat senzornega ali 

motornega deficita oziroma psihiatrične motnje. Ključnega pomena pri tej definiciji je 

poudarek štirih primarnih dejstev: afazija je neurogena (1), pridobljena motnja (2), prizadene 

jezikovne modalitete (3) in se izključuje z generalnimi senzornimi in mentalnimi motnjami (4). 

 

1.4.1 Etiologija afazij 

 

Vuković (2002, str. 60) navaja, da do afazije lahko pride zaradi različnih dejavnikov, ki 

privedejo do poškodbe centralnega živčnega sistema (v nadaljevanju CŽS). Posledica 

sledečih etioloških faktorjev je afazija: 

• cerebrovaskularna obolenja: prehodni ishemični napad, tromboza, embolija, 

hemoragija, hipertenzivna encefalopatija, arterioskleroza (skupaj predstavljajo 80% vzrokov 

afazije); 

• travmatske poškodbe možganov: odprte, zaprte; 

• vnetna obolenja CŽS: encefalitisi, meningitis, absces možganov; 

• intrakranialni tumorji; 

• progresivne bolezni CŽS: demenca; 



 12 

• zastrupitve; 

• metabolne motnje: motnje delovanja ščitnice, hipoglikemija; 

• nutricionistične motnje: primanjkljaji vitamina A in vitaminov skupine B. 

 

1.4.2 Cerebro – vaskularni insult 

 
V kar 80% primerih je vzrok za nastanek afazije možganska kap. Po podatkih študije Global 

Burden of Disease,  je bilo leta 2001 ocenjeno, da vsako letu po svetu umre 5,5 milijona ljudi 

zaradi možganske kapi ali tako imenovanega cerebrovaskularnega insulta (v nadaljeanju 

CVI), kar je ekvivalentno deležu 9,6% vseh smrti (povzeto po Begg, Mathers, Truelsen, 

2006). 

»Možganska kap  je še vedno eden resnih problemov sodobne medicine tako zaradi velikega 

števila oseb, ki imajo bolezni možganskih žil, kot tudi zaradi socialno ekonomskih posledic 

možganske kapi, ki prizadenejo družino in celotno družbo. V vsem zahodnem svetu boleznim 

srca sledi (celo pred rakom) možganska kap, kot druga najpogostejša bolezen in vzrok za 

10% smrti. V Evropi pa je tretji najpogostejši vzrok za ishemično boleznijo srca in je 

tozadevno pred rakom. Breme bolezni in stroškov zdravstvenega varstva zaradi možganske 

kapi je zelo veliko, ker zapusti hude nevrološke posledice, kot so hemipareza, kognitivne 

motnje in druge. »  

»Kljub temu, da se število smrti zaradi bolezni možganskih žil v svetu in pri nas zmanjšuje, je 

bila leta 2008 v Sloveniji pri moških možganska kap med 802 smrtmi četrti najpogostejši 

vzrok za ishemično boleznijo srca in rakom na prebavilih in dihalih pri ženskah med 1145 

smrtmi pa drugi najpogostejši vzrok za skupino različnih bolezni srca. Bolezni možganskih žil 

so skupaj zasedle 10,6% vseh smrti; 90,2%  le-teh se je zgodilo v starosti nad 64 letom.« 

(Šelb Šemerel, J. in Nadrag P., 2010, str. 25). 

Dve tretjini ljudi preživi prvo možgansko kap, od teh jih polovica ostane prizadetih. Svetovno 

gledano, se bo en človek od šestih, v svojem življenju soočil z CVI (povzeto po: Brown, 

Markus, Oppenheimer, Stroke medicine, str. Vii). 

»V Framinghamski študiji so ugotovili, da je 31% oseb, ki so preživele možgansko kap, po 

sedmih letih še vedno potrebovalo pomoč pri vsakdanjih življenjskih opravilih, 20% pri hoji in 

71% ji ni moglo brez težav opravljati svojega dela.« (Šelb Šemerel in Nadrag, 2010, str. 25). 

Brejc idr. (2001, str. 15) navajajo, da: »Kap sama po sebi ne zahteva, da bolnik povsem 

spremeni način svojega življenja, zlasti ne, da postane nedejaven (»pasiven«) in odvisen.« 

Nadalje avtor pravi, da mora oseba vršiti nadzor nad spremenjenim zdravstvenim stanjem ter 

upoštevati omejitve lastnih sposobnosti (odpovedati se mora tistim opravilom in ciljem, ki po 

možganski kapi niso več dosegljivi, ter poskušati poiskati druge, kjer ni oviranosti.. Žemva 

(2006, str. 186, 187) navaja, da je izrednega pomena tudi delo z bolnikovimi svojci 
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(predvsem ožja družina, ki je z osebo v vsakodnevnem stiku). Tako, kot za bolnika samega je 

tudi za njegovo bližnjo okolico spremenjeno stanje (npr. drugačno sporazumevanje, gibalna 

oviranost itd.) nova situacija, v kateri se sprva slabo znajdejo. Bolniku z afazijo želijo na 

različne načine pomagati ter nuditi le največ. Pomembno je, da že v času, ko je njihov svojec 

še hospitaliziran, prejemajo pojasnila in nasvete, kako živeti z bolnikom po možganski kapi. 

Vprašanje nadaljnjega načina življenja pa se ne dotika samo vsakodnevnih rutin in stopnje 

učinkovitega sporazumevanja, temveč tudi širših tematik, vezanih na delo socialne službe.  

Antič (2006, str. 126) pravi, da je potrebno bolnika, oziroma njihove svojce seznaniti s pogoji 

in postopki za pridobitev posameznih pravic, kot so: strokovna nega na domu (patronažna 

služba) in medicinsko tehnični pripomočki; pravice iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja (npr. dodatek za pomoč in postrežbo, urejanje delovnih pogojev na podlagi 

ocenitve telesne okvare, oziroma predčasna invalidska upokojitev, idr.) ter socialno varstvo 

(npr. svetovanje in pomoč pri urejanju socialnovarstvenih storitvah, institucionalno varstvo, 

prva socialna pomoč, pomoč na domu, svetovanje in pomoč pri urejanju denarno socialne 

pomoči, izbira družinskega pomočnika, ipd.).  

»Pri iskanju ustreznih rešitev je treba po eni strani upoštevati želje in zmožnosti bolnikov in 

njihovih svojcev, po drugi strani pa zakonske ovire in pripravljenost zunanjih institucij,…« 

(Antič, 2006, str. 128). 

 

1.4.2.1 Definicija CVI 

 
Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), je možganska kap opredeljena kot 

klinični sindrom, za katerega je značilen nenaden žariščni nevrološki izpad, ki traja več kot 

24 ur, je žilnega izvora in lahko vodi v smrt. Glede na trajanje je SZO opredelila še prehodni 

ishemični napad (TIA-transient ischemic attack), pri katerem simptomi trajajo manj kot 24 ur 

(povzeto po: Zaletel, 2006, str. 27). 

Motnja možganskega krvnega obtoka privede do CVI. Ker možgani nimajo lastnega vira 

energije (kot na primer mišice), so popolnoma odvisni od stalnega dotoka kisika in hranil, ki 

se prenašajo po krvi. Glede na mesto motnje krvnega pretoka določenega dela možganov, 

hipoma pride do motenj delovanja organov nad katerimi vrši nadzor omenjen del korteksa 

(povzeto po Grad, 2010, str. 58). Na primer: posledica izostanku dovoda krvi v primarni 

motorični korteks leve hemisfere bo hemiplegija ali hemipareza desne strani telesa. 

 

1.4.2.2 Dejavniki tveganja 

 

Dejavnike tveganja možgansko žilnih bolezni (MŽB) lahko delimo v več skupin, navajata 

avtorja Tetičković in Magdič (2006) in sicer: 
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• dejavniki tveganja, na katere ne moremo vplivati: starost, spol, družinska 

obremenjenost; 

• bolezni: bolezni srca, hiperlipidemija (povečana koncentracija maščob v krvi), 

sladkorna bolezen; 

• slabe razvade: debelost, telesna nedejavnost, kajenje, kronični alkoholizem, stres. 

Vzrok zaradi katerega pride do možganske kapi sta bodisi zapora ali razpok možganske žile. 

Možgansko kap, kot posledico patofiziološkega mehanizma imenujemo ishemična 

možganska kap (infarkt), če pa je posledica možganske krvavitve pa hemoragična 

možganska kap. 

 

1.4.2.3 Ishemična možganska kap (IMK) 

 

IMK predstavlja od 70 - 80% vseh možganskih kapi. Najbolj pogost vzrok infarkta je zapora 

možganske arterije s strdkom. Le-ta se tvori bodisi v sami žili (ateroskleroza oziroma 

zadebelitev in hkratna otrdelost velikih in srednjih arterij, ki pripelje do nastanka strdka) ali pa 

pripotuje po arterijah iz srca (strdek v srcu se največkrat tvori zaradi tako imenovane atrijske 

fibrilacije ali motnje srčnega ritma, ki povzroča nepopolno izčrpavanje krvi iz zgornjih 

prekatov srca in posledično tvorjenje strdkov iz zastane krvi). Drug precej pogost bolezenski 

proces je lipohialinoza (depoziti lipidov v hializiranem tkivu), ki oslabi žilno steno, posledica 

razširitve arterije pa je, tako imenovana anevrizma. 

Glede na mesto in vzrok nastanka infarkta delimo IMK na pet skupin: 

• IMK zaradi bolezni velikih arterij (50%); 

• IMK zaradi zapore majhnih arterij (20-25%); 

• srčna embolija (20%); 

• vaskulitis (vnetje žilne stene) (5%); 

• kriptogena IMK (nejasen vzrok) (<5%); (povzeto po: Zaletel, 2006, str. 27-30). 

 

1.4.2.4 Možganska krvavitev (hemoragična možganska kap) 

 

10 do 15% možganskih kapi nastane kot posledica notranjih možganskih krvavitev. 

Najpogostejši vzroki za to so: 

• Razpok majhnih anevrizem (hipertenzivna lipohialinoza in mikroanevrizme) (40%); 

• trombolitično zdravljenje in uporaba zdravil za topljenje strdkov (10%); 

• amiloidna angiopatija (bolezen žil, pri kateri gre za kopičenje proteina amiloida na 

stene žil) (10%); 

• možganski tumor (5%); 
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• vnetje arterijske stene (5%);  

• arteriovenska malformacija (<5%); (povzeto po: Zaletel, 2006, str. 30-31). 

 

1.4.2.5 Subarahnoidna krvavitev (SAK) 

 

Gre za tip možganske kapi, kjer pride navadno do razpoka anevrizme na križišču velikih 

arterij v subkortikalnih predelih možganov. Je bolezen, z visoko stopnjo smrtnosti oziroma 

hude invalidnosti. V Sloveniji za SAK zboli 300 do 400 bolnikov letno (povzeto po: Švigelj, 

2006, str. 70). 

 

1.4.2.6 Kako prepoznamo možgansko kap? 

 

Rotar Pavličeva (2010, str. 35) navaja:  »Najpomembnejši dejavnik za učinkovito zdravljenje 

možganske kapi je čas. Pomembno je, da poznamo jasen in natančen začetek bolezni, da 

znamo jasno opredeliti simptome in potrditi najprej klinične znake nastale možganske kapi«. 

Grad (2010, str. 59 - 61) navaja sledeče znake, kot indikatorje možganske kapi: 

• mišična oslabelost (pareza, ohranjeno je delno gibanje), oziroma ohromelost (plegija, 

popolna ohromitev), če je prizadet motorični korteks; 

• spremenjeni občutki zaznavanja (dizestezija, kjer je pogosta oblika parestezija ali 

mravljinčenje po obeh okončinah ene strani telesa), zmanjšani občutki zaznavanja 

(hipestezija, hipalgezija) ali odsotnost dotika ali vboda na prizadeti strani telesa (anestezija, 

analgezija), če je prizadet somatosenzorni korteks; 

• motnje govora (afazija), če je prizadet center za govor, ki se nahaja v dominantni 

hemisferi; 

• okvara vidnega polja (hemianopsija), če so prizadeti vidni centri v zatilnem režnju 

velikih možganov, 

• nenadzorovano, okorno in nespretno izvajanje posameznih gibov (ataksija), katerih 

različice so motnje izgovorjave (dizartrija), motnje požiranja (disfagija), če so prizadeti mali 

možgani ali možgansko deblo. 

 

1.4.3 Klasifikacije afazij 

 

Tetičkovič (1997, str. 59) navaja, da: »Obstaja vrsta klasifikacij afazičnih sindromov z ozirom 

na temeljni koncept, iz katerega izhaja (anatomski, funkcionalni, komunikacijski, lingvistični). 

Tako so afazije označene kot ekspresivne – receptivne, motorične – senzorične, fluentne – 

nefuentne, s pripadajočimi podskupinami. Vsaka klasifikacijska shema je učni pripomoček, 
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umestitev bolnika z afazijo pa izjemno zapleten proces«. 

Večina kliničnih logopedov, ki delajo z ljudmi z afazijo, se strinja z dejstvom, da le malokateri 

pacient z neko obliko afazije ustreza točno določeni kategoriji opisane klasifikacijske sheme. 

Celo posamezniki, katerih simptomi sprva še nekako ustrezajo določeni podskupini, se v 

nekem obdobju rehabilitacije ne prilegajo več okvirom opisanega klasifikacijskega razreda. 

Najtežje je razvrščanje bolnikov z desno ali bilateralno cerebralno dominanco jezikovnih 

funkcij, pacientov s subkortikalnimi lezijami, oseb z motnjami degenerativnega značaja, v 

primeru poškodb glave in, če so mesta lezij možganov številna ter raztresena po večji 

površini. Kljub vsemu je potreba študentov, oziroma stroke po poznavanju tradicionalnih 

klasifikacij nujna. Za strokovnjaka z več dimenzionalnim pogledom na afazijo vsebuje 

ocenjevanje določanje prisotnih simptomov, na podlagi katerih naknadno uvrsti pacienta z 

afazijo v ustrezno kategorijo. 

Nekateri koncepti bazirajo na dihotomiji (fluentne afazije – nefluentne afazije). Navadno so 

le-te povezane s specifično lokacijo poškodbe možganov in njej odgovarjajoči obliki afazije. 

Testa, oziroma bateriji, kot sta Boston Diagnostic Aphasia Examination avtorjev Goodglass, 

Kaplan in Baressi iz leta 2000 in Westeren aphasia battery (Kertesz, 1982; Kertesy in Poole, 

1974), sta osnovana na tovrstnem klasifikacijskem sistemu. Intervencija je v skladu s tem 

usmerjena k specifičnemu deficitu, kar pomeni, da klinik rehabilitira točno določeno jezikovno 

modaliteto za katero je bila ugotovljena okvara. (povzeto po: Hallowell in Chapey, 2008, str. 

7). 

Vuletić (2002, str. 80-81) navaja, da lahko z obzirom na kompleksnost in fenomenologijo 

motnje povzamemo, da je samo strukturo motnje v komunikaciji z osebo, ki ima afazijo, 

potrebno gledati skozi način izražanja osebe ter vsebino in funkcijo verbalnih in neverbalnih 

komunikacijskih sposobnosti. Osnovni parametri za ocenjevanje verbalnih sposobnosti 

komunikacije so fonološko, gramatično in semantično kodiranje in dekodiranje ter način 

uporabe jezikovnih sposobnosti (pragmatičnost) in njihov vpliv na udeležence med osebne 

komunikacije. Pri neverbalnih komunikacijskih sposobnosti pa ocenjevalec usmerja svoj 

pogled na obrazno ekspresijo ter uporabo in razumevanje gest. 

 

1.4.4 Vrste kortikalnih afazij1 

 

Med klasične afazične sindrome spadajo sledeče vrste afazije, z jasno določeno lokacijo 

poškodbe možganov in  klinično sliko: 

                                                 
1
 Razdelitev in kratki opisi afazij so povzetki in sinteza sledečih virih: Afaziologija, Vuković iz leta 2002 (str. 67-

131); Klinična nevrološka preiskava, Lavrič in Janko, 2007 (str. 31-46); Klinična nevrologija, Tetičkovič in 
sodelavci, 1997 (str. 55-64), Terapije afazij, Trpkov (diplomsko delo), 2000 (str. 39-68), Komunikacijske motnje pri 
možgansko žilnih boleznih, Prosnik in Sikošek (članek), 2003 (str. 229-242). 
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• Brocova afazija, 

• Wernickejeva afazija, 

• Globalna afazija, 

• Transkortikalne afazije: senzorna, motorna, mešana 

• Anomična afazija, 

• Konduktivna afazija. 

 

1.5.4.1 Brocova afazija (motorna, ekspresivna, nefluentna) 

 

• Mesto lezije: leva hemisfera, frontalni reženj, premotorično področje (pred primarno 

motorično skorjo- blizu gibalne skorje), območje 44 po Brodmannu (zadnji spodnji del tretje 

frontalne vijuge). Lezija se običajno razteza tudi v sosednje kortikalne (senzomotorični 

korteks) in subkortikalne predele (striatum), nikoli oziroma zelo redko je čista, nevro-

anatomsko omejena le na Brocovo središče. 

• Glavna disfunkcija: prevladujoče ekspresivne motnje, v razsežnosti od popolne 

izgube - agramatičnost (izgubljena sposobnost prilagajanja majhnih elementov celoti, 

urejanje vrstnega reda, vse do skladnosti v širšem smislu od nivoja stavka do diskurza), do 

fonematskih parafazij (zamenjava ali dodajanje glasov v besedi). 

• Spontan govor in tekočnost: ne tekoč, zatikajoč, oklevajoč govor, zreduciran na krajše 

fraze (običajno sestavljene iz 3-4 besed), telegrafski stil govora - izostanek funkcijskih besed 

(členki, vezniki, pomožni glagoli, predlogi, zaimki) in tvorba fraz večinoma iz pomenskih 

besed (samostalniki, glagoli, pridevniki; primer: »Marko…mož…Studenci…«), zato govor 

agramatičen, z zmanjšano vsebinsko nosilnostjo, s porušeno sintakso in prozodijo (vpliv 

težavne artikulacije, iskanje besed, zastoji in poskusi izgovorjav porušijo melodijo stavka in 

njegov ritem). Oseba govori z velikim naporom. 

• Razumevanje in zavedanje motnje: nivo razumevanja je ohranjeno do te mere, da 

oseba lahko sledi toku vsakodnevne komunikacije; težave razumevanja se stopnjujejo s 

sestavljenostjo sintaktičnih struktur in naraščanjem števila besed v stavku, kar se pripisuje 

težavam zbranega poslušanja in zgubljanju niti razgovora. Motnje se zavedajo. 

• Ponavljanje: je oškodovano v razponu od zmerno do težko, vendar boljše kot spontan 

govor. 

• Poimenovanje: je oškodovano, ko gre za korektno produkcijo konceptov; nominacija 

je boljša v primeru konfrontacije (poimenovanje vidnega predmeta v spontanem govoru). 

• Branje naglas je moteno, vendar je manifestacija napak povezana z oteženo 

artikulacijo besed, parafazijami in počasnejšim tempom branja. Pogosto preskakujejo drobne 

gramatične elemente in se osredotočajo na vsebinske besede. Razumevanje prebranega je 



 18 

podobno razumevanju sprejete informacije po slušni poti in linearno upada z dolžino teksta. 

• Pisanje: obstaja paralelizem med pisanjem in verbalno ekspresijo; pogosta 

hemiplegija desne strani, osebo prisili k priučitvi pisanja z levico; spontano pisanje in pisanje 

po nareku sta zelo otežena (morda celo onemogočena), spretnejši so pri prepisu, kjer z 

napakami, kot so zamenjava velike in male začetnice dokazujejo, da ne gre zgolj za 

prerisovanje grafemov; rokopis je nespreten; pisanje od leve proti desni oziroma od zgoraj 

navzdol je upoštevano, kljub neravnim linijam.  

• Dodatne motnje: kontralateralna hemipareza, motena sposobnost načrtovanja 

koordiniranih motoričnih aktivnosti in dizartrija, homonimna hemianopsija, ideomotorna 

apraksija leve roke (ali obeh rok, pri bolnikih brez hemipareze), bukofacialna apraksija, 

depresija. 

 

1.5.4.2 Wernickejeva afazija (senzorna, receptivna, fluentna) 

 

• Mesto lezije: avditivno asociativni korteks leve hemisfere - v zadnjem delu zgornje 

temporalne vijuge (22. področje po Brodmannu); lahko zajema tudi sosednja območja: drugo 

temporalno vijugo, spodnji parietalni reženj (angularna in supramarginalna vijuga). 

• Glavna disfunkcija: motnja razumevanja za govor, besedo, pisavo in sliko ob 

ohranjeni fluentni ekspresiji, ki je navadno brez pomena. 

• Spontan govor in tekočnost: tekoč govor, enostavna artikulacija neokrnjena, relativno 

ohranjena sintaktična struktura govora in prozodija (lahko celo prekomerna melodičnost - 

logoreja); v spontanem govoru se pojavlja veliko število parafazij (tako verbalnih, torej 

semantičnih, kot tudi fonemskih), neologizmov (besede spremenjene do te mere, da izgubijo 

pomen), uporaba semantično praznih besed (npr.: »nekaj«, »stvar«) ter pojav cirkumlokucije 

(oseba se ne spomni ustrezne besede, zato jo poskuša opisati) zaradi česar je govor 

semantično prazen, oziroma brez pomena. V akutni fazi je delež produkcije fraz, oddaljenih 

od teme konverzacije velik, pojavlja se tako imenovan semantični žargon (uporaba 

semantično abnormalnih besed), v skrajnem primeru je govor sestavljen iz samih 

neologizmov. 

• Razumevanje in zavedanje motnje: motnja avditivnega razumevanja predstavlja 

najočitnejši znak Wernickejeve afazije in se manifestira v razponu od popolne nezmožnosti 

razumevanja (verbalna avditivna agnozija) do blažje oblike, kjer se nekateri dražljaji ustrezno 

procesirajo. Osebe se motnje navadno ne zavedajo (vsaj v začetku ne), zato se sprašujejo, 

zakaj jih okolje ne razume (vzrok za nastanek nestrpnosti); tudi sami sebe ne razumejo, ker 

nimajo povratne informacije o lastni govorici (sebe sicer slišijo, vendar ne tistega,  kar 

izgovorijo, temveč tisto, kar bi želeli povedati) zato napak, ki posledično ne korigirajo. Okolici 
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delujejo zmedeno, morda celo s primanjkljaji na kognitivnem področju. Razumevanje je 

boljše, če je osebi navodilo večkrat ponovljeno in podkrepljeno z  vidno informacijo 

(demonstracija). Razumevanje kompleksnih sporočil je v primerjavi z razumevanje 

posameznih besed boljše, saj vsebino razberejo iz konteksta. 

• Ponavljanje: oseba ni zmožna pravilne ponovitve, prihaja do zamenjav ključnih 

besed, tako kot pri spontanem govoru, se vsiljujejo parafazije z neologizmi. 

• Poimenovanje: razpon motnje je v raponu od blažjih oblik, ki vsebujejo parafazije 

(namesto ciljne besede oseba producira neustrezno besedo) in cirkumlokucije (oseba ključno 

besedo lahko opiše, poimenovati pa je ne more, ker je dostop do specifičnih imen moten, ne 

primer: namesto »ščetka« oseba uporabi opis »tisto, s čimer si umivamo zobe«), pa vse do 

odsotnosti odgovora; pri konfrontacijski nominaciji (oseba je soočena s stvarmi, predmeti, 

katere mora poimenovati) je produkcija navadno semantično oddaljena od tarčne besede. 

• Branje naglas je navadno ohranjeno, vendar s pojavom parafazij (v razponu od 

globinske aleksije pa do njenih blažjih oblik). Večinoma izpuščajo pomenske besede ali le-te 

zamenjujejo in si izmišljujejo nove, če pa se zgodi, da tekst berejo dobro, razumevanja ni, ali 

pa je to zelo omejeno. Možna je prisotnost agnozije, kjer oseba ni sposobna brati, saj 

tovrstna motnja onemogoča prepoznavanje oblik (ne loči niti risbe od črke) 

• Pisanje: je okrnjeno, z veliko paragrafij, vendar lahko fluentno (tako kot govor); 

agrafija je najbolj izražena pri nareku, ker oseba ne razume, kaj mu govorimo. Pri spontanem 

zapisu so osebe najbolj spretne, ko zapisujejo avtomatizirano znanje (npr. podpis). Tako kot 

pri ekspresiji, tudi pri pisanju nimajo uvida v brezsmiselnost zapisa. Prepisovanje je odvisno 

od stopnje aleksije, če je le-ta močno izražena, bodo osebe črke zgolj prerisovale (kot slike). 

• Dodatne motnje: motorične, kot tudi senzorične motnje so redke (ob pojavu so blažje 

obike), razen  možne hemianopsije ali desne gornje kvadrianopsije; apraksije in agnozije so 

pogostejše, ampak vedno odvisne od mesta lezije; anozognozija (nezavedanje motnje). 

 

1.5.4.3 Globalna afazija 

 

• Mesto lezije: obsežne poškodbe frontalnega, parietalnega in temporalnega režnja 

dominantne hemisfere, ki so lahko zgolj kortikalne in zajemajo vse govorno-jezikovne centre 

(od Broca, preko Wernickejevega centra, do angularnega in supramarginalnega gyrusa) in/ali 

zajemajo (še) subkortikalne predele (belina, talamus, bazalni gangliji, insula).  

• Glavna disfunkcija: motnja komunikacije zajema vse jezikovne modalitete, lahko do te 

stopnje, da je popolnoma onemogočena (tako verbalni, kot neverbalni nivo). V najtežji obliki 

(totalna afazija) ni ekspresije, ni razumevanja, popolna aleksija in agrafija, v blažji pa je 

bodisi bolj izrazita motorna ali pa senzorna komponenta. Glede na čas trajanja, se razlikujejo 
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tri oblike globalne afazija: akutna (težka motnja komunikacije in splošno slabo zdravstveno 

stanje), prehodna (znaki kažejo na možno izboljšanje, pri čemer se afazija razvije v blažje 

oblike motornega ali senzornega tipa) in kronična (stabilno stanje, ki se odraža kot težko 

motene funkcije vseh jezikovnih modalitet, slaba prognoza). 

• Dodatne motnje: globalno afazijo vedno spremljajo aleksija, agrafija, lahko tudi 

akalkulija poleg tega pa jo spremlja motorična prizadetost (desnostranska hemiplegija ali 

hemipareza, ter hemi ali kvadrianopsija); lahko se pojavljajo dizartrija, apraksije in agnozije; 

čustvena labilnost in depresija sta lahko ali direktna posledica poškodb ali odraz velikega 

zmanjšanja mnogoterih sposobnosti. 

 

1.4.4.4 Transkortikalne afazije 

 

Pri tej skupini afazij gre za okvarjene povezave med govorno-jezikovnimi središči in drugimi 

(ne jezikovnimi) asociacijskimi centri (motivacijski center, centri za reprezentacijo pojmov). 

Glede na to, katera povezava je okvarjena, ločujemo dve vrsti: transkortikalna motorna in 

transkortikalna senzorna afazija. Oblike teh afazij so blažje, saj poškodbe ne zajemajo samih 

govorno-jezikovnih centrov, ampak njihove obrobne dele. Značilno za transkortikalne afazije 

je inertnost, kjer oseba nima samoiniciativne, oziroma notranje želje po komunikaciji nasploh, 

ne po spontanem govoru, ne po sprejemanju verbalnih dražljajev (slušna nepozornost). 

 

1.4.4.4.1 Transkortikalna motorna afazija  (dinamična) 

 

• Mesto lezije: obrobje Brocovega področja, prekinitev povezav med njim in bližnjimi 

asociativnimi področji v suplementarnem govornem korteksu; prekinjena pot med centri , ki 

so odgovorni za ideje/namene in centrom (Broca), ki le-te izvršuje/uresničuje. 

• Glavna disfunkcija: redukcija sposobnosti spontane naracije (pomanjkanje želje po 

spontanem govoru) in obenem, zelo dobro ohranjeno ponavljanje govornih dražljajev. 

• Spontan govor in tekočnost: v najbolj akutni fazi lahko nastopi mutizem, kasneje je 

govor ne tekoč, reduciran; h govoru osebo prisili dialog, kjer je delež govora zelo 

»ekonomičen«, navadno so odgovori enobesedni (ponavadi je uporabljena besede, ki jo je 

zajemalo že vprašanje - eholalija) ali kratki »da« / »ne« odgovori. Če je vprašanje 

zastavljeno na način, ki ne ponuja odgovora, so osebe v zagati, saj imajo težave s 

povezovanjem besed v celotne fraze in s samim priklicem ustrezne besede. V primerjavi z 

Brocovo afazijo, je gramatičnost v grobem ohranjena, besednjak je obsežnejši, vendar 

dostop je do njega je še posebej pri spontanem govoru, omejen. 

• Razumevanje in zavedanje motnje: razumevanje je relativno dobro ohranjeno 
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(diferencialni znak v odnosu s transkortikalno senzorno afazijo), oziroma slabše pri 

sintaktično kompleksnejših navodilih. Motnje se zavedajo. 

• Ponavljanje: dobro ohranjeno (lahko se pojavijo eholalije). 

• Poimenovanje: delno ohranjeno, z blagimi do zmernimi motnjami, s prisotno latenco 

odgovora (težave priklica besed). 

• Branje naglas je relativno dobro ohranjeno. 

• Pisanje: je prizadeto, napake so podobne kot pri verbalni ekspresiji. 

• Dodatne motnje: rigidnost gornjih ekstremitet, hemipareza, bilateralna ideomotorna 

apraksija, bradikinezija (upočasnjenost gibov), agrafija. 

 

1.4.4.4.2 Transkortikalna senzorna afazija 

 

• Mesto lezije: obrobje Wernickejevega področja, prekinitev povezav med njim in 

bližnjimi asociativnimi področji, pogosto lociranih blizu območja spajanja temporalnega in 

okcipitalnega režnja (lahko tudi v parietalni reženj). Bolj kot na obseg, vpliva mesto lezije na 

sam razvoj afazije.  

• Glavna disfunkcija: moteno razumevanje, motnja priklica besed (anomija), opazno 

reduciran govor. 

• Spontan govor in tekočnost: tekoča produkcija, anomija se najbolj izrazito kaže v 

spontanem govoru, ko zaradi iskanja ustrezne besede v pogovoru nastajajo daljše pavze in 

zastoji. Lahko se pojavi eholalija. Artikulacija in sintaksa sta ohranjen, oseba lahko vzdržuje 

smisel pripovedi, še posebej če se tematika navezuje na zgodovino bolezni. Boljše so 

ohranjeni kratki stavki. 

• Razumevanje je oškodovano podobno, oziroma v blažji obliki kot pri senzorni afaziji; 

ne pomnijo zaporedij slušnih dražljajev, ki so sestavljeni iz daljši enot, prav tako je okrnjena 

sintagma, oziroma razumevanje odnosov med besedami, ki tvorijo pomensko celoto; 

prepoznavajo pa glasove in smisel (lahko bolj zaokrožen) posameznih besed. 

• Ponavljanje posameznih besed je pravilno, brez težav ter kot navaja model; pri 

ponavljanju daljših stavkov oseba izpušča besede (ponavadi ohrani pomenske in izpusti 

funkcionalne). 

• Poimenovanje: je siromašno in v konfrontacijski situaciji (ko ima oseba predmet pred 

sabo) navadno napačno, s poskusom popravka (popravlja znotraj besednih vrst). 

• Branje naglas je lahko dobro ohranjeno in tekoče (znatno boljše od drugih jezikovnih 

sposobnosti), vendar brez razumevanja. 

• Pisanje je kvalitativno podobno govorni produkciji (moteno, brez koherence); 

pojavljajo se semantične parafazije. 
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• Dodatne motnje: konstrukcijska apraksija, hemianopsija (izpad polovice vidnega 

polja), anozognozija, aleksija, agrafija, akalkulija. 

 

1.4.4.5 Anomična afazija (nominalna, amnestična) 

 

• Mesto lezije: običajno ob okvari parietalno-temenskih predelov, oziroma več mest, kot 

posledica difuznih ali več fokalnih lezij (mesto lezije nima diagnostične vrednosti). 

• Glavna disfunkcija: težave priklica besed iz leksikalnega spomina (najbolj eksplicitno 

se to izraža v konfrontacijski situaciji, ko mora oseba poimenovati objekt, ki ga vidi pred 

sabo). 

• Spontan govor in tekočnost: govor običajno tekoč, dobro artikuliram z ohranjenimi 

prozodičnimi elementi (melodija, ritem, tempo); kljub ohranjeni sintaksi so osebe pri govoru 

negotove, saj se zaradi težav priklica besed pojavljajo zastoji in pavze v diskurzu; temu se 

izognejo z uporabo semantičnih parafazij (iskani besedi poskušajo poiskati sopomenko, torej 

besedo ki je znotraj istega semantičnega polja, npr. tarčna beseda, ki je ne morejo priklicati 

je »sliva«, nadomestijo jo s »češplja« ali »ringlo«), cirkumlokucij oziroma »opisovanje vse na 

okrog« - »dolgoveznost« (npr. tarčna beseda, ki je ne morejo priklicati je »sliva«, zatečejo se 

k opisu »tisti modro-vijoličen sadež, s koščico, iz njih lahko kuhamo marmelado,...«) ali pa 

uporabljajo tako imenovane floskule (npr. »Joj, besedo imam na koncu jezika«, »Kako se to 

že reče?«, itd.). 

• Razumevanje: razumevanje ni znatno poškodovano, v vsakodnevni komunikaciji 

oseba nima težav; pri odvisnih povedih lahko pomešajo odnos med glavnim stavkom in 

odvisnikom, sicer pa imajo težave pri razumevanju izoliranih sintagmatskih odnosih (npr. pri 

izpolnjevanju navodila: »Postavite skodelico na krožnik«  oseba pravilno izvrši dejanje, 

medtem, ko pri obrnjenem navodilu »Postavite krožnik na skodelico« pride do povratne 

perseveracije, ko ponovijo prejšnjo akcijo (le-ta je bolj »logična«, poleg tega pa ne razumejo 

delov sintagme in odnosov med njimi). 

• Ponavljanje je relativno dobro ohranjeno. 

• Poimenovanje: zelo oškodovano (kot že omenjeno je težava s priklicem besed najbolj 

značilna karakteristika te vrste afazije), vendar ob pomoči (podan začetni glas/zlog besede) 

oseba brez težav najde iskano besedo (dokaz ohranjenosti fonematskega nivoja govora). 

• Branje naglas je tekoče, z razumevanjem prebranega praviloma nimajo težav. 

• Pisanje: razpon motenj pisanja se razteza od agrafije, pa vse do zapisov, kjer se 

kažejo semantične parafazije in cirkumlokucije (zaradi težave priklica iskanih besed). 

• Dodatne motnje: v primeru lezije z žariščem v angularni vijugi leve hemisfere, se 

lahko pojavlja Gerstmanov sindrom (taktilna agnozija – nezmožnost zazanavanja predmetov 
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s tipom, dezorientacija levo-desno, agrafija, akalkulija). 

 

1.4.4.6 Konduktivna afazija (prevodna, akustična, centralna, aferentno 

motorična) 

 

• Mesto lezije:  prekinjena vez (Arkuatni sveženj – Arcuate Facsiculus) med motornim 

(Broca) in senzornim (Wernicke) govorno-jezikovnim centrom okoli Silvijeve fisure, lahko tudi 

lezija supramarginalnega gyrusa in sosednjih področij avditivnega korteksa. 

• Glavna disfunkcija: motnja ponavljanja govornih dražljajev v odnosu z ohranjeno 

tekočnostjo govora in relativno dobrim razumevanjem. 

• Spontan govor in tekočnost: govor dokaj tekoč, oziroma velja, bližje, ko je okvara 

Brocovemu središču, manj tekoč je govor in boljše je razumevanje. Pojavljajo se parafazije 

(fonemske), katere pacient prepoznava in jih skuša korigirat (vendar neuspešno). Melodija 

govora je nedotaknjena.  

• Razumevanje: v akutni fazi je razumevanje lahko oteženo, vendar je remisija hitra. 

Osebe z blažjimi oblikami imajo razumevanje dobro ohranjeno, razumejo in izvajajo 

kompleksna navodila, reagirajo na gramatične nepravilnosti ter prepoznavajo pravilno obliko 

med več možnostmi. 

• Ponavljanje: izrazito težka motnja verbalne repeticije (ponovitve posameznih besed 

še producirajo čeprav z parafazijami, medtem ko je ponavljanje stavkov znatno oteženo) , 

oziroma popolnoma odsotnost le-te. 

• Poimenovanje je zmerno do zelo moteno in omejeno (z avtomatiziranimi ponovitvami, 

kot je »ne bom«, oziroma z vsebnostjo številnih fonematskih parafazij), vendar relativno hitro 

izzveni (če ni kombinacije z anomično afazijo). 

• Branje naglas je zelo parafazično ali pa sploh ni možno, kljub temu, da je  pisano 

besedilo pri tihem branju relativno dobro razumljeno. 

• Pisanje je moteno (ustrezno zapišejo ime, priimek ter naslov), oziroma se pri 

samostojnem zapisu in nareku pojavlja veliko število paragrafij in agramatizmov, zmorejo 

prepis. 

• Dodatne motnje: akalkulija, digitalna agnozija, konstruktivna in ideomotorna apraksija. 

 

1.4.5 Vrste subkortikalnih afazij 

 
Subkortikalne afazije so posledica lezij (krvavitev, infarkt) v globini hemisfer (npr. talamus, 

putamen, nucleus caudatus, kapsula interna).  
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1.4.5.1 Subkortikalna motorna afazija 

 
• Mesto lezije: prednji krak kapsule interne in putamen-a- 

• Značilno: pomanjkljiv spontan govor, težko motena in dizartrična artikulacija ter pojav 

hipofonije (stišan glas). Dolžina fraze je omejena nekje na štiri do šest besed. Blaga motnja 

se kaže tudi pri ponavljanju, poimenovanju in razumevanje, medtem ko je branje zmerno, 

pisanje pa težko moteno.  

• Diferencialno diagnostični kriteriji (v nadaljevanju DDK), ki ločujejo transkortikalno 

motorno afazijo od Brocove so: relativno ohranjena sintaktična sposobnost, produkcija daljših 

govornih fraz, dizartrična artikulacija, slabše verbalne in neverbalne spretnosti, boljša 

sposobnost ponavljanja. 

• Dodatne motnje: desnostranska hemiplegija ali hemipareza (vedno prisotna). 

 

1.5.5.2 Subkortikalna senzorna afazija 

 

• Mesto lezije: zadnji del kapsule interne in putamen-a. 

• Značilno: tekoč govor, dobro ohranjene artikulacijske spretnosti, primerne (normalne) 

dolžine izrazov, ohranjeni morfološki aspekti jezika, medtem ko so avditivno razumevanje, 

poimenovanje, branje in pisanje moteni, navadno je tako tudi s ponavljanjem. 

• DDK, ki ločujejo subkortikalno senzorno afazijo od Wernickejeve so: slabše 

neverbalne spretnosti ter boljše avditivno razumevanje in ponavljanje.  

• Dodatne motnje: desnostranska hemipareza (tudi DDK), bukofacialna apraksija, 

ideomotorna apraksija udov, kognitivni primanjkljaj (motnje sposobnosti planiranja – izvršilna 

funkcija, začenjanja in menjave mentalne aktivnosti). 

 

1.4.6 Spremljajoče motnje afazije 

 

Pojavnost izolirane afazije ostaja teoretično pojmovanje. Dejstvo je, da je skoraj vedno 

prisotna neka spremljajoča motnja oziroma težava. Le-te lahko razdelimo v več skupin:  

• spremljajoče motorične motnje (ohromelost-pareze, paralize, dizartrija – govorna 

motorna motnja zaradi poškodb CŽS, vezana predvsem na nenatančno, počasno in 

skandirano artikulacijo, zaradi motene kontrole gibanja govornih organov na nivojih 

respiracije, fonacije, resonance, artikulacije in prozodije),  

• spremljajoče senzorične motnje (hemianopsija ali izpad vidnega polja),  

• spremljajoče motnje višjih kognitivnih funkcij (motnje pozornosti, koncentracije, 
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spomina),  

• apraksija oziroma centralna motnja (zaradi okvare CŽS) veščega gibanja in ravnanja 

ob ohranjeni motorični moči in koordinaciji (ideomotorična, ideatorna, konstrukcijska, 

bukofacialna, govorna) 

• agnozija ali motnja prepoznavanja čutnih dražljajev (vidna, taktilna, avditivna, motnja 

o zavedanju telesa-npr. anozognozija, kjer se bolnik ne zaveda svoje motnje/bolezni), 

• aleksija ali motnja branja,  

• agrafija ali motnja pisanja,  

• akalkulija ali motnja računanja, 

• povečana vzdražljivost, motnje čustvovanja in razpoloženja (npr. depresija). 

 

1.5 Afazija pri dvojezičnem govorcu 

 

1.5.1 Dvojezičnost 

 
Grosjean (1994, v Fabbro, 2001) podaja sledeč opis dvojezičnosti: »Skladno s trenutnimi 

lingvističnimi, psihološkimi in nevrolingvističnimi pristopi, se termin »dvojezičen« nanaša na 

vse tiste ljudi, ki uporabljajo dva ali več jezikov oziroma dialektov v svojem vsakodnevnem 

življenju, pri čemer perfektno znanje posameznega jezika ni zahtevano; ljudje različne jezike 

uporabljajo za različne namene oziroma življenjske domene; primer za to so imigranti v 

Združenih državah, ki za službene potrebe oziroma v okviru šolanja uporabljajo tuji jezik ali 

tako imenovani drugi jezik (L2, ne materin jezik) v tem primeru angleščina, medtem, ko je 

uporaba tega jezika v domačem okolju (dom, cerkev) zelo omejena oziroma komunikacija 

temelji na maternem jeziku (L1)«. (idem, 201) Če upoštevamo opisano definicijo, potem 

zagotovo drži dejstvo, da je več kot polovica svetovne populacije dvojezične, navaja 

Grosjean, medtem ko Paradis (1988, v Fabbro, 2011) dodaja, da se posledica velikega 

števila poliglotov z razvojnimi ali pridobljenimi govorno-jezikovnimi motnjami, kaže v 

prevalenci kliničnih primerov, s katerimi se srečujejo logopedi po celem svetu (str. 202).  

 
1.5.2 Vzorci okrevanja po možganski kapi 

 

Pri dvojezičnih osebah z afazijo gre za precej različno situacijo okrevanja oziroma 

rehabilitacije, kot pri enojezičnih. Kot pojasnjuje literatura, so vzorci okrevanja opisani po 

sledečih področjih: ekspresivne sposobnosti, sposobnosti prevajanja in faktorji kognicije.  

Večina raziskav s področja afazij pri dvojezičnih je osredotočenih bolj na samo produkcijo, 

kot razumevanje, torej so fokus rehabilitacije predvsem ekspresivne sposobnosti dvojezičnih 
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oseb z afazijo po možganski kapi (ali poškodbi) (Povzeto po: Lorenzen, B. in Murray L. L., 

2008). 

Pričakovanja tistih, ki mislijo, da je okrevanje, oziroma izboljšanje posameznega jezika pri 

vseh dvojezičnih osebah sočasno in v enaki razsežnosti, je zmotna. Boljša oziroma slabša 

tekočnost v enem ali drugem jeziku pred kapjo ni nujno (ali pa sploh ni) prognostični dejavnik 

rehabilitacije. Vzorci rehabilitacije, ki se lahko pojavljajo in kateri so bili prepoznani na podlagi 

številnih kliničnih primerov so: 

• Vzporedno/vzajemno okrevanje (parallel recovery): povrnitev vseh jezikovnih 

sposobnosti tako v enakem obsegu kot tudi v istem časovnem obdobju. 

• Diferencialno okrevanje (diferential recovery): okrevanje ene jezika je v primerjavi z 

drugim boljše/slabše, ne glede na stopnjo znanja jezika, oziroma tekočnosti, v času pred 

kapjo. 

• Selektivno okrevanje (selective recovery): jezikovne sposobnosti so pri obeh jezikih 

prizadete, vendar pri enem od jezikov do te mere, da postane jezik nedostopen za uporabo 

(pasiven) 

• Mešano okrevanje (blending recovery): jezikovne sposobnosti so pri obeh jezikih 

prizadete, oseba meša lingvistične strukture jezikov med sabo  (primer: oseba govori v enem 

jeziku, vendar z naglasom drugega). 

• Selektivna afazija (selective aphasia): jasni znaki afazije se pojavljajo samo pri enem 

od jezikov. 

• Nasprotno/izmenično okrevanje (antagonistic recovery): motnje posameznega jezika 

se izmenično manifestirajo; v začetni fazi je osebi dosegljiv le en jezik, sčasoma ga zamenja 

drugi, vendar ob tem prihaja pri prvem, oziroma prvotno dosegljivem do regresije (lahko 

postane nedostopen); če do te menjave pride več kot enkrat, potem govorimo o  menjajočem 

izmeničnem okrevanju (alternating antagonistic recovery) (povzeto po: Paradis, 2004, str. 63-

65). 

Kljub strinjanju stroke, glede pojava različnih vzorcev okrevanja pri dvojezičnih osebah z 

afazijo, ostajajo dejavniki, ki vplivajo na izoblikovanje določenega vzorca še vedno predmet 

razprave. Najverjetneje na sam vzorec okrevanja vpliva prav kombinacija mnogih faktorjev, 

kot so starost, stopnja obvladanja jezika, kontekst osvajanja jezika in tip dvojezičnosti 

(povzeto po: Paradis, 1977 v Lorenzen, B. in Murray L. L., 2008, str. 304). 

 

1.5.3 Cerebralna jezikovna lateralizacija in lokalizacija  

 
Mnogo pristopov in študij razlaga jezikovno zastopanost v možganih dvojezičnih oseb. 

Vprašanje jezikovne lateralizacije pri dvojezičnih osebah, če sta dva jezika zastopana in 
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procesirana v levi hemisferi v enakih razsežnostih, kot pri enojezičnih govorcih, je zanimiva 

oblika teoretičnega vidika.  

Paradis (1977, 1987, 1989, 1993 v Fabbro 2002) navaja štiri hipoteze: 

 

• Hipoteza razširjenega sistema (The extended system hypothesis): dva jezika sta 

nediferencirana in zastopana v istih jezikovnih območjih v možganih (nevralnih mrežah), kot 

če bi se šlo za en sam jezik, le s to razliko, da je na voljo večje število fonemov, morfemov in 

slovničnih pravil; 

 
Slika 7: Shematski prikaz razširjenega sistema, kjer je število elementov povečano, vendar shranjeno 

nediferencirano (Paradis, 2004, str. 111) 

A B A B B A B A A B 

B AB B A B A A B A 

B B A B A A B A A B 

B B A B A A B A A B 

A B A B B A B A A B 

A B A B A B A B A B 

 
 

• Hipoteza dvojnega sistema (The dual system hypothesis): zastopanost dveh jezikov 

je v različnih možganskih območjih, z dvema ločenima fonemskima, morfološkima in 

sintaktičnima sistemoma; 

 

Slika 8: Shematski prikaz dvojnega sistema, kjer vsak jezik tvori lastni, neodvisni sistem(Paradis, 2004, 

str. 111). 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

 

• Hipoteza tristranskega sistema (The tripartite system hypothesisi): postavke, ki so 

skupne obema jezikoma so zastopane v eni nevronski mreži, medtem, ko so različne 

postavke vsakega jezika zastopane ločeno; 
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Slika 9: Shematski prikaz tristranega sistema, kjer so identični elementi (skupni obema jezikoma, A in B) 

A/B zastopani enkrat, elementi, ki pa se med sabo razlikujejo so shranjeni v dveh neodvisnih sistemih 

(Paradis, 2004, str. 111). 

A /B  A /B  A/B A /B 

A /B  A /B  A/B A /B 

A /B  A /B  A/B A /B 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

A A A A A    B B B B B 

 

• Hipoteza podsistema (The subsystem hypothesis): dvojezične osebe imajo dva 

podsistema, vsakega za en jezik (vsak podsistem oziroma njegov del, je lahko aktiviran 

oziroma inhibiran na neodvisen način) znotraj enega jezikovnega sistema (str. 37). 

 

Slika 10:  shematski prikaz podsistemov jezika A in B, pri čemer simbol A predstavlja elemente (foneme, 

fonološka in morfološka pravila ter leksikalne postavke) jezika A, simbol B pa predstavlja elemente jezika 

B, medtem ko AB simbolizira dejstvo, da so ti elementi med sabo ekvivalenti ter pripadajo slovnici jezikov 

A in B (Paradis, 2004, str. 111). 

A A A A A B B B B B 

A A A A A B B B B B 

A A A A A B B B B B 

A A A A A B B B B B 

A A A A A B B B B B 

A A A A A B B B B B 
 

Samo zadnja hipoteza je skladna z vsemi predhodno opisanimi vzorci okrevanja. 

V sklepu Paradis navaja dejstvo, da zaenkrat še ni niti veljavne eksperimentalne evidence ali 

klinične dokumentacije, ki bi potrjevala razliko v asimetrični reprezentaciji jezikovnega 

funkcioniranja med dvojezičnimi in enojezičnimi govorci, niti evidence, ki bi dokazovala 

reprezentacijo posameznega jezika pri poliglotih na različnih lokusih v možganih. Za oba, 

oziroma vse jezikovne sisteme se zdi, da so zastopani kot različni mikroanatomski 

podsistemi, locirani v istih govorno jezikovnih anatomskih območjih (str. 116). 

 

1.5.4 Ocenjevanje afazije pri dvojezičnem govorcu 

 

Po pregledu svetovne literature od sredine devetdesetih pa vse do konca dvajsetega stoletja 

navaja Paradis (2004, str. 70 in 71), da večina dvojezičnih oseb z afazijo ni bilo ocenjenih z 

ustreznimi instrumenti; podrobno so bili ocenjeni le v jeziku bolnišnice, medtem, ko so jih v 

drugih jezikih, ki so jih govorili ocenili zelo površno oziroma so se kliniki pogosto opirali samo 
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na pričevanja pacientovih sorodnikov. Zelo pomembno je, da pri dvojezičnem govorcu v 

primeru afazije poteka postopek ocenjevanja v vseh jezikih, ki jih je oseba govorila 

predhodno. Ocenjevanje le enega od jezikov je neustrezno in lahko pripelje do socialnih in 

kliničnih posledic. Pacient se sam morda ne zaveda, kateri od jezikov je bolj ali manj 

prizadet, oziroma zmotno verjame dejstvu, da je spretnost enega jezika povrnjena v večji 

meri kot sicer, le-to pa ga lahko vodi v sprejemanje odločitev, ki drastično posežejo v način 

življenja. Ne samo, da je pomembno testirati vse jezike, pomembno je tudi ocenjevanje z 

enakovrednimi instrumentariji, kar zagotavlja primerjanje dobljenih rezultatov po vseh 

kriterijih veljavnosti. 

 

1.6 Test za afazijo pri dvojezični osebi 

 

The bilingual aphasia test (v nadaljevanju BAT)  oziroma Test za afazijo pri dvojezični osebi 

je avtor Michael Paradis v sodelovanju z Gary- jem Libben- om razvil leta 1987, z namenom, 

da bi zadovoljiv potrebe ocenjevanja jezikovnih kapacitet pri dvojezičnih govorcih oziroma 

poliglotih z afazijo  (Povzeto po Paradis, 1987, str. 18). 

BAT je danes dostopen v več kot 65 jezikov in 150 jezikovnih kombinacijah. Veliko število 

verzij tega testa niso zgolj prevodi, temveč kulturno-lingvistične adaptacije, ekvivalente 

izhodiščnemu testu. Ti kriteriji morajo biti vzeti v obzir v vsaki nalogi testa, saj bi samo s 

prevodom prvotne standardizirane baterije v druge jezike povzročili vrsto neustreznih 

posledic, kot so: kulturno neustrezni dražljaji (nek objekt/subjekt, kot element spodbude je 

lahko v določeni kulturi interpretiran popolnoma drugače, kot v neki drugi, morda v slednji 

sploh ne obstaja, ali pa je pojmovan narobe oziroma neustrezno), gramatična pravila in 

sintaksa jezikovno variirajo, zato bi bil samo prevod nekih slovničnih nalog v drug jezik 

popolnoma neustrezen (npr. par rimajočih besed se preprosto ne bo rimal v drugem jeziku, 

uporaba pasiva v angleščini), naštevanje serij, kot so dnevi v tednu, meseci v letu v nekaterih 

jezikih sploh ne obstajajo, frekvence uporabe določenih besed so različne, itd. Zadostuje 

torej, če povemo, da sam prevod testa oziroma posamezne naloge ni zadosten, saj je 

interpretacija dobljenih rezultatov neustrezna. Postavke v nekem drugem jeziku morajo biti 

izbrane tako, da kvalitativno ustrezajo originalni nalogi, dosegajo njen namen ter izpolnjujejo 

faktor veljavnosti, pri čemer zadoščajo kriteriju kulturno-lingvističnih razlik med posameznimi 

jeziki. 

BAT je razdeljen na tri dele, pri čemer je posamezen del neodvisno od celote, ocenjen z 

individualnim točkovanjem. 

Del A (50 postavk) sestavljajo vprašanja, katera poizvedujejo po osebnostni zgodovini 

dvojezičnosti posameznika in kontekstu osvajanja posameznega jezika. Če se le da, naj bi 
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bile informacije dobljene od pacienta samega, če pa to ni mogoče, so lahko pridobljene s 

pomočjo pacientovih sorodnikov in prijateljev. 

Del B (več sklopov in pod sklopov, skupaj 427 postavk) ocenjuje stopnjo znanja, oziroma 

strokovnosti dvojezične osebe oziroma poliglota ter načine in kontekste uporabe jezika.  

Del C (86 postavk) združuje štiri sklope nalog (Prepoznavanje besed, Prevajanje besed, 

Prevod stavkov, Slovnična presoja). Znotraj vsakega sklopa se ocenjuje uspešnost 

dvojezične osebe v obeh jezikih, v slovenski različici BAT- a je to kombinacija slovenskega in 

italijanskega jezika. 

 

2. OPREDELITEV PROBLEMA 

 
Potreba po orodju, s katerim bi preverjali stopnjo ohranjenosti komunikacijskih sposobnosti 

oziroma njihovo okrnjenost, je vzpodbudilo dr. Tanjo Princi (Univerza v Trstu), da je v 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja naredila prvi poskus prirejanja testa BAT v slovenščino - 

Test za afazijo dvojezične osebe, ki pa ni bil dokončan. 

V letih 2010 in 2011 je nastala končna različica testa, ki sta ga prevedli in priredili dr. Martina 

Ozbič in dr. Damjana Kogovšek, (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), skupaj 

še z dvema absolventkama logopedije pa smo opravile večkraten pregled testa in testnega 

materiala. 

Prevod in kulturno-jezikovna adaptacija testa v slovenščino je nedvomno velik doprinos tako 

za samo stroko, kot tudi za slovenski narod, oziroma posameznike, ki živijo življenje po 

možganski kapi– to je bilo moje glavno vodilo oziroma začetni problem, iz katerega je nastalo 

to diplomsko delo. Test je prav tako uporaben za testiranje oseb z demenco. 

 

3. CILJ  

 

V diplomskem delu želim postaviti norme Testa za afazijo dvojezične osebe, in sicer pri 

enojezičnih osebah, brez jezikovnih motenj, v starostni skupini od 50 – 60 let (v nadaljevanju, 

tipične osebe) in preveriti, ali je test BAT ustrezno preveden in prirejen za ljudi z različno 

stopnjo izobrazbe ter iz različnih socio-kulturnih okolij. 

Osnovno raziskovalno vprašanje, ki me vodi skozi empirični del diplomske naloge je, »Kako 

se bodo razporejali rezultati, pridobljeni na testu?«. 
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4. HIPOTEZE 

 
H1: Rezultati, pridobljeni s testiranjem tipičnih oseb, doseženi pri spremenljivkah Spontani 

govor, Zapleteni sestavljeni ukazi, Razumevanje skladenjskih struktur, Verbalna fluentnost, 

Sestavljanje stavkov, Računanje na pamet, Slušno razumevanje besedila in Tiho branje se 

porazdeljujejo normalno. 

 

H2: Rezultati, pridobljeni s testiranjem tipičnih oseb, doseženi pri spremenljivkah Kazanje 

predmetov, Enostavni in sestavljeni ukazi, Slušna besedna diskriminacija, Semantične 

(pomenoslovne) kategorije, Sopomenke, Protipomenke, Slovnična presoja, Semantična 

sprejemljivost, Ponavljanje in presoja, Ponavljanje povedi, Serije, Imenovanje, Semantična 

nasprotja, Morfološke izpeljanke, Opis slikovno predstavljene zgodbe, Glasno branje (besed, 

povedi), Prepisovanje, Narek (besed, povedi) in Razumevanje pisanega besedila (besed, 

stavkov), se porazdeljujejo bolj gosto na desnem delu grafa ali pa je zaradi doseganja vseh 

možnih točk pri nalogah porazdelitve enoznačna, z eno samo vrednostjo. 

 

H 3: Skupno število doseženih točk pri določenih spremenljivkah na testu, se statistično 

pomembno ne razlikuje glede na stopnjo izobrazbe testiranca. 

 

H 4: Skupno število doseženih točk pri določenih spremenljivkah na testu, se statistično 

pomembno ne razlikuje glede na spol testiranca.  

 

5. METODE DELA 

 

5.1 Vzorec 

 

Na osnovi navodil in zahtev avtorja Michel-a Paradis-ja za izdelavo norm je vzorec zajel 20 

oseb (10 moških in 10 žensk) z različnimi stopnjami izobrazbe, v starostni skupini od 50-60 

let, brez jezikovnih težav.  

 

Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev vzorca glede na stopnjo izobrazbe. 

 f f % 

Osnovna šola 3 15,0 

Osnovna šola + poklicna šola 5 25,0 

Osnovna šola + srednja šola 3 15,0 
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Osnovna šola + srednja šola + visoka šola 4 20,0 

Osnovna šola + srednja šola + univerza 5 25,0 

∑ 20 100,0 

 

5.2 Spremenljivke 

 

Oblikovali smo neodvisne in odvisne spremenljivke. 

Neodvisne spremenljivke so:  

• spol,  

• stopnja izobrazbe (končana osnovna šola, končana poklicna oziroma srednja šola, 

visokošolsko, univerzitetno in/ali podiplomsko izobraževanje), 

• starost. 

Odvisne spremenljivke: 

• Spontani govor, kompozit 5-ih postavk; 

• Kazanje predmetov, kompozit 10-ih postavk; 

• Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi, kompozit 10-ih postavk; 

• Zapleteni sestavljeni ukazi, kompozit 5-ih postavk; 

• Slušna besedna diskriminacija, kompozit 18-ih postavk; 

• Razumevanje skladenjskih struktur, kompozit 87-ih postavk; 

• Semantične (pomenoslovne) kategorije, kompozit 5-ih postavk; 

• Sopomenke, kompozit 5-ih postavk; 

• Protipomenke, kompozit 5-ih postavk; 

• Slovnična presoja, kompozit 10-ih postavk; 

• Semantična sprejemljivost, kompozit 10-ih postavk; 

• Ponavljanje in presoja, kompozit 30-ih postavk; 

• Ponavljanje povedi, kompozit 7-ih postavk; 

• Serije, kompozit 3-eh postavk; 

• Verbalna fluentnost, kompozit 6-ih postavk; 

• Imenovanje, kompozit 20-ih postavk; 

• Sestavljanje stavkov, kompozit 25-ih postavk; 

• Semantična nasprotja, kompozit 10-ih postavk; 

• Morfološke izpeljanke, kompozit 10-ih postavk; 

• Opis slikovno predstavljene zgodbe, kompozit 3-eh postavk; 

• Računanje na pamet, kompozit 15-ih postavk; 

• Slušno razumevanje besedila, kompozit 5-ih postavk; 
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• Glasno branje besed, kompozit 10-ih postavk; 

• Branje stavkov, povedi, kompozit 10-ih postavk; 

• Tiho branje, kompozit 6-ih postavk; 

• Prepisovanje, kompozit 5-ih postavk; 

• Narek besed, kompozit 5-ih postavk; 

• Narek povedi, kompozit 5-ih postavk; 

• Razumevanje pisanega besedila (branje besed), kompozit 10-ih postavk; 

 

5.3 Instrumentarij 

 
V sklopu diplomske naloge sta kot merski instrument uporabljena A in B del Testa za afazijo 

pri dvojezični osebi. BAT ima še del C (58 postavk), ki preverja specifično kombinacijo dveh 

jezikov, v našem primeru slovensko-italijansko), vendar za namen te raziskave tega dela 

testa nismo uporabili. 

 

Del A (50 postavk) sestavljajo vprašanja, katera poizvedujejo po osebnostni zgodovini 

dvojezičnosti posameznika in kontekstu osvajanja posameznega jezika. Če se le da, naj bi 

bile informacije dobljene od testirane osebe, če pa to ni mogoče, so lahko pridobljene s 

pomočjo  sorodnikov in prijateljev. 

Del B (več sklopov in podsklopov, skupaj 427 postavk) ocenjuje stopnjo znanja oziroma 

strokovnosti dvojezične osebe (oziroma poliglota v primeru dvojezične situacije) ter načine in 

kontekste uporabe posameznega jezika. Posamezni sklopi so: 

• Okolje učenja ter uporaba slovenščine, kompozit 17-ih postavk (1 – 17): posamezne 

postavke vprašujejo po okolju v katerem oseba uporablja določen jezik, pri katerih letih se je 

oseba začela učiti določen jezik in po samooceni testirane osebe o svoji izurjenosti v 

posameznem jeziku pred poškodbo. 

• Spontani govor, kompozit 5-ih postavk (18 – 21): testator posname 5 minut 

spontanega govor a testiranca, kateri naj se razgovori o določeni temi, kot so svoje življenju, 

kako je poškodba spremenila ustaljene tirnice v življenju, o svojem najsrečnejšem 

dnevu/dogodku ipd. 

Vrednotenje: na splošno opazujemo količino ter tekočnost govora, izgovorjavo, skladnjo in 

besedišče; pri vrednotenju upoštevamo ocenjevalno lestvico, v razponu od 1 – 4, kjer 1 

pomeni omejeno, slabo, neustrezno, 4 pa ustrezno, oziroma popolnoma ustrezno. Vsaka 

postavka ima torej 4 možne točke, postavk je 5, kar nam da skupno 20 možnih točk. 

• Kazanje predmetov, kompozit 10-ih postavk (23 - 32): oseba sliši ime enega izmed 

vsakdanjih predmetov, ki so razvrščeni pred njo na mizi, s prstom pokaže na ustreznega. 
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Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 10 točk. 

• Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi, kompozit 10-ih postavk (33 – 42): oseba mora 

izvesti pet preprostih in pet sestavljenih ukazov. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 10 točk (5+5). 

• Zapleteni sestavljeni ukazi, kompozit 5-ih postavk (43 – 47): testirancu so 

predstavljenih različnimi predmeti, vsak predmet je zastopan v treh velikostih (koščki papirja, 

barvice, kovanci, palčke, knjige). Testiranec mora z določeno skupino predmetov (npr. 

kovanci za 2€, 0,20€, 0,02€) ustrezno operirati, kot veleva navodilo. 

Vrednotenje: če oseba ne odgovori, se oceni z nič točk, če oseba izvede vse ukaze v pravem 

vrstnem redu, se to oceni s štirimi točkami, če izvede vse ukaze v nepravem vrstnem redu, 

se oceni s tremi točkami, če pa samo dva ali en ukaz pa temu ustrezno z dvema oziroma eno 

točko. Vseh možnih točk je 20. 

• Slušna besedna diskriminacija, kompozit 18-ih postavk (48 – 65): testator bere 

testirancu posamezne besede; testiranec ima pred sabo kombinacijo štirih slik (le-te 

predstavljajo fonološko minimalne pare) in sliko z velikim X; glede na slišano besedo, mora 

oseba pokazati na ustrezno sliko, oziroma X, če beseda ni predstavljena z nobeno izmed 

kompleta štirih slik. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupno možnih 18 točk. 

• Razumevanje skladenjskih struktur, kompozit 87-ih postavk (66 – 152): v prvem pod 

sklopu – Trdilne povedi, 47 postavk (66 – 110, 117, 120) ima testiranec pred sabo komplet 

štirih slik; glede na stavek, ki ga pove testator, se mora oseba dotakniti ustrezne slike, torej 

tiste, ki prikazuje slišani stavek. V drugem pod sklopu – Nikalne povedi, 24 postavk (111 – 

116, 118 – 119,  121 – 136) ima testiranec pred sabo kombinacijo dveh sliki; glede na slišan 

stavek pokaže na ustrezno. V tretjem pod sklopu – Reverzibilne nominalne 

sintagme/Lastniške konstrukcije, 16 postavk (137 – 152) oseba sliši navodilo začenši z 

»Pokažite mi…« čemur sledi poimenovanje prvega subjekta, ki je v določenem lastniškem 

odnosu do drugega subjekta na sliki; testiranec ima pred sabo sliko, na kateri sta prikazana 

dva subjekta (ali subjekt – objekt) v neki lastniški konstituciji; testiranec mora ustrezno izbrati 

in pokazati imenovan subjekt, oziroma objekt, ki ga pove testator. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko; testirani lahko doseže skupaj 87 

točk (47 pri trdilnih povedih, 24 pri nikalnih povedih in 16 pri lastniških konstrukcijah). 

• Semantične (pomenoslovne) kategorije, kompozit 5-ih postavk (153 – 157): testator 

na glas pove štiri besede, med katerimi ena ne ustreza semantični skupini, ki jo tvorijo 

preostale tri; testiranec mora poimenovati vrinjeno besedo. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 5 možnih točk. 

• Sopomenke, kompozit 5-ih postavk (158 – 162): testator na glas pove tarčno besedo 
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in še štiri druge; testiranec mora med štirimi besedami izbrati in povedati tisto, ki je 

sopomenka tarčni besed. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 5 možnih točk. (5/5). 

• Protipomenke, kompozit 10-ih postavk (163 – 167): testator na glas pove tarčno 

besedo in še štiri oziroma tri druge; testiranec mora med štirimi besedami izbrati in povedati 

tisto, ki je pomensko nasprotna tarčni besedi pri prvih petih nalogah, pri naslednjih petih pa 

izbira med tremi besedami, ki za razliko od prvega dela nalog vse izhajajo iz iste semantične 

skupine. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj možnih 10 točk (5+5). 

• Slovnična presoja, kompozit 10-ih postavk (173 – 182): testator na glas pove stavek; 

testiranec mora presoditi, ali je stavek slovnično ustrezen oziroma neustrezen. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 10 možnih točk. 

• Semantična sprejemljivost, kompozit 10-ih postavk (183 – 192): testator pove stavek 

na glas, testiranec pa mora presoditi, ali je stavek smiseln oziroma ne. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 10 možnih točk. 

• Ponavljanje in presoja, kompozit 30-ih postavk, (193 – 252): v prvem pod sklopu – 

Enozložnice (besede in ne besede mešano) in v drugem pod sklopu – Več zložnice (besede 

in ne besede mešano) testiranec slišano besedo ponovi (1. del naloge) in nato presodi, ali 

beseda nosi pomen (2. del naloge). 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor (ponovitev, presoja ustreznosti besede) je ovrednoten z  

po 1 točko, skupaj možnih 60 točk (30+30). 

• Ponavljanje povedi, kompozit 7-ih postavk (253 – 259): testiranec ponovi slišano 

poved. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 7 točk. 

• Serije, kompozit 3-eh postavk (260 – 262): testiranec našteje dneve v tednu in 

mesece v letu ter šteje od 1 – 25. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 3 točke. 

• Verbalna fluentnost, kompozit 6-ih postavk (263 – 268): testiranec mora našteti čim 

več besed, ki se začenjajo z določenim glasom, časa ima eno minuto. 

Vrednotenje: z 1 točko ovrednotimo, če se besede začenjajo na ustrezen glas, skupaj 3 

točke (v okviru te raziskave število vseh besed, ki jih oseba pove na podan glas v eni minuti, 

ni ovrednoteno). 

• Imenovanje, kompozit 20-ih postavk (269 – 288): testator prikazuje posamezne 

predmete, ki jih mora oseba poimenovati. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 20 točk. 

• Sestavljanje stavkov, kompozit 25-ih postavk (289 – 313): testator bere osebi sklope 
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dveh, treh ali štirih besed; oseba mora iz posameznega sklopa sestaviti čim bolj preprost 

stavek. 

Vrednotenje: če oseba odgovori, pove pravilen, ustrezen stavek, oziroma stavek s smislom, 

se ovrednoti z največ tremi točkami (po ena za vsako postavko); prav tako se oceni z eno 

točko, če oseba v stavku uporabi vse podane besede, ki jih sliši s strani testatroja (za nalogo 

292. - dve besedi, 297., in 302. nalogo – tri besede ter 307. in 312. nalogo – štiri besede). Pri 

sledečih nalogah je pravilen odgovor z eno točko, če oseba sestavi stavek, ki je sestavljen v 

celoti s 4 – 5 besedami (298. postavka), oziroma iz 4 – 6 besedami (velja za naloge 298., 

303., 308. ter 313.); skupaj možnih 20 točk v okviru te raziskave skupno število besed, ki jih 

oseba uporabi v stavku, ni ovrednoteno). 

• Semantična nasprotja, kompozit 10-ih postavk (314 – 323): testator glasno pove 

določeno besedo, testirani pa poimenujei besedo z nasprotnim pomenom. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 10 točk. 

• Morfološke izpeljanke, kompozit 20-ih postavk (324 – 333): testator glasno navaja 

posamezne besede, ki so v prvem sklopu samostalniki, katere mora oseba spremeniti v 

ustrezen pridevnik (10 postavk), v drugem sklopu pa testator navaja glagole, katere testirani 

ustrezno spremeni v samostalnik, ki označuje vršilca dejanja (10 postavk). 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj 20 točk (10+10). 

• Opis slikovno predstavljene zgodbe, kompozit 3-eh postavk (344 – 346): testirani si 

ogleda zaporedje slik, na podlagi katerih pripoveduje zgodbo. 

Vrednotenje: maksimalno zbranih 7 točk (3+1+2): količina govora 0 – 3 točke (0 točk - nič 

govora, 1 točka - zelo malo govora, 2 točki - manj kot normalna količina govora, 3 točke - 

normalna količina govora); oseba zgodbo pove kot zaključeno enoto – 3 točke; oseba samo 

opiše slike – 2 točki, oseba nekaj pove, vendar neustrezno – 1 točka,  

• Računanje na pamet, kompozit 15-ih postavk (347 – 361): testator navaja račune 

seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja (5 nalog iz računanja do 20 in 10 nalog iz 

računanja do 50), katere mora oseba izračunati na pamet. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, skupaj možnih 15 točk (5+10). 

• Slušno razumevanje besedila, kompozit 5-ih postavk (362 – 366): na podlagi zgodbe, 

ki jo prebere testator, testirani odgovarja na vprašanja v zvezi z zgodbo. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 5 točk. 

• Glasno branje besed, kompozit 10-ih postavk (367 – 376): izprašana oseba glasno 

prebere posamezne besede iz spiska danih besed, ki jih ima pred seboj. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 10 točk. 

• Branje stavkov, povedi, kompozit 10-ih postavk (377 – 386): testirani glasno prebere 

posamezne stavke, povedi. 
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Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 10 točk. 

• Tiho branje, kompozit 6-ih postavk (387 – 392): testirani si po tiho prebere kratko 

zgodbo, nato testatorju odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na zgodbo. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 6 točk. 

• Prepisovanje, kompozit 5-ih postavk (393 – 397): testirani prepiše besede, katere ima 

na vpogled zapisane na listu. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 5 točk. 

• Narek besed, kompozit 5-ih postavk (398 - 402): testirani zapiše besede po nareku. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 5 točk. 

• Narek povedi, kompozit 5-ih postavk (403 – 407): testirani zapiše povedi po nareku. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 5 točk. 

• Razumevanje pisanega besedila (branje besed), kompozit 10-ih postavk (408 – 417): 

testirani si tiho prebere besedo, nato izmed štirih slik izbere tisto, ki najbolj ustreza pomenu 

besede. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 10 točk. 

• Razumevanje pisanega besedila (branje povedi), kompozit 10-ih postavk (417 – 427): 

testirani si tiho prebere poved, nato med štirimi slikami izbere tisto, ki najbolj ponazarja 

prebrano poved. 

Vrednotenje: vsak pravilen odgovor je ovrednoten z 1 točko, možnih 10 točk. 

• Pisanje: testirani na list papirja zapiše nekaj povedi na določeno tematiko (npr. 

najsrečnejši dan v življenju). 

Vrednotenje: v okviru te študije sklop Pisanje ni vključen v skupno vrednotenje. 

 

V testu sta upoštevana kvadrimodalni in jezikovni več dimenzionalni pristop. BAT je 

kvadrimodalen, ker testira jezikovno zmogljivost v vseh štirih modalitetah - poslušanje, govor, 

branje in pisanje. Jezikovna več dimenzionalnost pa se kaže v tem, da je za vsako 

modaliteto jezikovna zmogljivost preiskana vzdolž treh dimenzij: na jezikovnem nivoju 

(fonološko, morfološko, sintaktično, leksikalno, semantično), na nivoju jezikovnih nalog 

oziroma veščin (razumevanje, ponavljanje, presoja, priklic besed in produkcija - izražanje) ter 

na nivoju jezikovne enote (fonem, beseda, stavek, odstavek).  

 (Povzeto po Paradis, 1987, str. 18-151). 

 

5.4 Način vrednotenja 

 
Pri vseh postavkah (vprašanjih), kjer je možen odgovor z da/ne, obkroži testator "+" za 

odgovor "da" in "-" za odgovor "ne". Če odgovora na vprašanje ni mogoče dobiti, testator ne 
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pusti praznega mesta, temveč obkroži ali zapiše "0" v prostor za odgovore (to pomeni, da 

odgovora ni bilo oziroma da ni bil ustrezen). 

Pri postavkah, kjer se mora testirani  odločiti med več ponujenimi odgovori (Semantične – 

pomenoslovne kategorije, Sopomenke, Protipomenke), testator obkroži številko (1-4), ki 

določa posamezen odgovori, oziroma »0«, če oseba ne odgovori. 

Pri postavki Zapleteni sestavljeni ukazi je način vrednotenja sledeč: če je odgovor 

popolnoma pravilen (pravilna izvedba in pravilni vrstni red), se oceni s "+". Če ni popolnoma 

pravilen, se zapiše število ukazov, ki so bili izvršeni pravilno ne glede na vrstni red. Npr. zapis 

"3" bi pomenil, da so bili izvršeni vsi trije ukazi, vendar v napačnem vrstnem redu. Ocena "2" 

pomeni, da sta bila izvršena dva ukaza, ne glede na vrstni red, po katerem sta bila izvršena. 

Pri postavkah, pri katerih se mora testirani odločiti za eno izmed ponujenih slik (Slušna 

besedna diskriminacija, Razumevanje skladenjskih struktur, Razumevanje pisanega besedila 

- branje besed in branje stavkov), testator obkroži številko slike (1, 2, 3, 4 – odvisno od 

števila slik ali »X«, pri nalogah, kjer podane besede/stavka ne prikazuje nobena slika), ki se 

je oseba dotakne. Če se oseba ne dotakne ničesar (slike, znaka "X"), testator obkroži "0". 

 

5.5 Način pridobivanja podatkov 

 
Zbiranje vzorca je potekalo nenaključno; osebe (sorodniki, prijatelji, znanci, starši znank in 

drugi) so pri testiranju sodelovali prostovoljno, med seboj pa so se razlikovali glede na 

stopnjo izobrazbe in spol (razmerje moški:ženske je 1:1). 

Testiranje je potekalo na domu testirane osebe, in sicer v izbrani sobi za mizo v primernih 

pogojih (ustrezna svetloba, ne hrupno okolje, udobna namestitev). Testator ima pri sebi 

delovno verzijo testa, v katero sproti vnaša pridobljene odgovore in diktafon, na katerega 

snema pretežen B del testa. Pri določenih postavkah testator uporabi knjigo s slikovnim in 

pisnim gradivom oziroma potreben material (vsakodnevni predmeti, kot so: gumb, rokavice, 

škarje, kuverta, prstan, krtača, kozarec, vžigalice, ključ, ura, svinčnik, vilice, trije koščki 

papirja različnih velikosti, barvice v modri, rumeni in rdeči barvi, trije kovancu (za 2€, 0,20€ in 

0,02€), tri palčke različnih velikosti, tri knjige, očala, skodelica, žlica, igralna karta, toplomer, 

cigareta, perje, sveča, zobna ščetka). 

Testirani osebi testator ne podaja nobenih namigov (verbalnih in/ali neverbalnih – pogled z 

očmi na ustrezno sliko, ipd.) za pravilni odgovor. 

Navodila testator bere glasno in razločno, v obliki, kot so zapisana na samem testu. Dodatna 

pojasnila so dovoljena v primeru, da je nerazumevanje zadane naloge očitno, vendar ne več, 

ko se je samo testiranje pričelo. 

Oba dela testa se izvajata v slovenskem jeziku.  
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Pri nekaterih postavkah (predvsem za postavke od 1 do 50 iz dela A in od 1 do 17 iz dela B) 

je bilo potrebno prilagajanje vprašanj, ker je bil vzorec, ki smo ga testirali v raziskavi 

populacija ljudi brez jezikovnih težav, torej ti ljudje niso bili v stanju po možganski kapi / 

poškodbi. V A - delu, na primer postavko 50, ki nosi vprašanje »Katere jezike ste lahko 

govorili pred kapjo / boleznijo?« testator prilagodi oziroma spremeni v »Katere jezike poleg 

slovenščine še govorite?« Na podoben način (torej tako, da je bilo vprašanje ustrezno za 

naslovnika – testiranca) testator preoblikuje postavke od 1 do 17 v delu B (na primer 

vprašanje »Pred Vašo boleznijo je bila Vaša pogovorna slovenščina: 1) slaba, 2) dobra, 3) 

zelo tekoča?« testiranec spremeni v »Kako ocenjujete Vašo pogovorno slovenščino, kot: 1) 

slabo, 2) dobro, 3) zelo tekočo?« 

 

5.6 Statistična obdelava podatkov 

 
Zbrani podatki so bili obdelani s pomočjo urejevalnika Microsoft Office Excel 2003 in s 

programom SPSS 18.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Pri statistični obdelavi 

podatkov so bile za namen opisne porazdelitve spremenljivk uporabljene metode 

deskriptivne statistike (aritmetična sredina, minimalna in maksimalna vrednost, standardni 

odklon, frekvenčna porazdelitev). S testom Kolmogorov-Smirnov smo računali vrednost Z, iz 

statistične pomembnosti pa smo razbrali, ali se rezultati porazdeljujejo normalno. χ2 preizkus  

smo uporabili za preverjanje ne vplivanja  statistično pomembnih razlik v rezultatih, 

doseženih pri posameznih spremenljivkah Testa za afazijo pri dvojezični osebi med spolom 

oziroma stopnjo izobrazbe (pri tipičnih osebah). 
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6. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

 

Grafi od 1 do 34 prikazujejo porazdelitev rezultatov pri posamezni spremenljivki. 

 

Graf 1: Spontan govor, porazdelitev rezultatov.                   Graf 2: Kazanje predmetov, porazdelitev rezultatov. 

                               
 

Graf 3: Enostavni in sestavljeni ukazi,                Graf 4: Zapleteni sestavljeni ukazi, 

porazdelitev rezultatov.                                                                          porazdelitev rezultatov. 

                          
 

Graf 5: Slušna besedna diskriminacija,                                    Graf 6: Razumevanje skladenjskih struktur-trdilne      

             porazdelitev rezultatov.                   povedi, porazdelitev rezultatov. 
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Graf 7:Razumevanje skladenjskih struktur-nikalne                             Graf 8: Reverzibilne nominalne sintagme, 

            povedi,porazdelitev rezultatov.              porazdelitev rezultatov.     

                                    
 
Graf 9: Semantične (pomenoslovne) kategorije,                                           Graf 10: Sopomenke porazdelitev                

             porazdelitev rezultatov.                                                                                       rezultatov. 

                                         
 
Graf 11: Protipomenke porazdelitev, rezultatov.            Graf 12: Slovnična presoja, porazdelitev rezultatov.                                    
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Graf 13: Semantična presoja, porazdelitev rezultatov.                  Graf 14: Ponavljanje in presoja-enozložnice,     
                                                                                                                         porazdelitev rezultatov. 

                         
 
 
Graf 15: Ponavljanje in presoja-dvozložnice,                                              Graf 16: Ponavljanje povedi, porazdelitev                 

                rezultatov porazdelitev.                                 rezultatov. 

                             
 

Graf 17: Serije, porazdelitev rezultatov.                              Graf 18: Verbalna fluentnost, porazdelitev   

                                                                                                                                          rezultatov. 
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Graf 19: Imenovanje, porazdelitev rezultatov.                                              Graf 20: Sestavljanje stavkov, porazdelitev  

                                                                                                                                           rezultatov. 

                         
 

Graf 21: Semantična nasprotja,                         Graf 22: Morfološke izpeljanke             

                porazdelitev rezultatov.                                                                     (samostalnik����pridevnik),   

                                    porazdelitev rezultatov. 

                              
 
Graf 23: Morfološke izpeljanke              Graf 24: Opis slikovno  

(glagol����samostalnik), porazdelitev rezultatov.                             predstavljene zgodbe, porazdelitev           

                                                                                                             rezultatov. 
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Graf 25: Računanje na pamet, porazdelitev rezultatov.               Graf 26: Slušno razumevanje besedila,      

                                                                                                                           porazdelitev rezultatov. 

                         
 
Graf 27: Glasno branje besed, porazdelitev rezultatov.                   Graf 28: Glasno branje povedi,  

                                                                                                                              porazdelitev rezultatov. 

                         
 

Graf 29: Tiho branje, porazdelitev rezultatov.                Graf 30: Prepisovanje, porazdelitev rezultatov. 
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Graf 31: Narek besed, porazdelitev rezultatov.                Graf 32: Narek povedi, porazdelitev rezultatov. 

                         
 
Graf 33 : Razumevanje pisanega besedila-branje                         Graf 34: Razumevanje                    

besed, porazdelitev  rezultatov.                                                         pisanega besedila-branje                                                           

                                                                                                             stavkov, porazdelitev rezultatov. 

                         
  
 
 
• V sklopu nalog Spontan govor je bila količina govora ustrezna pri vseh testirancih. 

Tekočnost je bila pri treh testirancih (15%) dobra, medtem ko pri ostalih (85%) ustrezna 

(tabela 2). Kot vzrok le dobre in ne ustrezne tekočnosti navajam dejavnik treme, ki je bila 

prisotna, ko so se posamezniki zavedali, da so snemani. Pri polovici testiranih je bila 

izgovorjava popolnoma ustrezna, medtem ko pri ostalih, zaradi prevelike uporabe mašil in 

pavz, ter pri nekaterih tudi zaradi pojava dislalij (sigmatizem), večinoma ustrezna (tabela 2). 

Pri samo 30% testiranih je bila skladnja v spontanem govoru ustrezna, pri ostalih (70%) pa 

večinoma ustrezna (tabela 4), pri čemer se je pojavljal nepravilen vrstni red besed v povedih 

(sprotno izmišljanje teme pripovedovanja in s tem povezan priklic besed ter vrivanje besed 

med že dokončane stavke). 35% testirancev je imelo pri spontanem govoru zadostno 

besedišče, kar povezujem s stopnjo izobrazbe testirancev (od teh jih je približno 70%, torej 5 

testirancev z osnovnošolsko, poklicno ali srednješolsko izobrazbo), medtem ko je bilo 

besedišče pri ostalih 65% testirancev ustrezno (tabela 5). 
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Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko tekočnost govora. 

  f f  % 

Slaba 0 0 % 

Zadostna 0 0 % 

Dobra 3 15 % 

Ustrezna 17 85 % 

∑ 20 100 % 

 

Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20)  za spremenljivko izgovorjava. 

  f f  % 

Neustrezna 0 0 % 

delno ustrezna 0 0 % 

Večinoma ustrezna 10 50 % 

Popolnoma ustrezna 10 50 % 

∑ 20 100 % 

 

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20)  za spremenljivko skladnja. 

  f f  % 

Neustrezna 0 0 % 

delno ustrezna 0 0 % 

Večinoma ustrezna 14 70 % 

Popolnoma ustrezna 6 30 % 

∑ 20 100 % 

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20)  za spremenljivko besedišče. 

  f f % 

Zelo omejeno 0 0 % 

Omejeno 0 0 % 

Zadostno 7 35 % 

Ustrezno 13 65 % 

∑ 20 100 % 

 

• V sklopih nalog Kazanje predmetov (testirani pokaže na predmet, ki ga testator 

poimenuje, na primer: »Prosim, dotaknite se kuverte«), Enostavni in sestavljeni ukazi 

(testirani po navodilu izvede neko dejanje, na primer: »Prosim zaprite oči«) ter Zapleteni in 

sestavljeni ukazi (testirani po navodilu izvede neko dejanje, na primer: »Tu so trije koščki 

papirja. Dajte mi malega, položite srednje velikega na koleno in vrzite velikega stran.«), so 
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vsi testiranci v celoti pravilno rešili vse zadane naloge.  Navodila nalog so ustrezna. 

 

• Pri nalogah iz sklopa Slušno besedna diskriminacija, kjer je potrebno za posamezno 

slišano besedo najti ustrezno sliko izmed štirih ponujenih, so nekateri testiranci na določene 

naloge podajali nepravilne odgovore. 

Pri besedi« par« je šest testirancev (30%) med ponujenimi sličicami (1. žar, 2. par, 3. bar, 4. 

dar) izbralo četrto sličico, ki ponazarja dar (dve deklici, izmed kateri ena drugi poklanja dar), 

en od testiranih pa se je odločil za tretjo sličico, ki ponazarja »bar« (moški in ženska sedita 

na eni strani točilnega pulta ter barman, ki streže z druge strani točilnega pulta) (tabela 6).  

 

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20)  za spremenljivko "par". 
  f f % 

Žar 0 0 % 

par (pravilno) 13 65 % 

Bar 1 5 % 

Dar 6 30 % 

∑ 20 100 % 

 

Predvidevam, da je do napačnega izbora slike za besedo »par«  prihajalo zaradi neustreznih 

sličic, saj sta s strani testiranih dve deklici na četrti sličici, kot tudi moški in ženska v baru na 

tretji sličici (sicer je prisotna še tretja oseba - točaj) interpretirani kot tisti, ki bi lahko 

predstavljali besedo »par« (slika 11). Za to nalogo predlagam popravek oziroma zamenjavo 

tretje in četrte sličice z ustreznejšima. Na tretji naj bo ilustracija moškega (brez ženske), ki 

sedi za točilnim pultom ter točaj, ki mu streže, medtem, ko naj četrta sličica prikazuje darilo, 

torej paket s pentljo. 

 

Slika 11: Manj ustrezen slikovni material za spremenljivko "par" pri nalogah iz slušne diskriminacije. 
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Do napačnih izborov sličic je prišlo še pri besedah »lok« (zamenjava z besedo »sok« pri 

dveh testirancih), »zid« (zamenjava z besedo »kit« s strani dveh in z besedo »nit« pri enemu 

od testiranih), »krt« (zamenjava z besedo »hrt« pri enem testirancu), »sir« (zamenjava s 

sličico, ki ponazarja »žir« s strani dveh testirancev), »sol« (zamenjava s »pol« pri enem od 

testiranih). Vzrok teh napak sama ni v neprimernih sličicah, ampak v slabši slušni pozornosti 

posameznih testirancev, ki so se na podlagi tega odločili za neustrezno sličico izmed 

ponujenimi. 

 

• V sklopu nalog Razumevanje skladenjskih struktur – trdilne povedi, je prišlo do 

napačnih izborov ustrezne sličice zaradi vzrokov kot so: slabša splošna pozornost (v izboru 

štirih sličic morajo testirani za več različnih povedi pokazati ustrezno, torej je potrebno 

ohraniti daljšo pozornost na enem kompletu sličic), preslišanje (na splošno akustični pogoji 

pri testiranju nikoli niso bili čisto idealni) končnic besede, ki določuje število (na primer pri 

povedi »Fant drži dekleti.« se je 5 testirancev (25%) odločilo za sličico, ki ponazarja poved 

»On jo drži.«, tabela 7), zamenjava vršilcev dejanj (na primer pri povedi »Krava je tista, ki ji 

sledi babica.« je kar pet testiranih (25%) pokazalo na sliko, ki ponazarja poved »Krava je 

tista, ki sledi babici.« (tabela 8); morda bi bila uspešnost za to nalogo boljša, če bi stavek 

preoblikovali v »Krava je tista, kateri sledi babica.«). Za vzrok napačne presoje pa se je pri 

dveh izmed testiranih izkazalo preslišanje oziroma nepravilna interpretacija osebnih zaimkov 

(na primer pri povedi »Ona jo oblači.« sta dva od testiranih izbrala sličico, ki ponazarja poved 

»Ona se oblači.«, tabela 9), kar je lahko posledica utrujenosti in s tem povezane slabše 

avditivne percepcije ali pa začetkov naglušnosti oziroma slabšega sluha. 

 

Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "Fant drži dekleti". 

  f f % 

Fant drži dekleti. (pravilno) 15 75 % 

On ga drži. 0 0 % 

On jo drži.  5 25 % 

On ju drži. 0 0 % 

∑ 20 100 % 

 

Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "Krava je tista, ki ji sledi babica". 

  f f % 

Babica sledi kravi. 0 0 % 

Kravi sledi babica. 0 0 % 

Babici sledi krava. 0 0 % 



 49 

Krava sledi babici. 0 0 % 

Babica je tista, ki sledi kravi. 0 0 % 

Krava je tista, ki ji sledi babica. (pravilno) 15 75 % 

Babica je tista, ki ji sledi krava. 0 0 % 

Krava je tista, ki sledi babici. 5 25 % 

∑ 20 100 % 

 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "Ona jo oblači". 

  f f % 

Mati oblači hčerko. 0 0 % 

Oče oblači sina. 0 0 % 

Ona se oblači. 2 10 % 

On ga oblači. 0 0 % 

Ona jo oblači. (pravilno) 18 90 % 

On se oblači. 0 0 % 

∑ 20 100 % 

 

Drugi del sklopa nalog Razumevanje skladenjskih struktur – nikalne povedi, se je izkazal kot 

eden težjih, saj je bilo le dobrih 66% (16/24) nalog rešenih pravilno. Kar 5 testiranih (25%) se 

je pri povedi »Kravi ne sledi babica.« odločilo za napačno od dveh ponujenih slik, in sicer za 

tisto, ki ponazarja, da babica ne sledi kravi (ravno obratno) (tabela 10). Vzrok za napake 

oziroma težavnost nalog se kaže v načinu, kako so povedi sestavljene (negativno), kar 

pomeni, da si vsak posameznik na različen način pretvori zanikano poved (na primer: poved 

»Krava ne sledi babici.«) tako, da izmed sličic (1. »Babica sledi kravi.« in 2. »Krava sledi 

babici.«) izbere ustrezno. Potrebna je torej večja zbranost in kompleksnejši miselni procesi. 

 

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "Kravi ne sledi babica". 

  f f % 

Babica ne sledi kravi. 0 0 % 

Krava ne sledi babici. 0 0 % 

Babici ne sledi krava. 5 25 % 

Kravi ne sledi babica. (pravilno) 15 75 % 

∑ 20 100 % 

 

• Vsi testirani so pri nalogah spremenljivke Reverzibilne nominalne sintagme – 

razumevanje lastniških konstrukcij (primer: »Pokažite mi materinega dojenčka.«) podali 
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pravilne odgovore. 

 

• Napake storjene pri nalogah iz sklopa Semantične kategorije pripisujem površnemu 

poslušanju, oziroma manjši pozornosti in koncentraciji, saj testator vnaprej našteje skupino 

besed (na primer: klobuk, rokavica, slon, srajca) katere si mora testirani dobro zapomniti in 

izmed njih nato naknadno izločiti vrinjenko (v tem primeru beseda slon). 

Trije testiranci (15%) so v semantični kategoriji »sadje« napačno izbrali odgovor »banana«, 

ostalih 85% pa je iz kategorije pravilno izločilo »zelje« (tabela 11). 

 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko Semantične kategorije - sadje. 

  f f % 

zelje (pravilno) 17 85 % 

jabolko 0 0 % 

banana  3 15 % 

češnja 0 0 % 

∑ 20 100 % 

 

Dva izmed testiranih (10%) sta iz kategorije »deli telesa« napačno izločila »uho« (tabela 12). 

 

Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko Semantične kategorije - deli telesa. 
  f f % 

roka 0 0 % 

noga 0 0 % 

nogavica (pravilno) 18 90 % 

uho 2 10 % 

∑ 20 100 % 

 

• Vsi testirani so pri nalogah iz sklopa Sopomenke (testirani mora podani besedi 

»jopič« izbrati ustrezno sopomenko med štirimi besedami, ki jih ima na izbiro: »miza, hiša, 

plašč, avtomobil«; pravilna beseda je »plašč«, saj je njen pomen najbolj podoben pomenu 

besede »jopič«) podali v celoti pravilne odgovore. 

 

• V sklopu nalog Protipomenke so se napake pojavljale pri naslednjih postavkah: en 

izmed testiranih je besedi »vesel« iz nabora besed izbral pridevnik »zadovoljen« namesto 

»žalosten«, torej  namesto protipomenke, sopomenko, kar je lahko posledica vpliva prejšnje 

naloge, ki zahteva iskanje sopomenk. Podobno je napačno presodil testirani, ki je kot 

protipomenko besedi »temen« izbral »črn«, namesto »svetel«.  
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V zadnjem delu sklopa so naloge po težavnosti zahtevnejše, saj mora testirani izbirati med 

besedami z istim korenom. V primeru naloge iskanja protipomenke besedi »tih«  je testiranec 

izbral »hrup«, namesto »hrupen«, podobno je napačno presodil drugi testirani, ki je besedi 

»žalosten« za protipomenko pripisal »veselo«, namesto »vesel«. Možna razlaga, zakaj  

prihaja do tovrstnih napak je ta, da je nabor v prvem delu besed raznolik po pomenu (na 

primer: pravilen, odgovor, zabaven, napaka), medtem, ko so v drugem delu nalog vse 

besede iz iste semantične skupine, z enakimi koreni (na primer: hrup, hrupno, hrupen). V 

navodilu je sicer ta sprememba omenjena. Predlagam pa, da se v prihodnje to še 

eksplicitneje poudari.  

 

• Vsi testirani so pri nalogah iz sklopov Slovnična presoja (testirani presodi slovnično 

ustreznost stavka, na primer stavek »Deček sedi na stolu« je slovnično pravilen, medtem, ko 

stavek »Dečki na enem stolih sedi«, ni), Semantična presoja (testirani presodi semantično 

ustreznost stavka, na primer stavek "Ona si striže lase s svinčniki", ni smiseln, medtem, ko 

stavek "Ona si striže lase s škarjami ", nosi pomen in je zato ustrezen), Ponavljanje 

enozložnih in dvozložnih besed (na primer: »lok«, »strelovod«) in nesmiselnih besed (na 

primer: »sof«, »žetak«) ter leksikalna presoja (testirani presodi, če beseda nosi pomen), 

Ponavljanje povedi in Serije (na primer: naštevanje mesecev v letu), v celoti podali pravilne 

odgovore. 

 

• Pri nalogah iz sklopa Verbalna fluentnost so vsi testirani z izborom besed, ki so jih 

priklicali iz spomina, zadovoljili pogoju ustreznega začetka besede na specifičen glas (/p/, /t/, 

/k/). Število sprejemljivih besed začenši z glasom /p/ se je gibalo med 8 in 26 besed na 

minuto (povprečno 15,85 besed na minuto, standardni odklon 5,32). Testirani so na glas /t/ 

našli od 8 do 28 sprejemljivih besed v eni minuti (povprečno 14,55 besed na minuto, 

standardni odklon 5,48), medtem ko so na glas /k/ našteli od 8 do 30 ustreznih besed v 

minuti (16,65 besed na minuto v povprečju, standardni odklon 5,49) (tabela 13). 

 

Tabela 13: Opisna statistika s povprečno vrednostjo minimumom, maksimumom, in standardno deviacijo 

za spremenljivko "verbalna fluentnost besed", ki se začenjajo z glasovi /p/, /t/, /k/. 

 N Min Max M SD 

/p/ Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom? 20 1 da 1,00 ,00 

/p/  Število sprejemljivih besed. 20 8 26 15,85 5,32 

/t/ Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom?   20 1 da 1,00 ,00 

/t/ Število sprejemljivih besed. 20 8 28 14,55 5,48 

/k/ Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom? 20 1 da 1,00 ,00 
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/k/  Število sprejemljivih besed. 20 8 30 16,65 5,49 

 

Opazila sem, da je pritisk, ki ga ustvarja omejitev časa povzročal krajše blokade oziroma 

težave s priklicem besed, kar je verjetno vplivalo predvsem na ljudi, ki so našteli manj besed 

v minuti glede na ostale.  

 

• Vsi testirani so pri nalogah iz sklopa Imenovanje, kjer so morali poimenovati 

predmete, ki jih je pokazal  testator, podajali pravilne odgovore. 

 

• Iz sklopa Sestavljanje stavkov so testirani pri nalogah tvorili ustrezne, smiselne 

slovenske stavke, pri čemer so nekateri v povedi uporabili manj slišanih besed, kot je 

zahtevano. 

Trije testirani pri sestavljanju povedi iz besed »predal/pisalna miza/odpreti« uporabili le tri 

besede namesto štirih, pri čemer so vsi izpustili pridevnik »pisalna« (tabela 14). 

 

Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "predal/pisalna miza/odpreti" iz 

sklopa Sestavljanje stavkov: Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? 

  f f % 

0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 3 15 % 

4 (pravilno) 17 85 % 

∑ 20 100 % 

 

Dva izmed testiranih sta pri tvorbi povedi izmed slišanih besed videti/list/zelen/drevo 

uporabila le tri; oba sta izpustila pridevnik »zelen« (tabela 15). 

 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "videti/list/zelen/drevo" iz sklopa 

Sestavljanje stavkov: Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? 
  f f % 

0  0 0 % 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 2 10 % 

4 (pravilno) 18 90 % 

∑ 20 100 % 

 



 53 

En izmed testiranih je izmed slišanih besed »moder/pisati/papir/svinčnik« pozabil vključiti 

besedo »papir« v novonastalo poved (tabela 16). 

 

Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "moder/pisati/papir/svinčnik" iz 

sklopa Sestavljanje stavkov: Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? 

  f f % 

0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 1 5 % 

4 (pravilno) 19 95 % 

∑ 20 100 % 

 

Do Izpuščanja besed pri tvorjenju zgoraj opisanih povedi je lahko prihajalo zaradi slabše 

slušne pozornosti in utrujenosti. Testirani morajo slišane besede zadržati v spominu toliko 

časa, dokler se ne spomnijo ustreznega, pomensko pravilnega slovenskega stavka oziroma 

povedi. Pri preobračanju besed na različne načine šestim testiranim po ene besede ni uspelo 

ustrezno uporabiti pri tvorbi povedi (v petih primerih je bil izpuščen pridevnik, v enem primeru 

pa samostalnik). 

 

• V sklopu nalog Semantična nasprotja so testirani večinoma podajali pričakovane 

odgovore. Na podano besedo »visok« so trije navedli bolj pogovorno različico in sicer 

»majhen« namesto »nizek«, eden je kot semantično nasprotje besedi »reven« izbral 

ustrezno besedo »premožen« (tarčna beseda je »bogat«), medtem ko je drugi besedi »širok« 

za semantično nasprotje pripisal »debel« namesto »ozek«. Napačen izbor besede je verjetno 

posledica interpretacije pomena besede »širok« v smislu kot tak, ki je močnejše postave. 

Oseba je torej z izborom besede »debel« podala besedi »širok« sopomenko (namesto 

protipomenko), kar pa je napačno. 

 

• V prvem delu nalog sklopa Morfološke izpeljanke, samostalnik � pridevnik, kjer 

testirani iz podanega samostalnika iščejo morfološko izpeljan pridevnik, so nekateri testiranci 

naredili sledeče napake: iz samostalnik »tišina« izpeljan samostalnik »mir« (namesto 

pridevnik »tih«), iz samostalnik »hrup« izpeljan pridevnik »glasen«, ki je sicer ustrezen, 

vendar ni morfološka izpeljanka podanega samostalnika, torej navodilo, ki ga podaja naloga, 

ni ustrezno izvršeno. 

Kar polovica testiranih je pri iskanju morfološko izpeljanega pridevnika podanemu 

samostalniku »mladost« navedla pridevnik »mladosten«, kar je različno od tarčnega 
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odgovora »mlad«, vendar pravilno (tabela 17). 

 

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "mladost". 

  f f % 

mlad 10 50 % 

drugo (mladosten) 10 50 % 

∑ 20 100 % 

 

V drugem delu nalog sklopa nalog Morfološke izpeljanke, glagol � samostalnik (izvajalec 

dejanja) so testirani podanim glagolom določali ustrezno izpeljane samostalnike. Pri tem jih 

je četrtina glagolu »poslušati« namesto tarčnega odgovora »poslušalec«, določilo ustrezno 

izpeljan samostalnik »slušatelj« (tabela 18). 

 

Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "poslušati". 

 f f % 

poslušalec 15 75 % 

drugo (slušatelj)  5 25 % 

∑ 20 100 % 

 

• Pri spremenljivki Opis zgodbe, so vsi testirani v pripovedi uporabili ustrezno količino 

govora, povedali povezano zgodbo, kateri so vsebinsko prišli do konca. Pripovedovano 

besedilo je bilo pri vseh razumljivo, povedi pa so bile med sabo pomensko in logično 

povezane v smiselno celoto. 

 

• Pri sklopu nalog spremenljivke Računanje na pamet,  so testirani v povprečju pravilno 

izračunali trinajst računov. Tako najmanj kot tudi največ doseženih točk sta pri tej nalogi 

dosegla po dva testiranca. Pri ostalih pa so se rezultati gibali v razponu od 11 do 15 točk 

(tabela 19). 

 

Tabela 19: Opisna statistika s povprečno vrednostjo, minimumom, maksimumom, in standardno deviacijo 

za spremenljivko "Računanje na pamet". 

N Min Max M SD 

20 11,00 15,00 13,05 1,01 

 

Slabši rezultat pri računanju povezujem z vplivom uporabe žepnih računal in drugih 

elektronski pripomočkov, ki so dandanes v vsesplošni uporabi, kar posledično vpliva na hitro 
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in predvsem korektno računanje. Poleg tega sem opazila, da se je pri večini testiranih 

pojavila ob naznanitvi računskih nalog iz matematike neka notranja napetost oziroma pritisk, 

ki je verjetno prav tako vplival na pravilnost izračunov. Pri nekaterih je bilo moč opaziti, da so 

želeli biti pri podajanju odgovorov čim hitrejši, kar se je izkazalo kot negativno, saj je bilo 

temu posledično več izračunov napačnih. Morda bi bilo za doseganje višje stopnje 

uspešnosti za to nalogo bolje, če bi pri podajanju navodil izpustili del, ki narekuje čim hitrejše 

podajanje odgovorov. 

 

• Testirani so pri nalogah iz sklopa Slušno razumevanje kratkega besedila naredili 

največ napak (četrtina testiranih) pri vprašanju »Kateri dan v tednu sta šli v mesto?«, kjer so 

bili v odgovoru različni (napačni) dnevi tedna (pravilen odgovor je »V sredo.«). Dva izmed 

testiranih sta napačno odgovorila tudi na vprašanje »Zakaj mati svoji hčerki ni kupila 

obleke?«, pri čemer je namesto odgovora »Ni bilo ustrezne velikosti.«, naveden odgovor 

»Ker hčerki ni bila nobena obleka všeč.« oziroma, »Ker so bile obleke predrage.«. 

Vzrok napačnih odgovorov si razlagam kot posledico slabše pozornosti poslušanja in 

dejavnika utrujenosti (naloga je v zadnjem delu testa). Predlagam, da se pri podajanju 

navodila še bolj eksplicitno poudari pazljivo poslušanje, sledenje in zbranost. 

• Vsi testirani so v sklopu nalog Glasno branje, ustrezno in pravilno prebrali besede, 

stavke in povedi. 

 

• Pri nalogah iz sklopa Tiho branje se je izkazalo, da so testirani besedilo bolj preleteli, 

kot pa zbrano in pozorno prebrali, ter si vsebinsko zapomnili nekatere podatke. V povprečju 

je na pet od šestih vprašanj odgovorjeno pravilno. Najmanj sta 2 pravilna odgovora in največ 

vsi pravilni odgovori, torej šest, pri čemer se rezultati v povprečju odklanjajo od aritmetične 

sredine za 1,16 točke (tabela 20).  

 

Tabela 20: Opisna statistika s povprečno vrednostjo, minimumom, maksimumom in standardno deviacijo 

za spremenljivko "Tiho branje". 

N Min Max M SD 

20 2,00 6,00 5,25 1,16 

 

Na eno vprašanje (»Kam sta šla mož in njegov sin?«) so testiran odgovorili pravilno, medtem 

ko so pri drugih vprašanjih navedeni napačni/izmišljeni odgovori. Največ testiranih (30%) je 

spregledalo podatek o tem, kaj sta mož in sin naredila s fazanoma. Namesto, da bi navedli, 

da sta ju zamenjala, so podali odgovor, da sta ju prodala oziroma pojedla (tabela 21). 

 

 



 56 

Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev vzorca (N = 20) za spremenljivko "Kaj sta storila s fazanom?" iz 

sklopa nalog Tiho branje. 

 f f % 

Izmišljen odgovor. 6 30 % 

»Zamenjala sta ju.« 14 70 % 

∑ 20 100 % 

 

Pri sklopu nalog iz tihega branja predlagam, da testator pri podajanju navodil poudari 

testirancu, naj bere počasi, zbrano in predvsem z razumevanjem. 

 

• Vsi testiranci so v nalogah iz sklopov Prepisovanje in Narek ustrezno in pravilno 

prepisali besede oziroma po nareku zapisali besede in povedi. 

 

• Pri nalogah iz sklopa Razumevanje pisanega besedila (besede in stavki), je nekaj 

testirancev pokazalo na neustrezno sličico. Pri besedi »sit« sta dva napačno izbrala sliko 

»nit« oziroma »kit«.  Prav tako pa sta dva napačno presodila pri nalogi, kjer je potrebno 

povedi »Ženske ne poljublja moški« izbrati ustrezno sličico. Napake pripisujem manjši 

pozornosti ter utrujenosti, saj so naloge v čisto končnem delu testa. 

 

6.1 Preverjanje hipotez 

 
Zaradi lažje preglednosti sem predpostavljanja o porazdeljevanju posameznih spremenljivk 

na testu ločila v dve hipotezi, in sicer v H1 in H2. Prva trdi, da se rezultati določenih 

spremenljivk porazdeljujejo normalno (pri nalogah pričakujem, da bodo testiranci delali 

napake, vendar bo porazdelitev rezultatov normalna). Druga hipoteza pa trdi, da se rezultati 

omenjenih spremenljivk ne porazdeljujejo normalno oziroma, da zaradi ničelnega odklona 

porazdelitve sploh ni (zaradi nizke zahtevnosti nalog pričakujem, da testiranci dosegajo vse, 

oziroma skoraj vse možne točke) . 

S hipotezama H3 in H4 želim preveriti, da ni statistično pomembnih razlik v uspešnosti na 

testu glede na stopnjo izobrazbe oziroma spol posameznika. S tem bi potrdila, da je Test za 

afazijo pri dvojezični osebi ustrezno preveden in prirejen ne glede na  spol oziroma stopnjo 

izobrazbe oseb, v starostni skupini od 50 – 60 let, brez govorno – jezikovnih težav.  
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HIPOTEZA 1: 

Rezultati, pridobljeni s testiranjem tipičnih oseb, doseženi pri spremenljivkah 

Spontani govor, Zapleteni sestavljeni ukazi, Razumevanje skladenjskih struktur, 

Verbalna fluentnost, Sestavljanje stavkov, Računanje na pamet, Slušno 

razumevanje besedila in Tiho branje se porazdeljujejo normalno. 

DELNO OVRŽENA DELNO POTRJENA 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22: Povprečna vrednost in Kolmogorov – Smirnov test za spremenljivke BAT, kjer velja za (Tp) - 

trdilne povedi, (Np) - nikalne povedi, (Sp) – samostalnik ���� pridevik, (Gs) – glagol ���� samostalnik,  (b) – 

besede, (s) – stavki. 

Spremenljivka M SD 
Kolmogorov

-Smirnov Z 
Sig. 

Spontani govor 18,3 1,174 0,898 0,395 

Kazanje predmetov 10 0 / / 

Enostavni in sestavljeni ukazi 10 0 / / 

Zapleteni sestavljeni ukazi 5 0 / / 

Slušna besedna diskriminacija 17,3 0,571 1,566 0,015 

(Tp) 

45,950 

0,887 0,955 0,275 

Razumevanje skladenjskih struktur 
(Np) 

23,000 

0,918 0,948 0,329 

Semantične kategorije 4,7 0,571 2,014 0,001 

Sopomenke 5 0 / / 

Protipomenke 9,8 0,523 2,231 0 

Slovnična presoja 10 0 / / 

Semantična sprejemljivost 10 0 / / 

Ponavljanje in presoja 30 0 / / 

Ponavljanje povedi 7 0 / / 

Serije 3 0 / / 
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Spremenljivka 

 

 

M 

 

 

SD 

 

 

Kolmogorov

-Smirnov Z 

 

 

Sig. 

Verbalna fluentnost2 3 0 / / 

Imenovanje 10 0 / / 

Sestavljanje stavkov3 19,7 0,470 1,96 0,001 

Semantična nasprotja 9,95 0,224 2,408 0 

(Sp)  

9,850 

0,366 2,276 0 

Morfološke izpeljanke 
(Gs)10,0

00 

0 / / 

Opis slikovno predstavljene zgodbe 7 0 / / 

Računanje na pamet 13,05 1,099 1,037 0,233 

Slušno razumevanje besedila 4,65 0,587 1,898 0,001 

Glasno branje besed 10 0 / / 

Branje stavkov 10 0 / / 

Tiho branje 5,25 1,164 1,522 0,019 

Prepisovanje 5 0 / / 

Narek besed 5 0 / / 

Narek povedi 5 0 / / 

(b) 9,750 0,639 2,246 0 
Razumevanje pisanega besedila 

(s) 9,850 0,366 2,276 0 

 

Iz tabele 23 je razvidno, da je statistična pomembnost za spremenljivke Spontani govor,  

Razumevanje skladenjskih struktur (tako za trdilne kot nikalne povedi) ter Računanje na 

pamet nad vrednostjo p < 0,05. Rezultati teh spremenljivk se torej porazdeljujejo normalno, 

to pa nam omogoča, da za omenjene spremenljivke H1 delno obdržimo. 

H1 delno ovržemo, saj za rezultate spremenljivk Sestavljanje stavkov (p < 0,05, sig. = 0,001), 

Slušno razumevanje besedila (p < 0,05, sig. = 0,001) in Tiho branje (p < 0,05, sig. = 0,019) 

na podlagi Kolmogorov – Smirnov testa (v nadaljevanju K-S test) ne moremo trditi, da se 

porazdeljujejo normalno. Prav tako pa H1 ne drži za spremenljivki Verbalna fluentnost ter 

                                                 
2 V statistično obdelavo ni vključeno število sprejemljivih besed, ampak samo ustreznost besed na 
določen glas. 
3 V statistično obdelavo ni vključeno celotno število besed, temveč le pravilnost, nepravilnost. 
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Zapleteni sestavljeni ukazi, saj K-S testa ni bilo možno izračunati, ker so vse testirane osebe 

pri nalogah teh dveh spremenljivk dosegle vse možne točke zato je bil standardni odklon 

enak nič (SD = 0).  

 

HIPOTEZA 2 : 

Rezultati, pridobljeni s testiranjem tipičnih oseb, doseženi pri spremenljivkah 

Kazanje predmetov, Enostavni in sestavljeni ukazi, Slušna besedna diskriminacija, 

Semantične (pomenoslovne) kategorije, Sopomenke, Protipomenke, Slovnična 

presoja, Semantična sprejemljivost, Ponavljanje in presoja, Ponavljanje povedi, 

Serije, Imenovanje, Semantična nasprotja, Morfološke izpeljanke, Opis slikovno 

predstavljene zgodbe, Glasno branje (besed, povedi), Prepisovanje, Narek (besed, 

povedi) in Razumevanje pisanega besedila (besed, stavkov), se bodisi ne 

porazdeljujejo normalno (ampak bolj gosto na desnem delu grafa) bodisi pa je 

zaradi doseganja vseh možnih točke pri nalogah standardna deviacija enaka nič. 

POTRJENA 

 

 

Za rezultate spremenljivk Kazanje predmetov, Enostavni in sestavljeni ukazi, Sopomenke, 

Slovnična presoja, Semantična sprejemljivost, Ponavljanje in presoja, Ponavljanje povedi, 

Serije, Imenovanje, Morfološke izpeljanke (glagol � samostalnik), Opis slikovno 

predstavljene zgodbe, Glasno branje besed, Branje stavkov, Prepisovanje, Narek besed in 

Narek povedi so vse testirane osebe pri nalogah teh spremenljivk dosegle vse možne točke, 

zato je bil standardni odklon enak nič (SD = 0).  

Za rezultate spremenljivk Slušna besedna diskriminacija, Semantične (pomenoslovne) 

kategorije, Protipomenke, Semantična nasprotja, Morfološke izpeljanke (samostalnik � 

pridevnik) in Razumevanje pisanega besedila (besed in stavkov) na podlagi K-S testa, kjer je  

statistična pomembnost p < 0,05 (tabela 25), ne moremo trditi, da se porazdeljujejo 

normalno, ampak bolj gosto na desnem delu grafa, kot smo predpostavljali v H2. 

 

HIPOTEZA 3 : 

Skupno število doseženih točk pri določenih spremenljivkah na testu se statistično 

pomembno ne razlikuje glede na stopnjo izobrazbe testiranca. 

POTRJENA 
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Pri nekaterih spremenljivkah osebe dosegajo vse možne točke, med rezultati torej ni razlik 

(SD=0), zato χ2 testa ni bilo smiselno računati. Te spremenljivke so: Kazanje predmetov, 

Enostavni in sestavljeni ukazi, Zapleteni sestavljeni ukazi, Sopomenke, Slovnična presoja, 

Semantična sprejemljivost, Ponavljanje in presoja, Ponavljanje povedi, Serije, Verbalna 

fluentnost, Imenovanje, Morfološke izpeljanke (glagol � samostalnik), Opis slikovne zgodbe,  

Glasno branje besed, Branje stavkov, Prepisovanje, Narek besed, Narek povedi. 

Tabela 23 prikazuje rezultate χ2 testa za spremenljivke, na katerih je bilo smiselno preveriti 

statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 23: Tabelarni prikaz izračuna hi kvadrat (χ2), z namenom preverjanja statistično pomembnih 

razlik (sig.) glede na stopnjo izobrazbe testirancev, kjer velja za (Tp) – trdilne povedi, (Np) – nikalne 

povedi, (Sp) – samostalnik ����pridevnik, (b) – besede, (s) – stavki.  

Spremenljivka χ2 sig. 

Spontani govor 15,452 0,492 

Slušna besedna diskriminacija 8,079 0,426 

(Tp)12,222 0,428 
Razumevanje skladenjskih struktur 

(Np) 6,286 0,901 

Semantične kategorije 7,111 0,525 

Protipomenke 9,49 0,303 

Sestavljanje stavkov4 3,73 0,444 

Semantična nasprotja 3,158 0,532 

Morfološke izpeljanke (Sp)2,614 0,624 

Računanje na pamet 11,565 0,773 

Slušno razumevanje besedila 11,395 0,18 

Tiho branje 15,389 0,496 

(b) 7,725 0,461 
Razumevanje pisanega besedila 

(s) 5,359 0,252 

 

χ2 pri nobeni spremenljivki ni statistično pomemben za p < 0,05. Iz tega lahko sklepamo, da 

ni statistično pomembnih razlik pri skupnem številu doseženih točk za posamezno 

spremenljivko na testu glede na stopnjo izobrazbe testirancev. To pomeni, da je Test za 

afazijo pri dvojezični osebi ustrezen ne glede na stopnjo izobrazbe osebe v starostni skupini 

od 50 – 60 let, brez govorno – jezikovnih težav. 

 

 

                                                 
4 V statistično obdelavo ni vključeno celotno število besed, temveč le pravilnost, nepravilnost. 
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HIPOTEZA 4 : 

Skupno število doseženih točk pri določenih spremenljivkah na testu se statistično 

pomembno ne razlikuje glede na spol testiranca. 

POTRJENA 

 

 

Pri nekaterih spremenljivkah osebe dosegajo vse možne točke, pri rezultatih ni variabilnosti 

(SD=0), zato χ2 testa ni bilo smiselno računati. Te spremenljivke so: Kazanje predmetov, 

Enostavni in sestavljeni ukazi, Zapleteni sestavljeni ukazi, Sopomenke, Slovnična presoja, 

Semantična sprejemljivost, Ponavljanje in presoja, Ponavljanje povedi, Serije, Verbalna 

fluentnost, Imenovanje, Morfološke izpeljanke (glagol � samostalnik), Opis slikovne zgodbe,  

Glasno branje besed, Branje stavkov, Prepisovanje, Narek besed, Narek povedi. 

Tabela 24 prikazuje rezultate χ2 testa za spremenljivke, pri katerih je bilo smiselno preveriti 

statistično pomembne razlike. 

 

Tabela 24: Tabelarni prikaz izračuna hi kvadrat (χ2), z namenom preverjanja statistično pomembnih 

razlik (sig.) glede na spol,  kjer velja za (Tp) – trdilne povedi, (Np) – nikalne povedi, (Sp) – samostalnik 

����pridevnik, (b) – besede, (s) – stavki. 

Spremenljivka χ2 Sig. 

Spontani govor 3,143 0,534 

Slušna besedna diskriminacija 1,143 0,565 

(Tp) 5,467 0,141 
Razumevanje skladenjskih struktur 

(Np) 2,629 0,453 

Semantične kategorije 2,6 0,273 

Protipomenke 1,059 0,589 

Sestavljanje stavkov5 0,952 0,329 

Semantična nasprotja 1,053 0,305 

Morfološke izpeljanke (Sp) 0,392 0,531 

Računanje na pamet 2,333 0,675 

Slušno razumevanje besedila 1,2 0,549 

Tiho branje 3,333 0,504 

(b) 1,059 0,589 
Razumevanje pisanega besedila 

(s) 0,392 0,531 

 
                                                 
5 V statistično obdelavo ni vključeno celotno število besed, temveč le pravilnost, nepravilnost. 
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Ker χ2 ni bil statistično pomemben za p < 0,05 pri nobeni spremenljivki, lahko sklepamo, da 

ni bilo statistično pomembnih razlik med moškimi in ženskami v uspešnosti na testu. Tretjo 

hipotezo sprejmemo, saj se uspešnost na testu ne razlikuje glede na spol testiranca. 

 

6.3 Primerjava že obstoječih norm z rezultati vzorca 

 

Avtor testa BAT Michel Paradis navaja v knjigi »The assessment of bilingual aphasia« tabelo 

4.2, iz katere je za posamezen sklop nalog razvidno število dopuščenih napak pri testirancih 

brez jezikovnih težav (1987, str. 210). 

Za našo raziskavo pomenijo te vrednosti nekakšen okvir, znotraj katerega naj bi se gibali tudi 

rezultati vzorca, ki je bil testiran.  

V tabeli 25 je prikazana primerjava števila dopuščenih napak za posamezen sklop, ki jih 

določa Michel Paradis (obstoječe norme) s številom napak, ki jih naredi v raziskavo zajeti 

vzorec pri testiranju. 

 

Tabela 25: Prikaz za posamezno spremenljivko:  število postavk, število dopuščenih napak – Paradis 

(*ocenjeno v post analizi, katera v okviru diplomskega dela ni bila narejena, ** dve celi nalogi ekvivalento 

8/20 točk, ***norme dobimo ob vsakem koncu BAT), število napak - testirani in prikaz skupnega števila 

točk. 

Spremenljivka 
Število 

postavk 

Število 

dopuščenih 

napak 

(Paradis) 

Število 

napak, 

testirani 

Število 

točk 

Spontani govor 5 * * 20 

Kazanje predmetov 10 0 0 10 

Enostavni ukazi in sestavljeni ukazi 

5+5 

0 enostavni 

ukazi, 

1 sestavljeni 

ukazi 0 5+5 

Zapleteni sestavljeni ukazi, 5 2** 0** 20 

Slušna besedna diskriminacija 18 3 2 18 

Razumevanje skladenjskih struktur; trdilni 

stavki, nikalne povedi, reverzibilne 

nominalne sintagme 87 5+5+1 3+2+0 47+24+16 

Semantične (pomenoslovne) kategorije 
5 1 1 5 

Sopomenke  5 1 0 5 

Protipomenke 5 + 5 1 +1 1+2 5+5 
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Spremenljivka 
Število 

postavk 

število 

dopuščenih 

napak 

(Paradis) 

Število 

napak, 

testirani 

Število 

točk 

Slovnična presoja 10 1 0 10 

Semantična sprejemljivost 10 1 0 10 

Ponavljanje in presoja (enozložnice + 

večzložnice) 30+30 

ponavljanje 0, 

presoja 1 0 30+30 

Ponavljanje povedi 7 1 0 7 

Serije 3 0 0 3 

Verbalna fluentnost 6 *** *** 3 

Imenovanje 20 0 0 20 

Sestavljanje stavkov, 25 *** *** 20 

Semantična nasprotja 10 1 0 10 

Morfološke izpeljanke,  10 +10 2 + 2 1+0 10+10 

Opis slikovno predstavljene zgodbe 3 * * 7 

Računanje na pamet 5 +10 0 + 2 1+4 5+10 

Slušno razumevanje besedila  5 1 2 5 

Glasno branje besed 10 0 0 10 

Branje povedi 10 1 0 10 

Tiho branje 6 1 4 6 

Prepisovanje 5 0 0 5 

Narek besed 5 0 0 5 

Narek povedi 5 1 0 5 

Razumevanje pisanega besedila 

(besede),  10 1 2 10 

Razumevanje pisanega besedila (stavki),  
10 1 1 10 

 

V rumeno obarvanih poljih je prikazano, da prihaja do odstopanj med številom napak, ki jih 

napravijo izprašani in številom dopuščenih napak, ki jih navaja avtor testa, Paradis. 

Sklopi nalog, pri katerih prihaja do razlik, so: Protipomenke, Računanje na pamet, Slušno 

razumevanje besedila, Tiho branje in Razumevanje pisanega besedila (besede).  

Možna razlaga, zakaj pri določenem sklopu prihaja do razlik v napakahm, je za posamezen 

sklop sledeča:  

• Sklop nalog Računanje na pamet avtor Paradis razdeli na dva dela (prvi del 

predstavlja pet nalog iz enostavnih računske operacije seštevanja, odštevanja, množenja in 



 64 

deljenja do 20, v drugem delu pa je deset nalog računanja osnovnih matematičnih operacij 

do 50). V prvem delu, ki ne dopušča napak, naredijo testiranci do 1 napako, v drugem pa do 

4 napake (Paradis dovoljuje 2 napaki).  

• Za sklopa nalog Slušno razumevanje besedila in Tiho branje, pri katerih je prav tako 

prišlo do večjega števila napak od dovoljenih, je morda vzrok v slabši zbranosti testirancev, 

ko poslušajo oziroma berejo besedilo, iz katerega sledijo vprašanja. Kot že omenjeno, 

predlagam, da testator ob podajanju navodil za naloge iz teh sklopov močno poudari zbrano 

in koncentrirano poslušanje oziroma branje. 

• Pri sklopu nalog Protipomenke in Razumevanje pisanega besedila (besede), kjer je 

prišlo do ene napake več, kot dovoljeno ne morem izpostaviti nekega skupnega vzroka za to 

razliko. 

• Pri sklopih nalog Spontan govor in Opis slikovno predstavljene zgodbe avtor Paradis 

ne navaja konkretnega števila dopuščenih napak, saj je potrebno za ta dva sklopa opraviti 

podrobno post test analizo, katere sama nisem vključila v diplomsko delo. Kot je razvidno iz 

tabele sem sklop nalog Spontan govor ovrednotila z dvajsetimi točkami (vsaka postavka po 

pet točk). Izkazalo se je, da je pri mojem vzorcu za ta sklop prišlo do največ štirih izgubljenih 

točk. Vsi testiranci, vključeni v vzorec, so pri sklopu nalog Opis slikovno predstavljene 

zgodbe, dosegli vseh sedem možnih točk. 

• Za sklope nalog Verbalna fluentnost in Sestavljanje stavkov avtor BAT testa ravno 

tako ne določa norm. Pri moji raziskavi se je za naloge iz Verbalne fluentnosti izkazalo, da 

testiranci v povprečju navedejo na začetni glas /p/ 15,85 besed na minuto, 14,55 besed na 

minuto za glas /t/ in 16,65 besed na minuto za glas /k/ (tabela 26). 

 

Tabela 26: Prikaz povprečnega števila besed začenši na glas /p/, /t/ in /k/ za ženske, moške ter za moške in 

ženske skupaj. 
 p t k 

ž 15 14,4 17,4 

m 16,7 14,7 14,67 spol 

ž+m 15,85 14,55 16,65 

 

• Pri sklopu Sestavljanje stavkov nekateri testiranci pri eni izmed petih nalog pozabijo 

vključiti eno od slišanih besed v izmišljeno novonastalo poved, kar povezujem (kot že 

omenjeno) s slabšo slušno pozornostjo oziroma »izgubo« besede iz spomina ob sestavljanju 

ustrezne povedi. 

 

Ker je vzorec raziskave majhen (20 testirancev), s pridobljenimi rezultati ne morem postaviti 

nekih splošno veljavnih norm. Razlike v številu napak pri posamezni spremenljivki kažejo na 
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to, kako instrument (torej BAT) deluje v tej pilotski študiji.  

 

7. ZAKLJUČEK 

 
Cilj diplomskega dela je bil postavitev norm Testa za afazijo dvojezične osebe v slovenščini, 

in sicer pri enojezičnih osebah, brez jezikovnih motenj, v starostni skupini od 50 – 60 let (v 

nadaljevanju tipične osebe). Preverjali smo tudi, če sta prevod in priredba testa ustrezna ne 

glede na spol oziroma stopnjo izobrazbe.  

V vzorec je bilo zajetih 20 tipičnih oseb z različnimi stopnjami izobrazbe, iz različnih socio-

kulturnih okolij, kjer so polovico vzorca predstavljale ženske, polovico pa moški. Izbira vzorca 

je bila naključna. 

Uporabljen instrument je bil Test za afazijo pri dvojezični osebi, in sicer njegov A in B del. 

 

Rezultati testa so nam omogočili da smo prvo hipotezo (H1), delno potrdili oziroma delno 

zavrgli ter sprejeli drugo, tretjo in četrto hipotezo (H2, H3, H4). 

 

H1 predpostavlja, da se rezultati, pridobljeni s testiranjem tipičnih oseb, doseženi pri 

spremenljivkah Spontani govor, Zapleteni sestavljeni ukazi, Razumevanje skladenjskih 

struktur, Verbalna fluentnost, Sestavljanje stavkov, Računanje na pamet, Slušno 

razumevanje besedila in Tiho branje porazdeljujejo normalno. 

Hipotezo delno potrdimo, saj za spremenljivke Spontani govor,  Razumevanje skladenjskih 

struktur (tako za trdilne kot nikalne povedi) ter Računanje na pamet, velja, da je statistična 

pomembnost K-S testa nad vrednostjo p < 0,05. Rezultati teh spremenljivk se torej 

porazdeljujejo normalno.  

Delno pa hipotezo ovržemo, saj za rezultate spremenljivk Sestavljanje stavkov (p < 0,05, sig. 

= 0,001), Slušno razumevanje besedila (p < 0,05, sig. = 0,001) in Tiho branje (p < 0,05, sig. = 

0,019) na podlag K-S test ne moremo trditi, da se porazdeljujejo normalno. Prav tako pa H1 

ne drži za spremenljivki Verbalna fluentnost ter Zapleteni sestavljeni ukazi. K-S testa za 

spremenljivki ni bilo smiselno računati, ker so vse testirane osebe pri nalogah teh dveh 

spremenljivk dosegle vse možne točke, pri rezultatih ni bilo variabilnosti, standardni odklon 

pa je bil enak nič (SD = 0).  

 

H2 trdi, da se rezultati, pridobljeni s testiranjem tipičnih oseb, doseženi pri spremenljivkah 

Kazanje predmetov, Enostavni in sestavljeni ukazi, Slušna besedna diskriminacija, 

Semantične (pomenoslovne) kategorije, Sopomenke, Protipomenke, Slovnična presoja, 

Semantična sprejemljivost, Ponavljanje in presoja, Ponavljanje povedi, Serije, Imenovanje, 
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Semantična nasprotja, Morfološke izpeljanke, Opis slikovno predstavljene zgodbe, Glasno 

branje (besed, povedi), Prepisovanje, Narek (besed, povedi) in Razumevanje pisanega 

besedila (besed, stavkov), bodisi ne porazdeljujejo normalno (ampak bolj gosto na desnem 

delu grafa) bodisi pa je zaradi doseganja vseh možnih točke pri nalogah standardna deviacija 

enaka nič. 

Hipotezo v celoti potrdimo. Pri nalogah spremenljivk Kazanje predmetov, Enostavni in 

sestavljeni ukazi, Sopomenke, Slovnična presoja, Semantična sprejemljivost, Ponavljanje in 

presoja, Ponavljanje povedi, Serije, Imenovanje, Morfološke izpeljanke (glagol � 

samostalnik), Opis slikovno predstavljene zgodbe, Glasno branje besed, Branje stavkov, 

Prepisovanje, Narek besed in Narek povedi, se je izkazalo, da so vsi testirani dosegli vse 

možne točke, med rezultati ni bilo variabilnosti, zato je bil standardni odklon enak nič (SD = 

0). Porazdeljevanje rezultatov bolj gosto na desnem delu grafa pa je na podlagi K-S testa 

(statistična pomembnost p < 0,05) značilno za rezultate spremenljivk Slušna besedna 

diskriminacija, Semantične (pomenoslovne) kategorije, Protipomenke, Semantična nasprotja, 

Morfološke izpeljanke (samostalnik � pridevnik) in Razumevanje pisanega besedila (besed 

in stavkov). 

 

H3, ki pravi, da se skupno število točk, doseženih pri posamezni spremenljivki statistično 

pomembno ne razlikuje glede na stopnjo izobrazbe, potrdimo. Za spremenljivke (Spontan 

govor, Slušna besedna diskriminacija, Razumevanje skladenjskih struktur, Semantične 

kategorije, Protipomenke, Sestavljanje stavkov, Morfološke izpeljanke, Računanje na pamet, 

Slušno razumevanje besedila, Tiho branje, Razumevanje pisanega besedila), pri katerih je 

bilo χ2 test smiselno računati (rezultati med seboj variirajo, standardna deviacija je različna 

od nič, SD ≠ 0) se je izkazalo, da noben χ2 ni statistično pomemben za p < 0,05, kar pomeni, 

da z manj kot 5% tveganjem lahko trdimo, da pri doseganju skupnega števila točk za 

posamezno spremenljivko ni statistično pomembnih razlik glede na izobrazbo testirancev. Pri 

ostalih spremenljivkah χ2 testa ni bilo smiselno računati, saj so pri nalogah posamezniki 

dosegali vse možne točke, med rezultati ni bilo razlik, torej je bila standardna deviacija pri 

rezultatih teh spremenljivk enaka nič. 

S potrjeno tretjo hipotezo dosegamo tudi zadani cilj diplomskega dela, saj se je test izkazal 

za ustreznega ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe vzorčne populacije. 

 

H4, ki navaja, da se uspešnost na testu ne razlikuje glede na spol testirancev, prav tako 

potrdimo. Tako kot pri H3, se je tudi pri H4 računal χ2 test za rezultate spremenljivk, pri 

katerih je bila standardna deviacija različna od nič. Izkazalo se je, da noben χ2 ni statistično 

pomemben za p < 0,05, kar pomeni, da z več  kot 95% gotovostjo lahko trdimo, da pri 

uspešnosti na testu ni statistično pomembnih razlik glede na spol testirancev. S potrjeno 
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četrto hipotezo potrjujemo, da je Test za afazijo pri dvojezični osebi ustrezen, ne glede na 

spol tipičnih oseb, zajetih v raziskavo. 

 

S kvalitativno analizo testnih  rezultatov sem prišla do več ugotovitev. Navajam nekatere 

predloge za morebitno boljšo uspešnost testirancev pri posameznih nalogah. 

Pri spremenljivki Slušna besedna diskriminacija je prihajalo do večkratnega napačnega 

izbora slike za besedo »par«. Med ponujeno kombinacijo sličic (1. žar, 2. par, 3. bar, 4. dar), 

ki predstavlja testni slikovni material, uporabljen v sklopu raziskave, sta bili najbolj dvoumni 

tretja in četrta slika. Na tretji sliki besedo »bar« prikazujeta moški in ženska, ki sedita na eni 

strani točilnega pulta, izza druge strani pa ju streže točaj. Četrta slika (»dar«) pa ponazarja 

dve deklici, ki se med sabo obdarujeta z igračama. Pri obeh omenjenih sličicah je prihajalo 

do napačne interpretacije. Testirani so ju razumeli kot tisti sliki, ki upodabljata besedo »par« 

(pri tretji sličici, so si kot »par« razlagali moškega in žensko ob točilnem pultu, pri četrti pa sta  

testirancem to predstavljali deklici). Pravilen izbor za besedo »par« je slika dve, kjer sta v 

ospredju ženska in moški, ki se držita pod roko, v ozadju pa je na plesišču množica ljudi. 

Kombinacija sličic se je torej izkazala kot manj primerna, oziroma dvoumna. Predlagam nov, 

bolj točen izbor tretje in četrte sličice. Tretjo naj nadomesti ilustracija, kjer bosta v baru ob 

točilnem pultu samo moški in točaj. Četrta slika pa naj enoznačno upodablja darilo (paket s 

pentljo).   

Za spremenljivke Protipomenke, Računanje na pamet, Slušno razumevanje in Tiho branje 

predlagam v zvezi s podajanjem navodil nekatere spremembe, ki bi lahko vplivale na 

doseganje boljših rezultatov pri reševanju posameznih nalog. 

Naloge pri spremenljivki Protipomenke so razdeljene na dva sklopa. Testator za vsak sklop 

sicer pove ustrezno navodilo. Predlagam, da naj bo predvsem pri drugem sklopu še 

eksplicitneje poudarjeno (z ustrezno intonacijo glasu), da so besede, med katerimi testiranci 

izbirajo ustrezno protipomenko, podobne. S tem bi dosegli pri testirancih večjo stopnjo 

pozornosti, predvsem pa, da bi naboru besed, ki jih našteje testator zbrano prisluhnili do 

konca in se nato premišljeno odločili za ustrezno. 

Pri spremenljivki Računanje na pamet predlagam, da se iz navodila izpusti tisti del, ki 

narekuje čim hitrejše podajanje odgovorov, saj se s tem ustvarja pri testirancih nepotreben 

pritisk. V okviru raziskave sem namreč ugotovila, da so osebe manj uspešne (podajajo manj 

pravilne odgovore), kadar preveč ozavestijo, da je časovna komponenta pomembna pri 

uspešnem reševanju naloge. 

V okviru nalog iz Slušnega razumevanja, predlagam večji poudarek pri podajanju navodila, 

ko ta narekuje pazljivo poslušanje. Naloga je namreč iz zadnjega dela testa, ko zbranost in 

koncentracija padata, utrujenost pa se povečuje. 

Za spremenljivko Tiho branje predlagam, da navodilo vsebuje tudi del, ki narekuje pozorno 
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branje, predvsem pa branje z razumevanjem. Izkazalo se je, da so testirani besedilo prebrali 

površno. Posledično so na zastavljena vprašanja, ki so se nanašala na besedilo, odgovarjali 

napačno. 

 

S pregledom in primerjavo števila pojavljajočih se napak, ki so jih delale tipične osebe pri 

posameznih spremenljivkah, sem želela postaviti okvirne norme za posamezno nalogo na 

testu. Z vključitvijo dvajsetih oseb v raziskavo, sem izpolnila pogoj avtorja Paradis-ja glede 

števila testiranih. Kljub temu, pa se je izkazalo, da je vzorec za izpolnitev cilja naloge, torej 

postavitev norm, premajhen. Sama menim, da bi bilo v prihodnosti zelo smotrno izpeljati 

raziskavo na večjem vzorcu ljudi, saj bi edino tako lahko določili norme testa, ki pa jih 

potrebujemo za njegovo objektivno rabo.  

 

Pilotska študija je vseeno pomemben doprinos, saj nam razkriva samo delovanje Testa za 

dvojezično osebo. Prevod, priredba ter adaptacija testa so se z njegovo uporabo v okviru 

diplomskega dela izkazali za ustrezne, ne glede na spol in stopnjo izobrazbe izprašanih 

oseb, v starostni skupini od 50 – 60 let. 

Gledano z vidika jezikovne ustreznosti, se je BAT prav tako izkazal za primernega. Naloge so 

bile s strani izprašanih, ne glede na spol, vrsto in smer izobrazbe, razumljene. Pri izvajanju 

testa so testirani podajali komentarje, s katerimi so test označevali za preprost, enostaven ter 

lahko rešljiv, z izjemo nekaterih naloge, ki zahtevajo večjo mero miselnega napora.  

BAT preverja različne jezikovne veščine oziroma sposobnosti (razumevanje, izražanje, 

ponavljanje, presoja, branje, pisanje) na vseh jezikovnih nivojih (fonološko, morfološko, 

sintaktično, leksikalno, semantično). S tem testator pridobi informacijo o profilu jezikovnih 

spretnosti testirane osebe. V osnovi je sicer test namenjen dvojezičnim osebam (naloge dela 

C, so na testu v določeni jezikovni kombinaciji, na primer slovensko – italijanski), vendar 

menim, da je test, oziroma njegovi posamezni sklopi (naloge iz dela B), uporaben tudi v 

širšem smislu, torej pri vseh tistih, kjer so zaradi različnih vzrokov (na primer: demenca, 

poškodba glave, specifične govorno jezikovne motnje motene, itd.) jezikovne sposobnosti 

okrnjene, oziroma zmanjšane. 
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9. PRILOGE 

 
Uporabljen merski instrument: 

Test za afazijo pri dvojezični osebi (slovenska različica).6

                                                 
6 Test za afazijo pri dvojezični osebi, ki je uporabljen v sklopu diplomskega dela je delovna različica. 
Končna verzija testa je objavljena na spletni strani http://www.mcgill.ca/linguistics/research/bat#ebat . 

 



 
 

 

Ime in priimek osebe:  _____________________________________________________________________ 

Naslov (ulica, mesto):   _____________________________________________________________________ 

Naslov (država):   _____________________________________________________________________ 

Telefon osebe:  _____________________________________________________________________ 

Elektronski naslov:   ___________________________________@________________________________ 

Rojstni podatki (datum):  _____________________________________________________________________ 

Rojstni podatki (kraj, država):  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

Datum testiranja:  _____________________________ 

Čas testiranja:  od________ do ____________ 

Ime in priimek izpraševalca:  _____________________________ 

Razmerje izpraševalca do osebe 

(logoped-inja, fizioterapevt, zdravnik,  

mož, žena, sin/hči, sestra/brat):  ____________________________________________________________________ 

 

  

avtor: 

Michel Paradis 
McGill University 

Kanada 

 

BILINGUAL APHASIA TEST 

(SLOVENIAN VERSION) 

 

TEST ZA AFAZIJO PRI DVOJEZIČNI OSEBI 

(SLOVENSKA RAZLIČICA) 
 

 

Test za afazijo dvojezične osebe je v prvotno različico leta 1990 v slovenščino prevedla  

dr. Tanja Princi, (Oddelek za znanosti o življenju – Scienze della vita, Univerza v Trstu, Italija) 

 

Končno različico testa v slovenščini sta leta 2010 in 2011 izdelali (prevedli in priredili)  

dr. Martina Ozbič in dr. Damjana Kogovšek  (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija), besedilo pregledale 
Tjaša Klančar, Maja Jevšnikar in Marika Jauševac 

 

The first version of the slovenian BAT was translated by dr. Tanja Princi in 1990 (Department of Life Sciences of Trieste 
University, Italy). 

The final version of Slovenian BAT was made by dr. Martina Ozbič and dr. Damjana Kogovšek (Faculty of Education, 
University of Ljubljana, Slovenia), reviewed by Tjaša Klančar, Maja Jevšnikar in Marika Jauševac 

 



 
 

TEST AFAZIJE PRI DVOJEZIČNI OSEBI 
Slovenska različica 

 
DEL A  

Splošni del, veljaven za vse jezike 
 
Namen: Namen tega dela je opredeliti jezikovno zgodovino osebe. Z naslednjimi vprašanji želimo pridobiti 
informacije o stopnji dvojezičnosti (večjezičnosti) osebe pred možgansko kapjo ter kontekst učenja jezikov. Ta 
del se nanaša na vse jezike, ki jih je oseba govorila, zato ga izvajamo le enkrat. Vprašanja postavljamo v jeziku, 
ki je v uporabi v bolnišnici ali pa v jeziku, ki je osebi najbolj dostopen. 

 
V testu so vsa navodila za izpraševalca označena z oznako "***", ki jih izpraševalec ne bere vprašani 

osebi. 

 

OSEBNA ZGODOVINA DVOJEZIČNOSTI 
50 postavk (1-50) 

 

Osebi zastavimo spodaj navedena vprašanja. Če oseba ni sposobna posredovati potrebnih informacij, lahko 
na vprašanja odgovori nekdo drug, ki osebo dobro pozna (npr. družinski član).  

Način beleženja: Pri vseh vprašanjih, kjer je možen odgovor z da/ne, obkrožite "+" za odgovor "da" in "-" za 
odgovor "ne". Če odgovora na vprašanje ni mogoče dobiti, ne pustite praznega mesta, temveč obkrožite ali 
zapišite "0" v prostor za odgovore. To pomeni, da odgovora ni bilo oziroma da ni bil ustrezen.  

Izvedba: V testu so vsa navodila za izpraševalca označena z oznako "***".  Le-teh spraševalec ne bere 
vprašani osebi. 

 

*** Začnite z glasnim branjem. 

 

1. Kdaj ste se rodili?   ______________________________ (1) 

2. Kje ste se rodili?   ______________________________ (2) 

3. Kateri jezik ste kot otrok najpogosteje govorili doma?   ______________________________ (3) 

4. Ali ste kot otrok doma govorili še katere  druge jezike? + - 0 (4) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (4) "ne", nadaljujte z vprašanjem (6) 

     

5. Katere druge jezike ste kot otrok še govorili doma?   ______________________________ (5) 

6. Kateri je bil prvi7 jezik Vašega očeta?   ______________________________ (6) 

7. Ali je govoril še druge jezike? 

 

+ - 0 (7) 

*** Če je odgovor na vprašanje (7) "ne", nadaljujte z vprašanjem (12) 

     

8. Katere druge jezike je še govoril Vaš oče?   ______________________________ (8) 

   ______________________________  

                                                 
7 Prvi jezik je jezik, ki ga je oseba govorila kot prvega in se ga je kot prvega naučila; po navadi je to dominantni jezik 
oziroma materni jezik. 



 
 

   ______________________________  

   ______________________________  

9. V katerem jeziku Vas je Vaš oče najpogosteje nagovarjal 
doma? 

  ______________________________ (9) 

10. Ali je doma Vaš oče govoril še kateri drug jezik? + - 0 (10) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (10) "ne", nadaljujte z vprašanjem (12) 

     

11. Katere druge jezike je še govoril Vaš oče doma?   ______________________________ (11) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

12. Kateri je bil prvi jezik Vaše mame?   ______________________________ (12) 

13. Ali je govorila še kateri drug jezik? + - 0 (13) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (13) "ne", nadaljujte z vprašanjem (18) 

     

14. Kateri drug jezik je uporabljala Vaša mati?   ______________________________ (14) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

15. V katerem jeziku Vas je Vaša mati najpogosteje 
nagovorila doma? 

  ______________________________ (15) 

16. Ali je doma Vaša mati govorila še kak drug jezik? + - 0 (16) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (16) "ne", nadaljujte z vprašanjem (18)  

     

17. Katere druge jezike je Vaša mati še govorila doma?   ______________________________ (17) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

18. Ali je še kdo drug skrbel za Vas, ko ste bili otrok?  + - 0 (18) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (18) "ne", nadaljujte z vprašanjem (25) 

     

19. Kateri je bil njen / njegov prvi jezik?   _____________________________ (19) 

20. Ali je govoril-a kak drug jezik?    + - 0 (20) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (20) "ne", nadaljujte z vprašanjem (25) 



 
 

     

21. Kateri so bili njegovi/njeni drugi jeziki?   ______________________________ (21) 

22. V katerem jeziku se je doma najpogosteje pogovarjal-a z 
Vami?  

  ______________________________ (22) 

23. Ali je doma govoril-a kak drug jezik? + - 0 (23) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (23) "ne", nadaljujte z vprašanjem (25) 

     

24. Katere druge jezike je govoril-a doma?   ______________________________ (24) 

   ______________________________  

   ______________________________  

25. V katerem jeziku ste se Vi kot otrok najpogosteje 
pogovarjali s prijatelji? 

  ______________________________ (25) 

26. Koliko let ste obiskovali šolo?   ______________________________ (26) 

27. Kateri je bil učni8 jezik, ko ste začeli hoditi v osnovno 
šolo? 

  ______________________________ (27) 

28. Ali je takrat na Vaši šoli izobraževanje potekalo še v  
katerem drugem jeziku? 

+ - 0 (28) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (28) "ne", nadaljujte z vprašanjem (30) 

     

29. Kateri so bili še drugi učni jeziki?   ______________________________ (29) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

30. Kateri jezik je govorila večina drugih učencev v tej šoli?   ______________________________ (30) 

31. Ali ste kasneje obiskovali šolo9 z drugim učnim jezikom? + - 0 (31) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (31) "ne", nadaljujte z vprašanjem (49) 

     

32. Kateri je bil ta jezik?   ______________________________ (32) 

33. Po koliko letih ste prešli na ta novi jezik?   ______________________________ (33) 

34. Ali so takrat obstajali še drugi učni jeziki? + - 0 (34) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (34) "ne", nadaljujte z vprašanjem (36) 

     

35. Kateri so bili drugi učni jeziki?   ______________________________ (35) 

   ______________________________  

                                                 
8 Mislimo na jezik, v katerem je potekalo poučevanje; ne gre za tuj jezik. 
9 Osnovno, srednjo, višjo…. šolo ali pa če je bila oseba prešolana v drugo šolo iste stopnje. 



 
 

   ______________________________  

   ______________________________  

36. Kateri jezik je govorila večina drugih učencev10 v tej 
šoli? 

  ______________________________ (36) 

37. Ali ste kasneje obiskovali šolo z drugim učnim jezikom? 

 

+ - 0 (37) 

*** Če je odgovor na vprašanje (37) "ne", nadaljujte z vprašanjem (49) 

     

38. Kateri je bil ta jezik?    ______________________________ (38) 

39. Po kolikih letih ste  prešli na ta novi učni jezik?    ______________________________ (39) 

40. Ali je bil tedaj prisoten kak drug učni jezik? 

  

+ - 0 (40) 

*** Če je odgovor na vprašanje (40) "ne", nadaljujte z vprašanjem (49) 

     

41. Kateri so bili drugi učni jeziki?   ______________________________ (41) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

42. Kateri jezik je govorila večina drugih 
učencev/dijakov/študentov v tej šoli? 

  ______________________________ (42) 

43. Ali ste kasneje obiskovali šolo še z drugim učnim 
jezikom? 

+ - 0 (43) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (43) "ne", nadaljujte z vprašanjem (49) 

     

44. Kateri je bil ta jezik?   ______________________________ (44) 

45. Po kolikih letih ste prešli na ta novi učni jezik?   ______________________________ (45) 

46. Ali so bili tedaj prisotni še drugi učni jeziki? + - 0 (46) 

     

*** Če je odgovor na vprašanje (46) "ne", nadaljujte z vprašanjem (49) 

     

47. Kateri so bili drugi učni jeziki?   ______________________________ (47) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

48. Kateri jezik je govorila večina drugih 
učencev/dijakov/študentov v tej šoli? 

  ______________________________ (48) 

49. Kateri poklic ste opravljali po dokončanem šolanju?   ______________________________ (49) 

   ______________________________  

                                                 
10 Mislimo na vse stopnje izobraževanja: Kateri jezik je govorila večina učencev/dijakov/študentov? 



 
 

   ______________________________  

   ______________________________  

50. Katere jezike ste lahko govorili pred kapjo / boleznijo?   ______________________________ (50) 

   ______________________________  

   ______________________________  

   ______________________________  

 



 
 

BAT 

DEL B 
 
Namen: Drugi del testa – del B - nudi informacije o vlogi posameznega jezika v življenju osebe. Z vprašalnikom 
skušamo pridobiti informacije o načinih in kontekstih uporabe posameznega jezika. Vprašalnik izvajamo v 
jeziku, ki ga ocenjujemo. Če oseba na zastavljena vprašanja ne more odgovoriti, naj na vprašanja odgovori kdo 
drug, ki osebo dobro pozna (npr. za odgovore poprosimo družinske člane). 

 

Skupno število postavk dela B: 427 postavk (1 – 427) 

 

V testu so vsa navodila za izpraševalca označena z oznako "***", ki jih izpraševalec ne bere vprašani osebi. 

 

OKOLJE UČENJA TER UPORABA SLOVENŠČINE  
17 postavk (1 – 17) 

 

*** Ko je na voljo več odgovorov, obkrožite ustrezni odgovor. Za ostala vprašanja navedite ustrezno 
informacijo v  prostor za odgovore. Z znakom “+” označite “da”, z znakom “-“ označite “ne”, z “0” označite 
odsotnost odgovora. 

*** Seznanite osebo z naslednjim uvodom in nato preidite na vprašanja. 

 

Sedaj Vam bom zastavil-a nekaj vprašanj o Vaši slovenščini oz. o uporabi slovenščine.  Ali ste pripravljeni? 

 

1. Ali ste kdaj živeli/ali živite v deželi, kjer so ljudje govorili/ljudje 
govorijo slovensko?  

    + - (1) 

*** Če je odgovor "ne", nadaljujte z vprašanjem (4)        

2. V kateri deželi?   ________________________ (2) 

3. Kako dolgo ste tam živeli/tukaj živite?   ________________________ (3) 

4. Pred Vašo boleznijo je bila vaša pogovorna slovenščina:        

1) slaba 2) dobra 3) zelo tekoča    0 1 2 3 (4) 

5. Koliko ste bili stari, ko ste se naučili govoriti slovensko?   ________________________ (5) 

6. Ali ste pred vašo boleznijo doma  govorili slovensko?       + - (6) 

7. Ali ste na delu govorili slovensko?      + - (7) 

8. Ali ste s prijatelji govorili slovensko?     + - (8) 

9. Ali ste pred Vašo boleznijo v vsakdanjem življenju govorili slovensko:        

1) vsak dan, 2) nekajkrat na teden, 3) nekajkrat na mesec,  

4) nekajkrat na leto, 5) manj kot enkrat na leto 

0 1 2 3 4 5 (9) 

10. Ali ste se kdaj naučili brati slovensko?     + - (10) 

*** Če je odgovor "ne", nadaljujte z vprašanjem (18) (SPONTANI GOVOR)        

11. Koliko ste bili stari, ko ste se naučili brati slovensko?  ______________________ (11) 

12. Ali je bilo pred boleznijo Vaše branje v slovenščini:        

1) slabo 2) dobro 3) zelo dobro   0 1 2 3 (12) 



 
 

 
13. Ali ste pred Vašo boleznijo v vsakdanjem življenju brali slovensko:        

1) vsak dan    2) vsak teden    3) vsak mesec   4) vsako leto     

5) manj kot enkrat na leto 

0 1 2 3 4 5 (13) 

14. Ali ste se kdaj naučili pisati slovensko?     + - (14) 

*** Če je odgovor "ne", nadaljujte z vprašanjem (18) (SPONTANI GOVOR)        

15 Koliko ste bili stari, ko ste se naučili pisati v slovenščini?  ______________________ (15) 

16. Ali je bilo pred Vašo boleznijo Vaše pisanje v slovenščini:        

1) slabo 2) dobro 3) zelo dobro   0 1 2 3 (16) 

17. Ali ste pred Vašo boleznijo v vsakdanjem življenju pisali v slovenščini:        

1) vsak dan    2) vsak teden    3) vsak mesec      4) vsako leto     

5) manj kot enkrat na leto 

0 1 2 3 4 5 (17) 

 
 

SPONTANI GOVOR 
5 postavk (18 – 22) 

 

*** Na diktafon posnemite PET MINUT spontanega govora izprašanca. Namen tega dela testa je dvojen: 
pridobiti prvi in hiter vzorec spontanega govora osebe ter ustvariti čim prijetnejšo situacijo za testiranje. 
Izpraševalec lahko s pomočjo vprašanj usmerja osebo, da vztraja pri isti temi ali jo spremeni.  

 

Priporočljivo  je, da osebi zastavite razna vprašanja, npr. o: 

 

a) njegovi / njeni družini  

b) njegovem / njenem delu 

c) bivanju v tujini 

d) njegovi / njeni bolezni itd. 

 

*** Ko oseba konča z govorjenjem, naj izpraševalec ugasne snemalnik in obkroži odgovarjajočo oznako pri 
vsaki izmed naslednjih petih točk (od postavke 18 do 22).  S tem opazovanjem na splošno ocenjujemo govor 
osebe, ki bo pozneje podrobno analiziran. 

 

18. količina 
govora 

1) zelo 
omejena 

2) omejena  3) zadostna 4)  ustrezna ___________________ 
(18) 

19. tekočnost 
govora 

1) slaba 2) zadostna 3) dobra  4) ustrezna ___________________ 
(19) 

20. izgovorjava 
1) 
neustrezna  

2) delno 
ustrezna  

3) večinoma 
ustrezna  

4) popolnoma 
ustrezna 

___________________ 
(20) 

21. skladnja 
1) 
neustrezna  

2) delno 
ustrezna  

3) večinoma 
ustrezna  

4) popolnoma 
ustrezna 

___________________ 
(21) 

22. besedišče 
1) zelo 
omejeno 

2) omejeno  3) zadostno  4)  ustrezno ___________________ 
(22) 

 

 



 
 

 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 
 

*** V tem delu naj oseba na besedni ukaz izvrši dejanje. Navodila berite počasi in jasno z normalnim 
poudarkom. Če po PETIH SEKUNDAH oseba ne poda nobenega odgovora, obkrožite " 0"  in preidite na 
naslednje vprašanje. OCENITE LE PRVI PREDMET, KI SE GA JE oseba DOTAKNILA. 

Odgovore osebe ocenite tako, da obkrožite znake "+", "-" ali "0". Obkrožite "+", če je odgovor pravilen. 
Če je odgovor nepravilen, obkrožite "-". Če oseba ne poda nobenega odgovora (ali pa če odgovor dokazuje, da 
oseba ni razumela ukaza), obkrožite "0". Na primer, če dobi oseba ukaz, naj se dotakne knjige, ki je na mizi, 
oseba pa se dotakne nekega drugega predmeta na mizi, tedaj obkrožite "-". V primeru, da se oseba ne 
dotakne ničesar, obkrožite "0". 

 

 

KAZANJE PREDMETOV 
10 postavk (23 – 32) 
 

*** Položite predmete na mizo pred osebo tako, da se lahko dotakne vsakega posameznega predmeta. 
Predmete razmestite po sledečem vrstnem redu z leve proti desni (s strani osebe): gumb, rokavice, škarje, 
kuverta, prstan, krtača, kozarec, vžigalice, ključ, ura. Vsako navodilo poveste le enkrat. 

 

Pripomočki, ki jih potrebujemo: gumb, rokavice, škarje, kuverta, prstan, krtača, kozarec, vžigalice, ključ, ura 

 

*** Začnite z glasnim branjem. 

 

23. Prosim, dotaknite se prstana. + - 0 (23) 

24. Prosim, dotaknite se gumba. + - 0 (24) 

25. Prosim, dotaknite se vžigalic. + - 0 (25) 

26. Prosim, dotaknite se rokavice. + - 0 (26) 

27. Prosim, dotaknite se ključa. + - 0 (27) 

28. Prosim, dotaknite se škarij. + - 0 (28) 

29. Prosim, dotaknite se ure. + - 0 (29) 

30. Prosim, dotaknite se kuverte. + - 0 (30) 

31. Prosim, dotaknite se kozarca. + - 0 (31) 

32. Prosim, dotaknite se krtače. + - 0 (32) 

 

ENOSTAVNI UKAZI IN SESTAVLJENI UKAZI 
10 postavk (33 – 42) 

 

*** Preberite osebi naslednje ukaze  in zapišite njegove odgovore. Kriteriji za ocenjevanje "+", "-" in "0" so 
enaki kot pri kazanju predmetov. Predmeti na mizi: prstan, vžigalice, kozarec, svinčnik, vilice. Vsako 
navodilo poveste le enkrat. 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Pripomočki, ki jih potrebujemo: prstan, vžigalice, kozarec, svinčnik, vilice 



 
 

Sedaj Vas bom prosil-a, da storite nekaj dejanj. Ali ste pripravljeni? 11 

 

33. Prosim, zaprite oči.  + - 0 (33) 

34. Odprite usta. + - 0 (34) 

35. Dvignite roko. + - 0 (35) 

36. Pokažite jezik. + - 0 (36) 

37. Udarite z roko po mizi. + - 0 (37) 

38. Postavite prstan na vžigalice. + - 0 (38) 

39. Postavite kozarec poleg svinčnika. + - 0 (39) 

40. Postavite vžigalice pod vilice. + - 0 (40) 

41. Postavite svinčnik pred prstan. + - 0 (41) 

42. Postavite vilice v kozarec. + - 0 (42) 

 
 
ZAPLETENI SESTAVLJENI UKAZI 
5 postavk (43 – 47) 

 

*** Pod postavkami 43 - 47 so navedeni sestavljeni ukazi. Osebi preberite celoten ukaz (vse povedi). Pri 
vsaki postavki osebi naročite, naj naredi nekaj s predmeti, ki so pred njo na mizi. 

Če je odgovor popolnoma pravilen (pravilna izvedba in pravilni vrstni red), ocenite z "+". Če ni 
popolnoma pravilen, zapišite število ukazov, ki so bili izvršeni pravilno ne glede na vrstni red. Npr. zapis "3" 
bi pomenil, da so bili izvršeni vsi trije ukazi, vendar v napačnem vrstnem redu. Ocena "2" pomeni, da sta bila 
izvršena dva ukaza, ne glede na vrstni red, po katerem sta bila izvršena. 

 

Pripomočki, ki jih potrebujemo:  

� trije koščki papirja (majhen, srednji, velik);  

� tri barvice (modra, rumena, rdeča);  

� trije kovanci (majhen, srednji, velik) (vrednost mora odgovarjati velikosti, npr. 1 centa, 20 centov, 2 
evra) 

� tri palčke (kratka, srednje dolga, dolga) in kozarec (npr. 5 cm, 10 cm, 20 cm);  

� tri knjige. 

 

*** Začnite z branjem na glas. Preberite ukaz v celoti, šele po tem oseba izvede dejanja. 

 

 

43. Tu so trije koščki papirja.  

Dajte mi malega, položite srednje velikega na koleno in vrzite velikega stran. + 3 2 1 0 (43) 

44. Tu so tri barvice.  

Spustite rumeno na tla, dajte mi modro, vzemite rdečo.      + 3 2 1 0 (44) 

45. Tu so trije kovanci.  

Potisnite velikega proti meni, obrnite srednje velikega in pokrijte malega z 
roko. + 3 2 1 0 (45) 

46. Tu so tri palčke.  + 3 2 1 0 (46) 

                                                 
11 Če se oseba po izvedbi nalog ne zavzame izhodiščnega položaja (npr. zopet odpre oči, zapre usta, spusti roko, jezik 
povleče v usta ipd.), ji povemo, naj to stori. 



 
 

Dajte kratko v kozarec, meni dajte srednjo in udarite po mizi z dolgo.  

47. Tu so tri knjige.  

Odprite prvo, obrnite drugo in vzemite tretjo.   + 3 2 1 0 (47) 

 

SLUŠNA BESEDNA DISKRIMINACIJA 
18 postavk (48 – 65) 

 

*** V tem delu se mora oseba dotakniti slike, ki najbolje prikazuje besedo, ki jo je slišala. Slike so označene s 
številko, ki je zapisana v zgornjem desnem robu vsake slike. Pri vsaki postavki obkrožite številko slike (1-4 
ali X), ki se je oseba dotakne. Če se oseba ne dotakne ničesar (slike, znaka "X"), obkrožite "0". 

 

V spodnji preglednici so navedene prikazane slike. 

 

 

POSTAVKA 
CILJNA 

BESEDA 
DRAŽLJAJI Pravilen odgovor 

48. par:  dar par bar žar  2 
49. pek:  pek pet peš peč  1 
50. sova:  okno vrč tuna sekira  X 
51. lak:  lak rak jak mak  1 
52. lok:  lok jok sok bok  2 
53. volna: volna žolna čolna bolna  4 
54. račka:  račka mačka tačka čačka  4 
55. med:  med jed ded led  3 
56. kos: nos kos los bos  2 
57. okno:  sponka črnilo pade jadrnica  X 
58. zid:  nit kit zid sit  3 
59. pas:  pas las vas bas  1 
60. roža:  koža boža loža roža  2 
61. cvet:  škarje pant sadje strugalo  X 
62. krt:  vrt prt krt hrt  4 
63. sir:  sir tir žir mir  3 
64. sol:  sol lov rov pol  3 
65. juha:  muha juha suha kuha  1 

 

 

Razpored slik:   

1 2 

3 4 

 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

 

Poslušajte, slišali boste besedo. Prosim, dotaknite se slike, ki prikazuje pomen besede. Če nobena slika ne 
prikazuje pomena besede, se dotaknite velikega "X". Če npr. slišite "zob", se dotaknite slike, ki prikazuje "zob". 
Če slišite "ptič", se dotaknite velikega  "X", ker na tej strani ni nobene slike, ki bi prikazovala ptiča. Ali ste 
pripravljeni? 



 
 

 

 

 

48. PAR x 1 2 3 4 0 (48) 

49. PEK x 1 2 3 4 0 (49) 

50. SOVA x 1 2 3 4 0 (50) 

51. LAK x 1 2 3 4 0 (51) 

52. LOK x 1 2 3 4 0 (52) 

53. VOLNA x 1 2 3 4 0 (53) 

54. RAČKA x 1 2 3 4 0 (54) 

55. MED x 1 2 3 4 0 (55) 

56. KOS x 1 2 3 4 0 (56) 

57. OKNO x 1 2 3 4 0 (57) 

58. ZID x 1 2 3 4 0 (58) 

59. PAS  x 1 2 3 4 0 (59) 

60. ROŽA x 1 2 3 4 0 (60) 

61. CVET x 1 2 3 4 0 (61) 

62. KRT x 1 2 3 4 0 (62) 

63. SIR x 1 2 3 4 0 (63) 

64. SOL x 1 2 3 4 0 (64) 

65. JUHA x 1 2 3 4 0 (65) 

 

 

RAZUMEVANJE SKLADENJSKIH STRUKTUR 
87 postavk (66 – 152) 

 

*** V naslednjem delu se mora oseba dotakniti slike, ki najbolje ponazarja pomen iz stavka, ki ga preberete z 
normalno intonacijo. Označite odgovor tako, da obkrožite številko, ki odgovarja sliki, ki jo je oseba pokazala 
s prstom. Številke so označene na robovih slik. Če v petih sekundah po branju stavka oseba še ne poda 
odgovora, obkrožite "0" in preidite na naslednji stavek.  

Oseba naj ima pred seboj knjižico slikovni material z naslovom "Razumevanje skladnje", da lahko s prstom 
pokaže in se dotakne katerekoli od štirih slik. 

 

*** Začnite z branjem na glas in demonstrirajte primer.  

 

Pozorno poslušajte. Slišali boste stavek.  Dotaknite se slike, ki prikazuje pomen stavka. Če npr. slišite "fant 
sedi", se dotaknete  slike, ki prikazuje fanta, ki sedi. 

Ste pripravljeni? 

 



 
 

 
TRDILNE POVEDI 
47 postavk (66 – 110, 117, 120) 

 

Razumevanje sintakse – trdilne povedi       

*** Stran 1 
     

 

66. Fant drži dekle. 1 2 3 4 0 (66) 

67. Dekle drži fanta. 1 2 3 4 0 (67) 

68. Ona ga drži. 1 2 3 4 0 (68) 

69. Ona jo drži. 1 2 3 4 0 (69) 

70. Ona ju drži.  1 2 3 4 0 (70) 

*** Stran 2       

71. Oče umiva sina. 1 2 3 4 0 (71) 

72. Mati umiva hčer.      1 2 3 4 0 (72) 

73. On ga umiva.   1 2 3 4 0 (73) 

74. On se umiva. 1 2 3 4 0 (74) 

75. Ona se umiva. 1 2 3 4 0 (75) 

76. Ona jo umiva. 1 2 3 4 0 (76) 

*** Stran 3 
     

 

77. Fant drži dekleti. 1 2 3 4 0 (77) 

78. On ga drži. 1 2 3 4 0 (78) 

79. On jo drži. 1 2 3 4 0 (79) 

80. On ju drži.  1 2 3 4 0 (80) 

*** Stran 4 
      

81. Ženska odriva moškega. 1 2 3 4 0 (81) 

82. Moški odriva žensko. 1 2 3 4 0 (82) 

83. Moškega odriva ženska. 1 2 3 4 0 (83) 

84. Žensko odriva moški. 1 2 3 4 0 (84) 

85. Moški je tisti, ki odriva žensko. 1 2 3 4 0 (85) 

86. Ženska je tista, ki odriva moškega. 1 2 3 4 0 (86) 

87. Moški je tisti, ki ga odriva ženska. 1 2 3 4 0 (87) 

88. Ženska je tista, ki jo odriva moški. 1 2 3 4 0 (88) 



 
 

 

*** Stran 5 
     

 

89. Pes grize mačko.  1 2 3 4 0 (89) 

90. Mačka grize psa.  1 2 3 4 0 (90) 

91. Psa grize mačka. 1 2 3 4 0 (91) 

92. Mačko grize pes. 1 2 3 4 0 (92) 

93. Pes je tisti, ki grize mačko. 1 2 3 4 0 (93) 

94. Mačka je tista, ki grize psa. 1 2 3 4 0 (94) 

95. Mačka je tista, ki jo pes grize. 1 2 3 4 0 (95) 

96. Pes je tisti, ki ga mačka grize. 1 2 3 4 0 (96) 

*** Stran 6 
     

 

97. Babica sledi kravi. 1 2 3 4 0 (97) 

98. Kravi sledi babica. 1 2 3 4 0 (98) 

99. Babici sledi krava. 1 2 3 4 0 (99) 

100. Krava sledi babici. 1 2 3 4 0 (100) 

101. Babica je tista, ki sledi kravi. 1 2 3 4 0 (101) 

102. Krava je tista, ki ji sledi babica. 1 2 3 4 0 (102) 

103. Babica je tista, ki ji sledi krava. 1 2 3 4 0 (103) 

104. Krava je tista, ki sledi babici. 1 2 3 4 0 (104) 

*** Stran 7 
     

 

105. Mati oblači hčerko. 1 2 3 4 0 (105) 

106. Oče oblači sina. 1 2 3 4 0 (106) 

107. Ona se oblači. 1 2 3 4 0 (107) 

108. On ga oblači. 1 2 3 4 0 (108) 

109. Ona jo oblači. 1 2 3 4 0 (109) 

110. On se oblači. 1 2 3 4 0 (110) 

 
 
NIKALNE POVEDI 
24 postavk (111 – 116, 118 – 119, 121 – 136) 

 

Nikalne povedi     

*** Stran 8     

111. Ženska ne odriva moškega. 1 2 0 (111) 

112. Moški ne odriva ženske. 1 2 0 (112) 

113. Ženske ne odriva moški. 1 2 0 (113) 

114. Moškega ne odriva ženska. 1 2 0 (114) 



 
 

*** Stran 9 
    

115. Ženska ne škropi moškega. 1 2 0 (115) 

116 Moški ne škropi ženske. 1 2 0 (116) 

117. Žensko škropi moški. 1 2 0 (117) 

118. Moškega ne škropi ženska. 1 2 0 (118) 

119. Ženske ne škropi moški. 1 2 0 (119) 

120. Moški škropi žensko. 1 2 0 (120) 

*** Stran 10     

121. Babica ne sledi kravi. 1 2 0 (121) 

122. Krava ne sledi babici. 1 2 0 (122) 

123. Babici ne sledi krava. 1 2 0 (123) 

124. Kravi ne sledi babica. 1 2 0 (124) 

*** Stran 11     

125. Deček ne zbuja mame. 1 2 0 (125) 

126. Mama ne zbuja dečka. 1 2 0 (126) 

127. Dečka ne zbuja mama. 1 2 0 (127) 

128. Mame ne zbuja deček. 1 2 0 (128) 

*** Stran 12 
    

129. Mačka ne grize psa. 1 2 0 (129) 

130. Pes ne grize mačke. 1 2 0 (130) 

131. Mačke ne grize pes. 1 2 0 (131) 

132. Psa ne grize mačka. 1 2 0 (132) 

*** Stran 13     

133. Moški ne poljublja ženske. 1 2 0 (123) 

134. Ženske ne poljublja moški. 1 2 0 (134) 

135. Ženska ne poljublja moškega. 1 2 0 (135) 

136. Moškega ne poljublja ženska. 1 2 0 (136) 

 
 
REVERZIBILNE NOMINALNE SINTAGME – LASTNIŠKE KONSTRUKCIJE 
16 postavk (137 – 152) 

 

Sestava reverzibilnih nominalnih sintagem     

*** Stran 14     

137. Pokažite mi materinega dojenčka. 1 2 0 (137) 

*** Stran 15     

138. Pokažite mi vnukovega dedka. 1 2 0 (138) 



 
 

*** Stran 16     

139. Pokažite mi kapitanovo ladjo. 1 2 0 (139) 

*** Stran 17     

140. Pokažite mi lastnika restavracije. 1 2 0 (140) 

*** Stran 18     

141. Pokažite mi pisateljevo knjigo. 1 2 0 (141) 

*** Stran 19     

142. Pokažite mi skrbnika psa. 1 2 0 (142) 

*** Stran 20     

143. Pokažite mi zdravnikovega pacienta. 1 2 0 (143) 

*** Stran 21     

144. Pokažite mi režiserja filma. 1 2 0 (144) 

*** Stran 22     

145. Pokažite mi dojenčkovo mater. 1 2 0 (145) 

*** Stran 23     

146. Pokažite mi dedkovega vnuka. 1 2 0 (146) 

*** Stran 24     

147. Pokažite mi kapitana ladje. 1 2 0 (147) 

*** Stran 25     

148. Pokažite mi lastnikovo restavracijo.  1 2 0 (148) 

*** Stran 26     

149. Pokažite mi pisatelja te knjige. 1 2 0 (149) 

*** Stran 27     

150. Pokažite mi skrbnikovega psa. 1 2 0 (150) 

*** Stran 28     

151. Pokažite mi pacientovega zdravnika. 1 2 0 (151) 

*** Stran 29     

152. Pokažite režiserjev film. 1 2 0 (152) 

 
 

SEMANTIČNE (POMENOSLOVNE) KATEGORIJE 
5 postavk (153 – 157) 

  

*** Pri vseh postavkah, kjer je možna raznovrstna izbira, ne berite številke pred vsako besedo, pač pa le 
besedo, in sicer eno za drugo, z zelo kratkim premorom med dvema besedama. 

 

*** Začnite z glasnim branjem. 

 

Pozorno poslušajte. Slišali boste štiri besede. Prosim, povejte, katera beseda NE spada v skupino. Npr.: če slišite 
besede: klobuk, rokavica, slon, srajca, izberete pravilno besedo slon.  

Ali ste pripravljeni? 

 



 
 

153. 1) tulipan 2) vrtnica 3) žaba 4) marjetica 1 2 3 4 0 (153) 

154. 1) zelje 2) jabolko 3) banana 4) češnja 1 2 3 4 0 (154) 

155. 1) roka 2) noga 3) nogavica 4) uho 1 2 3 4 0 (155) 

156. 1) stol 2) miza 3) postelja 4) avtomobil 1 2 3 4 0 (156) 

157. 1) kos  2) sardina 3) golob 4) orel 1 2 3 4 0 (157) 

 

SOPOMENKE 
5 postavk (158 – 162) 

 

*** Preberite osebi naslednja navodila: 

 

Pozorno poslušajte. Slišali boste posamezno besedo. Prosim Vas, da mi poveste drugo besedo s podobnim 
pomenom. Dal-a Vam bom štiri možnosti, torej spisek štirih besed. Če slišite besedo " jopič" in Vam dam na 
izbiro štiri besede: "miza", "hiša", "plašč",  "avtomobil",  izberete tisto, ki ima najbolj podoben pomen. Izberete 
pravilno besedo "plašč", ker je njen pomen najbolj podoben  pomenu besede "jopič".  

 

Ali ste pripravljeni? 

 

158. STOL 1) vaza 2) svinčnik 3) naslanjač 4) žepna ura 1 2 3 4 0 (158) 

159. BUDILKA 1) čevelj  2) predal 3) banana 4) ura 1 2 3 4 0 (159) 

160. SVINČNIK  1) pisalo 2) klobuk 3) pepelnik  4) jabolko 1 2 3 4 0 (160) 

161. NATIKAČ  1) kolo 2) čevelj 3) pismo 4) vrt  1 2 3 4 0 (161) 

162. KANU 1) vžigalica 2) čoln 3) časopis 4) drevo  1 2 3 4 0 (162) 

 
 
PROTIPOMENKE  
5 postavk (163 – 167) 

 

*** Preberite osebi naslednja navodila: 

 

Pozorno poslušajte. Slišali boste besedo in nato imeli na izbiro štiri možnosti. Sedaj boste izbrali besedo, ki ima 
nasproten pomen. Če npr. slišite "dol" in Vam dam na izbiro štiri besede: "hiša", "gor", "pod", "velik", izberete  
besedo "gor", ker je pomen te besede nasproten pomenu "dol".  Ali ste pripravljeni? 

 

163. VESEL 1) zadovoljen 2) žalosten   3) bogat     4) otrok 1 2 3 4 0 (163) 

164. TEMEN 1) sramežljiv 2) črn  3) svetel     4) tih 1 2 3 4 0 (164) 

165. MLAD 1) velik 2) star   3) zelen      4) majhen 1 2 3 4 0 (165) 

166. BOLAN 1) žalosten  2) umazan  3) živ  4) zdrav 1 2 3 4 0 (166) 

167. NAPAČEN 1) pravilen 2) odgovor 3) zabaven 4) napaka 1 2 3 4 0 (167) 

 

*** Preberite osebi naslednja navodila. 

 

Pri naslednjih besedah se izbire zdijo zelo podobne, LE ENA beseda ima nasproten pomen besede, ki jo boste 
slišali. Če rečem »MLAD« in možnosti izbire so »STAR, STARANJE, STAROST«, Vi boste odgovorili star, ker 
»star« pomeni obratno kot »mlad«. 



 
 

Ali ste pripravljeni? 

 

168. GRD 1) lep 2) lepota 3) lepo 1 2 3 0 (168) 

169. TIH 1) hrup 2) hrupno 3) hrupen 1 2 3 0 (169) 

170. ŽALOSTEN 1) veselo 2) veselje 3) vesel 1 2 3 0 (170) 

171. HITER 1) počasen 2) počasnost 3) počasi 1 2 3 0 (171) 

172. STRAHOPETEN 1) pogumen 2) pogum 3) pogumno 1 2 3 0 (172) 

 
 

SLOVNIČNA PRESOJA 
10 postavk (173 – 182) 

 

*** Pri teh postavkah zapišite "+", če oseba reče "da". Zapišite "-", če oseba reče "ne". 

 

*** Preberite osebi naslednja navodila. 

 

Pozorno poslušajte. Slišali boste nekaj stavkov in ugotovili, ali je stavek slovnično pravilen. Če npr. slišite 
"Deček sedi na stolu", rečete "da", ker je stavek slovnično pravilen. Če pa slišite "Dečki na enem stolih sedi", je 
stavek slovnično nepravilen in  rečete "ne".  

Ali ste pripravljeni? 

 

173. Ona ga odriva. ocena + - 0 (173) 

174. On se oblačijo. ocena + - 0 (174) 

175. Mačka grize od psa. ocena + - 0 (175) 

176. Je deček poljubi deklico. ocena + - 0 (176) 

177. Babici sledi krava. ocena + - 0 (177) 

178. Je tovornjak vleče avtomobil. ocena + - 0 (178) 

179. Dekle je močil fantje. ocena + - 0 (179) 

180. Deček zbudi ne svojo mater. ocena + - 0 (180) 

181. Moški je tisti, ki odriva žensko. ocena + - 0 (181) 

182. Pes ugriznjena ni od mačke. ocena + - 0 (182) 

 
 
SEMANTIČNA SPREJEMLJIVOST 
 

10 postavk (183 – 192) 

 

*** Preberite osebi naslednja navodila. 

 

Vsi naslednji stavki so slovnično pravilni, TODA nekateri izmed njih nimajo nobenega smisla. Prebral-a bom 
stavek. Povejte mi, ali ima stavek smisel ali ne. Če npr. rečem "Ona si striže lase s svinčniki", boste rekli "ne", 
ker to nima nobenega smisla. "Ona si striže lase s škarjami ",  boste rekli "da", ker ima stavek smisel. 

Ali ste pripravljen? 

 



 
 

183. Sonce sije ponoči. Ocena + - 0 (183) 

184. Mačka sedi na strehi. Ocena + - 0 (184) 

185. Cvetlice rastejo v juhi. Ocena + - 0 (185) 

186. Letni čas prihaja iz dimnika. Ocena + - 0 (186) 

187. Danes je oblekel novo obleko. Ocena + - 0 (187) 

188. Skladba je napisala note. Ocena + - 0 (188) 

189. Klobasa je pojedla psa. Ocena + - 0 (189) 

190. Za zajtrk so pojedli radijske sprejemnike. Ocena + - 0 (190) 

191. Ona se češe pred ogledalom. Ocena + - 0 (191) 

192. Ko je vroče, ona pije pesek. Ocena + - 0 (192) 

 

 

PONAVLJANJE IN PRESOJA 
Postavke 193 – 252 
Gre za šest sklopov preskusov. 
 

PONAVLJANJE BESED IN NESMISELNIH BESED TER LEKSIKALNA PRESOJA 
Enozložnice: 

10 postavk za besede (193, 195, 197, 201, 207, 211, 213, 215, 217, 221) 

5 postavk za neobstoječe besede (199, 203, 205, 209, 219) 

Večzložnice: 

10 postavk  za besede (223, 225, 229, 235, 237, 241, 243, 245, 247, 249, 251) 
5 postavk za neobstoječe besede (227, 231, 239, 247)  

 

*** V tem delu pri osebi ocenjujete dve sposobnosti: 1) sposobnost ponavljanja besed in 2) sposobnost 
odločitve, ali je slišana beseda obstoječa slovenska beseda.  

Ponavljanje besed: pri vsaki postavki najprej preberete besedo, nato počakate, da jo oseba ponovi točno 
tako, kot jo sliši. Obkrožite "+", če oseba točno ponovi besedo (dovoljene so razlike v naglasu ali v narečju). 
Obkrožimo "-", če je odgovor nepravilen. Če v petih sekundah oseba ne da nobenega odgovora, obkrožimo 
"0". 

Leksikalna presoja: potem ko je oseba ponovila (ali ni ponovila) besede, jo vprašate, ali je slišana beseda 
obstoječa slovenska beseda. Označimo "+" za trditev "da" (to je beseda) in označimo "-" za trditev "ne" (to ni 
beseda). Če v petih sekundah oseba ne da nobenega odgovora, obkrožite "0" in preidite na naslednjo točko. 
Pri ocenjevanju sprejmemo prikimavanje ali odkimavanje z glavo kot odgovor na vprašanja. 

 

*** Prižgemo diktafon - snemalnik in začnemo z branjem na glas.  

 

Prosil-a Vas bom, da ponovite nekaj besed. Nekatere med njimi so pravilne slovenske besede, nekatere druge pa 
v slovenščini ne obstajajo in nimajo nobenega smisla. Prosim, ponovite za menoj in nato povejte, ali gre za 
pravilno slovensko besedo.  

Ali ste pripravljeni? 

 

enozložnice 

Spisek besed ponavljanje ocena 

193. lok  + - 0 (193) + - 0 (194) 

195. pas + - 0 (195) + - 0 (196) 



 
 

197. zob + - 0 (197) + - 0 (198) 

199. nejt + - 0 (199) + - 0 (200) 

201. krt + - 0 (201) + - 0 (202) 

203. sof + - 0 (203) + - 0 (204) 

205.  siš + - 0 (205) + - 0 (206) 

207. med + - 0 (207) + - 0 (208) 

209. zarb + - 0 (209) + - 0 (210) 

211. kos + - 0 (211) + - 0 (212) 

213. zid + - 0 (213) + - 0 (214) 

215. sir + - 0 (215) + - 0 (216) 

217. pek + - 0 (217) + - 0 (218) 

219. žlok + - 0 (219) + - 0 (220) 

221. lak + - 0 (221) + - 0 (222) 

večzložnice 

Spisek besed ponavljanje ocena 

223. znaki + - 0 (223) + - 0 (224) 

225. papir + - 0 (225) + - 0 (226) 

227. žetak + - 0 (227) + - 0 (228) 

229. potres + - 0 (229) + - 0 (230) 

231. bariza + - 0 (231) + - 0 (232) 

233. behot + - 0 (233) + - 0 (234) 

235. delfin + - 0 (235) + - 0 (236) 

237. juha + - 0 (237) + - 0 (238) 

239. korava + - 0 (239) + - 0 (240) 

241. tekočina + - 0 (241) + - 0 (242) 

243. planina + - 0 (243) + - 0 (244) 

245. krompir + - 0 (245) + - 0 (246) 

247. solitnik + - 0 (247) + - 0 (248) 

249.  sošolec + - 0 (249) + - 0 (250) 

251.  strelovod + - 0 (251) + - 0 (252) 

 
PONAVLJANJE POVEDI 
7 postavk (253 – 259) 

 

*** Ustavite se za nekaj sekund in preberite osebi naslednja navodila. 

 

Sedaj boste slišali nekaj stavkov v slovenščini. Vi jih boste ponovili za menoj. Ali ste pripravljeni? 

 

253. Fant odriva dekle. + - 0 (253) 

254. Ona ga drži. + - 0 (254) 



 
 

255. Pes je tisti, ki ugrizne mačko. + - 0 (255) 

256. Fant je tisti, ki ga dekle drži. + - 0 (256) 

257. Krava ne sledi babici. + - 0 (257) 

258. On ga obleče. + - 0 (258) 

259. Moški ne poljubi ženske. + - 0 (259) 

 

 
SERIJE 
3 postavke ( 260 – 262) 

 

*** V tem delu osebo prosite, naj našteva določene skupine, zaporedja besed. Obkrožite "+", če je oseba 
izpolnila nalogo brezhibno. Obkrožite "-", če oseba naredi katerokoli napako, izpusti, doda nepravilne besede 
ali zamenja vrstni red v seznamu. Obkrožite "0", če oseba sploh ne da odgovora. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

260. Prosim, naštejte vse dneve v tednu. + - 0 (260) 

261. Prosim, štejte od ena do petindvajset. + - 0 (261) 

262. Prosim, naštejte vse mesece v letu. + - 0 (262) 

 

 

VERBALNA FLUENTNOST12 
6 postavk ( 263 – 268) 

 

*** Ta del preizkuša sposobnost naštevanja besed, ki se začenjajo z določenim glasom13. Pri tem je 
najpomembnejše to, koliko besed lahko izreče oseba v ENI MINUTI. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

V tem delu Vas bom prosil-a, da izgovorite čim več besed, ki se začenjajo z določenim glasom. Če npr. rečem: 
Želel-a bi, da mi navedete besede, ki se začenjajo z glasom »s«, bi Vi navedli besede sedeti, solata, sanje, sito, 
spanje, sir itd., ki se vse začenjajo na glas »s«. 

Ali ste pripravljeni? 

 

 

Želel-a bi, da mi navedete besede, ki se začenjajo z glasom "p". Poskusite našteti čim več besed v čim krajšem 
času. 

 

263. Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom?    + - 0 (263) 

264. Število sprejemljivih besed:     __________  (264) 

                                                 
12 Kot dodatna preskusa lahko osebi naročite,  

a. naj pove čim več besed, ki se nanašajo na določeno pojmovno kategorijo, npr. hrano (kruh, fižol, klobasa…), vozila 
(avtobus, avto, kolo…). 
b. naj pove čim več besed, ki so asociativno povezani z določenim pojmom, dogodkom, npr. šolo (učitelj, zvezek, 
ocenjevanje, klop, učiti se…), trgovino (denar, kruh, čevlji…), požar (gasilci, voda, ogenj…). 
13 Oseba lahko pove samostalnike, glagole, pridevnike, lastna imena ljudi, mest, držav… 



 
 

V redu. Sedaj navedite besede, ki se začenjajo z glasom "t". 

 

265. Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom?    + - 0 (265) 

266. Število sprejemljivih besed:     __________  (266) 

 

 

V redu. Sedaj navedite besede, ki se začenjajo z glasom "k". 

 

267. Ali se vse besede začenjajo s pravilnim glasom?    + - 0 (267) 

268. Število sprejemljivih besed:     __________  (268) 

 

 

IMENOVANJE 
20 postavk (269 – 288) 

 

*** V naslednjem delu mora oseba imenovati predmete, ki jih pokažete. Dvignite vsak predmet posebej, da 
ga lahko oseba brez težav vidi. Predmeti naj bodo do predstavitve izven pacientovega pogleda. 

 

Pripomočki, ki jih potrebujemo: knjiga, očala, ključ, skodelica, kravata, škarje, žlica, rokavica, svinčnik, igralna 
karta, toplomer, gumb, cigareta, vilice, perje, prstan, sveča, ovojnica, zobna ščetka, zapestna ura. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Pokazal-a Vam bom nekaj predmetov. Povejte mi, kako se predmet imenuje. Ali ste pripravljeni? 

 

269. knjiga + - 0 (269) 

270. očala + - 0 (270) 

271. ključ + - 0 (271) 

272. skodelica + - 0 (272) 

273. kravata + - 0 (273) 

274. škarje + - 0 (274) 

275. žlica + - 0 (275) 

276. rokavica + - 0 (276) 

277. svinčnik + - 0 (277) 

278. igralna karta + - 0 (278) 

279. toplomer + - 0 (279) 

280. gumb + - 0 (280) 

281. cigareta + - 0 (281) 

282. vilice + - 0 (282) 

283. perje + - 0 (283) 

284. prstan + - 0 (284) 

285. sveča + - 0 (285) 

286. ovojnica + - 0 (286) 



 
 

287. zobna ščetka + - 0 (287) 

288. zapestna ura + - 0 (288) 

 

 

SESTAVLJANJE STAVKOV 
25 postavk (289 – 313) 

 

*** V tem delu mora oseba sestaviti stavek iz besed, ki jih preberete. Za vsak sestavljeni stavek zapišite: 1) če 
oseba sploh odgovori; 2) če je stavek pravilno oblikovan slovenski stavek; 3) če ima stavek smisel; 4) če je 
oseba uporabila vse besede, ki so bile prebrane; ob koncu pa 5) zapišite število besed v stavku. 

*** Začnite z glasnim branjem. 

 

Povedal-a Vam bom nekaj besed. S temi besedami sestavite najpreprostejši in najkrajši možen stavek. Če Vam 
dam npr. besede: "vrata", "odpreti", "bolničarka", Vi poskusite sestaviti preprost stavek, v katerem so vse 
besede, npr.: "Bolničarka odpre vrata."  

Ali ste pripravljeni? 

 

289. hiša/mačka Ali je oseba odgovorila? + 0 (289) 

 Ali je stavek pravilen slovenski stavek? + - (290) 
 Ali ima stavek smisel? + - (291) 
 Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? ______ (292) 
 Celotno število besed ______ (293) 
    

294. sedeti/stol/zdravnik  
Ali je oseba odgovorila? + 0 (294) 

 Ali je stavek pravilen slovenski stavek? + - (295) 
 Ali ima stavek smisel? + - (296) 
 Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? ______ (297) 
 Celotno število besed ______ (298) 
    
299. predal/ miza/odpreti  Ali je oseba odgovorila? + 0 (299) 
 Ali je stavek pravilen slovenski stavek? + - (300) 
 Ali ima stavek smisel? + - (301) 
 Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? ______ (302) 
 Celotno število besed ______ (303) 
    
304. videti/list/zelen/drevo  Ali je oseba odgovorila? + 0 (304) 
 Ali je stavek pravilen slovenski stavek? + - (305) 
 Ali ima stavek smisel? + - (306) 
 Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? ______ (307) 
 Celotno število besed ______ (308) 
    
309. moder/pisati/papir/svinčnik Ali je oseba odgovorila? + 0 (309) 
 Ali je stavek pravilen slovenski stavek? + - (310) 
 Ali ima stavek smisel? + - (311) 
 Koliko prebranih besed je oseba uporabila v stavku? ______ (312) 
 Celotno število besed ______ (313) 
 

*** V naslednjih treh delih mora oseba povedati besedo z nasprotnim pomenom slišane izhodiščne besede. 
Pri vsaki točki je na desni strani zapisan najbolj verjeten točni odgovor. Če oseba odgovori s pričakovano 
besedo, obkrožite "+" in PREIDITE K NASLEDNJI TOČKI. Če pa oseba odgovori drugače, zapišite ta odgovor v 
dani prostor in obkrožite "1", če je odgovor pravilen, ali "-", če je nepravilen (kriteriji za pravilnost so 



 
 

navedeni za vsak posamezen del preskusov). Če v petih sekundah oseba ne poda nobenega odgovora , 
obkrožite "0" in nadaljujte s testom. 

 

SEMANTIČNA NASPROTJA 
10 postavk (314 – 323) 

 

*** V tem delu mora oseba odgovoriti z nasprotnim pomenom dane besede. Odgovor je pravilen, če je pomen 
besede nasproten pomenu dane besede, ni pa z dano besedo oblikovno, morfološko v zvezi. Odgovor 
"NEBOGAT" na dano besedo "BOGAT" bi bil ocenjen kot napačen (obkrožite "-"), ker glede na nasproten 
pomen dane besede to ni RAZLIČNA beseda. Pravilna bi lahko bila »REVEN«. 

 

*** Začnite z glasnim branjem. 

 

Povedal-a Vam bom besedo. Vi mi boste povedali različno besedo, ki ima nasproten pomen. Če npr. rečem 
"VELIK", bi vi rekli "MAJHEN", ker "velik" in "majhen" imata nasprotni pomen. Ali ste pripravljeni? 

 
  

 

    

314. mlad  +star oziroma      _______________ 1 _ 0 (314) 

315. širok +ozek oziroma      _______________ 1 _ 0 (315) 

316. reven +bogat oziroma      _______________ 1 _ 0 (316) 

317. počasen +hiter oziroma      _______________ 1 _ 0 (317) 

318. visok +nizek oziroma      _______________ 1 _ 0 (318) 

319. vesel +žalosten oziroma      _______________ 1 _ 0 (319) 

320. težak +lahek oziroma      _______________ 1 _ 0 (320) 

321. dolg +kratek oziroma      _______________ 1 _ 0 (321) 

322. lep +grd oziroma      _______________ 1 _ 0 (322) 

323. moker + suh oziroma      _______________ 1 _ 0 (323) 

 
MORFOLOŠKE IZPELJANKE 
10 postavk (324 – 333): samostalnik � pridevnik 

10 postavk  (334 – 343): glagol � samostalnik (izvajalec dejanja) 

 

***Če v naslednjem delu oseba pove pričakovano besedo (zapisano na desni), obkrožite "+" in nadaljujte. Če 
oseba pove napačno besedo, označite z “-“; če v PETIH SEKUNDAH  oseba ne odgovori, označite “0”. Če 
oseba poda drugačen, vendar točen odgovor, obkrožite “1”, in odgovor zapišite za ta namen določen prostor, 
vendar le, če je morfološko v zvezi z dano besedo in ima smisel v sestavu: “__________ človek”. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Sedaj boste slišali besedo. Spremenite besedo v pridevnik. Če npr. rečem "mehkoba", boste rekli "mehak". Če 
rečem "lepota", boste rekli "lep".  

Ali ste pripravljeni? 

 
       

324. moč + močan oziroma _________________________ 1 _ 0 (324) 

325. plemenitost + plemenit oziroma _________________________ 1 _ 0 (325) 



 
 

326. modrost + moder oziroma _________________________ 1 _ 0 (326) 

327. skrb + skrben oziroma _________________________ 1 _ 0 (327) 

328. narava + naraven oziroma _________________________ 1 _ 0 (328) 

329. mladost + mlad oziroma _________________________ 1 _ 0 (329) 

330. mir + miren oziroma _________________________ 1 _ 0 (330) 

331. ponos + ponosen oziroma _________________________ 1 _ 0 (331) 

332. tišina + tih oziroma _________________________ 1 _ 0 (332) 

333. hrup + hrupen oziroma _________________________ 1 _ 0 (333) 

 
 

*** Če v naslednjem delu oseba pove pričakovano besedo, obkrožite "+" in nadaljujte. Če pa oseba poda 
drugačen odgovor, potem ga zapišite v za ta namen določen prostor in ga ocenite tako, da obkrožite "1" samo 
takrat, ko ima res nasprotni pomen in da JE MORFOLOŠKO v zvezi z dano besedo. Tako bi bil v tem delu na 
dano besedo "PISATI" odgovor "PISEC" pravilen, odgovor "PISANJE" pa bi bil nepravilen. 

 

*** Začnite z glasnim branjem. 

 

Za naslednjo skupino besed NI POTREBNO, da najdete RAZLIČNO besedo. Besede, ki opisujejo neko dejanje, le 
SPREMENITE tako, da bodo te označevale osebo, ki dejanje izvaja.  

Če rečem besedo, ki označuje neko delo, Vi rečete besedo, ki označuje vršilca tega dela, npr. za besedo 
„KOLESARITI”, odgovorite „KOLESAR” ali za besedo „VOZITI”, odgovorite „VOZNIK”. 

Ste pripravljeni? 

 
334. soditi + sodnik oziroma _______________ 1 _ 0 (334) 

335. kuhati + kuhar oziroma _______________ 1 _ 0 (335) 

336. zdraviti  + zdravnik oziroma _______________ 1 _ 0 (336) 

337. plavati     + plavalec oziroma _______________ 1 _ 0 (337) 

338. poslušati    + poslušalec oziroma _______________ 1 _ 0 (338) 

339. igrati + igralec oziroma _______________ 1 _ 0 (339) 

340. smučati + smučar oziroma _______________ 1 _ 0 (340) 

341. zidati  + zidar oziroma _______________ 1 _ 0 (341) 

342. slikati     + slikar oziroma _______________ 1 _ 0 (342) 

343. skakati       + skakalec  oziroma _______________ 1 _ 0 (343) 

 

 
OPIS SLIKOVNO PREDSTAVLJENE ZGODBE 
3 postavke (344 – 346) 

 

*** V tem delu si oseba ogleda slike in pripoveduje zgodbo. Slike, ki nosijo naslov " KRATKA ZGODBA", naj 
ostanejo med pripovedovanjem zgodbe osebi na ogled. Oseba naj ima za ta namen na razpolago približno 
dve minuti. Ko oseba zaključi, obkrožite ustrezno oceno za vprašanja 344, 345 in 346. 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Pokazal-a Vam bom šest slik, ki v zaporedju predstavljajo zgodbo. Oglejte si slike in povejte zgodbo. 

 



 
 

344. Količina govora  

0) Nič 1) Zelo malo 2) Manj kot normalno 3) Normalno  
0 1 2 3 (344) 

345. Ali je pacient prišel v zgodbi do konca? + - (345) 

346. Ali je pacient  

       1) samo opisal slike  

       2) povedal povezano zgodbo  

       3) ne eno ne drugo   

1 2 3 (346) 

 

 

RAČUNANJE NA PAMET 
15 postavk (347 – 361) 

 

*** V tem delu prosite osebo, naj računa na pamet. Preberite vsako vprašanje tako, kot je zapisano spodaj. 
Točen odgovor je zapisan na desni strani vprašanja. Če oseba odgovori točno, obkrožite "+". Če oseba 
odgovori nepravilno, obkrožite "-". Če v DESETIH sekundah oseba ne poda nobenega odgovora, obkrožite 
"0" in nadaljujte z vprašanji. Po petih zaporednih napakah ali če petkrat zaporedoma oseba ne odgovori, 
obkrožite "0" za ostala vprašanja v tem delu in preidite na naslednji del (SLUŠNO RAZUMEVANJE 
BESEDILA). 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Dal-a Vam bom nekaj vprašanj v zvezi z računanjem. Skušajte pravilno odgovoriti čim hitreje. 

 

347.  Koliko je   PET plus ŠTIRI? DEVET + - 0 (347) 

348. SEDEM minus DVA? PET + - 0 (348) 

349. DVA krat TRI? ŠEST + - 0 (349) 

350. DEVET deljeno TRI? TRI + - 0 (350) 

351. ŠEST plus SEDEM? TRINAJST + - 0 (351) 

352. ENAINDVAJSET minus DEVET? DVANAJST + - 0 (352) 

353. ŠTIRI krat ŠEST? ŠTIRIINDVAJSET + - 0 (353) 

354. DVANAJST deljeno ŠTIRI? TRI + - 0 (354) 

355. ŠTIRINAJST plus DVAINDVAJSET? ŠESTINTRIDESET + - 0 (355) 

356. ŠESTINŠTIRIDESET minus ENAIDVAJSET? PETINDVAJSET + - 0 (356) 

357. TRI krat DVANAJST? ŠESTINTRIDESET + - 0 (357) 

358. ŠESTDESET deljeno ŠTIRI? PETNAJST + - 0 (358) 

359. SEDEMNAJST plus OSEMNAJST? PETINTRIDESET + - 0 (359) 

360. DVAINTRIDESET minus PETNAJST? SEDEMNAJST + - 0 (360) 

361. TRI krat ŠTIRINAJST?  DVAINŠTIRIDESET + - 0 (361) 

 

 

 



 
 

SLUŠNO RAZUMEVANJE BESEDILA 
5 postavk (362 – 366) 

 
*** Preberite osebi naslednja navodila in zgodbo. Zastavite ji pet pod zgodbo navedenih vprašanj in ocenite 
odgovore kot pravilne znakom  "+", kot nepravilne pa z znakom "-"; obkrožite "0", če oseba ne poda 
nobenega odgovora ali pa če izjavi, da ne zna odgovoriti. 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Slišali boste zgodbo. Poslušajte pazljivo in nato Vam bom zastavil-a nekaj vprašanj v zvezi z zgodbo. Ali ste 
pripravljeni? 

 

»V sredo sta šli mati in njena hči v mesto kupit novo obleko, ker si je hči želela na ples. Toda mati ni mogla 
kupiti hčeri nove obleke, ker v trgovini niso imeli primerne velikosti.« 

 

vprašanje pričakovani odgovor ocena  postavka 

362. Kam sta šli mati in njena hči? V mesto. + - 0  (362) 

363. Kateri dan v tednu sta šli v mesto? V sredo. + - 0  (363) 

364. Kaj je mati hotela kupiti svoji hčeri? Novo obleko. + - 0  (364) 

365. Zakaj je mati hotela kupiti hčeri 
obleko? 

Za na ples. + - 0  (365) 

366. Zakaj mati svoji hčeri ni kupila 
obleke? 

Ker niso imeli primerne 
velikosti. 

+ - 0  (366) 

 

 

GLASNO BRANJE 
GLASNO BRANJE BESED 
10 postavk (367 – 376) 

 

*** V naslednjih dveh delih oseba mora prebrati dane besede na glas. Pri vsaki točki obkrožite "+", če je 
beseda prebrana pravilno, obkrožite "-", če je prebrana nepravilno, in obkrožite "0", če ni nobenega 
odgovora. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Dal-a Vam bom nekaj besed, ki jih boste prebrali. Preberite vsako besedo na glas. Ali ste pripravljeni? 

 

367. žar + - 0 (367) 

368. pet + - 0 (368) 

369. sok + - 0 (369) 

370. bolna + - 0 (370) 

371. čačka + - 0 (371) 

372. sit + - 0 (372) 

373. vas + - 0 (373) 

374. loža + - 0 (374) 



 
 

375. vrt + - 0 (375) 

376. lov + - 0 (376) 

 

 

*** Naredite premor in preberite osebi naslednja navodila.  

 

 

BRANJE STAVKOV, POVEDI 
10 postavk (377 – 386) 

 

Sedaj želim, da isto storite z naslednjimi stavki. Preberite stavke na glas. Ali ste pripravljeni? 

 

377. Fant drži dekle. + - 0 (377) 

378. On se umiva. + - 0 (378) 

379. Psa grize mačka. + - 0 (379) 

380. Babica je tista, ki ji sledi krava. + - 0 (380) 

381. Moški ne odriva ženske. + - 0 (381) 

382. Krava ne sledi babici. + - 0 (382) 

383. Pes je tisti, ki ga mačka grize. + - 0 (383) 

384. On jo drži. + - 0 (384) 

385. Žensko odriva moški. + - 0 (385) 

386. Ženske ne poljublja moški. + - 0 (386) 

 

 

TIHO BRANJE 
6 postavk (387 – 392) 

 

*** V naslednjem delu prosimo osebo, naj tiho prebere odstavek in nato odgovori na vprašanja v zvezi  z le-
tem. Oseba naj ima na razpolago devetdeset sekund (minuto in pol), da prebere odstavek:  

 

"Mož je šel v gozd na lov s svojim sinom. V gozdu sta ulovila dva fazana. Ko sta se vrnila v vas, sta šla na 
tržnico in  zamenjala svoja fazana za enega zajca." 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Dal-a Vam bom kratek odstavek, da ga preberete. Preberite ga enkrat tiho. Povejte, ko ga boste prebrali, in 
zastavil-a Vam bom nekaj vprašanj.  

Ali ste pripravljeni? 

 
vprašanje Pričakovani odgovor ocene  postavka 

387. S kom je šel mož? S svojim sinom. + - 0  (387) 

388. Kam sta šla mož in njegov sin? V gozd. + - 0  (388) 

389. Kaj sta delala v gozdu? Lovila sta fazana. + - 0  (389) 



 
 

390. Kam sta prinesla svoja fazana? Na tržnico. + - 0  (390) 

391. Kaj sta storila s fazanoma? Zamenjala sta ju. + - 0  (391) 

392. Kaj sta prejela za fazana? Zajca. + - 0  (392) 

 

 

*** UGASNITE DIKTAFON -  SNEMALNIK *** 

 

 

PREPISOVANJE 
5 postavk (393 – 397) 

 

Potrebujete: list, svinčnik, spisek besed. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Dal-a Vam bom na ogled seznam besed. Tu imate svinčnik. Prosim, da prepišete vsako besedo na ta list. 

 

393. žolna + - 0 (393) 

394. las + - 0 (394) 

395. kit + - 0 (395) 

396. ded + - 0 (396) 

397. muha + - 0 (397) 

 

NAREK 
 
NAREK BESED 
5 postavk (398 – 402) 
*** Naredite premor in preberite osebi naslednja navodila.  

 

Sedaj Vam bom prebral-a nekaj besed. Zapišite jih.  

Ali ste pripravljeni? 

 

398. prt + - 0 (398) 

399. los + - 0 (399) 

400. jok + - 0 (400) 

401. žir + - 0 (401) 

402. peš + - 0 (402) 

 

NAREK POVEDI 
5 postavk (403 – 407) 

 

*** V naslednjem delu ocenite s "+", če oseba pravilno napiše narekovani stavek. Če odgovor ni popoln, 
zapišite v dani prostor ŠTEVILO PRAVILNIH BESED. 



 
 

*** Prekinite in preberite naslednja navodila. 

 

Sedaj boste slišali nekaj stavkov. Prosim, zapišite jih.  

Ali ste pripravljeni? 

 

403. Ona jo vleče. + ______________________ 0 (403) 

404. On se moči. + ______________________ 0 (404) 

405. Očeta poljublja hčerka. + ______________________ 0 (405) 

406. Deček ne poriva avtomobila. + ______________________ 0 (406) 

407. Deklica je tista, ki boža mamo. + ______________________ 0 (407) 

 
RAZUMEVANJE PISANEGA BESEDILA (BRANJE BESED) 
10 postavk (408 – 417) 

 

*** V naslednjih dveh delih prosite osebo, naj TIHO prebere besede in nato pokaže sliko, ki najbolje ustreza 
pomenu besede. Pri vsaki točki zabeležite številko slike, ki jo oseba pokaže tako, da obkrožite ustrezno 
številko (številke so ob posameznih slikah in to v naslednjem vrstnem redu:  

 

  

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Dal-a Vam bom nekaj besed, ki jih boste prebrali. Dotaknite se slike, ki odgovarja pomenu besede. Ali ste 
pripravljeni? 

 

 

408. žar 1 2 3 4 0 (408) 

409. pet 1 2 3 4 0 (409) 

410. sok 1 2 3 4 0 (410) 

411. bolna 1 2 3 4 0 (411) 

412. čačka 1 2 3 4 0 (412) 

413. sit 1 2 3 4 0 (413) 

414. vas 1 2 3 4 0 (414) 

415. loža 1 2 3 4 0 (415) 

416. vrt 1 2 3 4 0 (416) 

417. lov 1 2 3 4 0 (417) 

 

 

 

RAZUMEVANJE  PISANEGA BESEDILA (PREBRANIH STAVKOV) 
 10 postavk (418 – 427) 

 

*** Naredite kratek premor in preberite osebi naslednja navodila.  

 

1 2 

3 4 

 



 
 

Sedaj bi želel-a, da storite enako kot prej z naslednjimi stavki. Tiho preberite stavke in se nato dotaknite slike, 
ki odgovarja pomenu stavka. 

 

418. Moški drži žensko. 1 2 3 4        0 (418) 

419. On se umiva. 1 2 3 4        0 (419) 

420. Psa grize mačka. 1 2 3 4        0 (420) 

421. Babica je tista, ki sledi kravi. 1 2 3 4        0 (421) 

422. Moški ne odriva ženske. 1 2 3 4        0 (422) 

423. Krava ne sledi babici. 1 2 3 4        0 (423) 

424. Pes je tisti, ki ga mačka ugrizne. 1 2 3 4        0 (424) 

425. On jo drži. 1 2 3 4        0 (425) 

426. Žensko odriva moški. 1 2 3 4        0 (426) 

427. Ženske ne poljublja moški. 1 2 3 4        0 (427) 

 

 

PISANJE 
 

*** Naredite kratek premor. Izročite pacientu list papirja in mu dajte na razpolago pet minut za spontano 
pisanje. 

 

*** Začnite z branjem na glas. 

 

Sedaj bi želel-a, da v nekaj minutah zapišete nekaj o najsrečnejšem dnevu v svojem življenju. Tu imate papir in 
svinčnik. 

 
 


