
Zaburzenia i ocena funkcji poznawczych u osób 
starszych  

(Marcin Rybacki, Sylwia Świderska-Kiełbik) 



Wytyczne Nowa Zelandia sprawnośd poznawcza test znaków drogowych 

Jeżeli podejrzewasz, że kierowca wykazuje oznaki zaburzeo pamięci 
zapomina, wykonaj ten prosty test. Osoba mająca problemy z jego wykonaniem 
lub potrzebująca wiele czasu na jego wykonanie wymaga szczegółowej oceny psychologa. 



Test znaków drogowych co oznaczają znaki, jak się należy zachowad 

Sugerowane odpowiedzi: 
1. skrzyżowanie: zwolnid, pozwala skręcid w lewo lub w prawo zgodnie z przepisami 
należy ustąpid pierwszeostwa kierowcom z prawej strony. 

 
2. Ostry zakręt w prawo: zwolnid, trzymad się prawej strony.  

 

3. Przejście dla pieszych: zwolnid, sprawdzid czy nie ma pieszych przed przejściem, na 
przejściu zatrzymad się, jeśli potrzeba. 

 
6. Przejazd kolejowy: zwolnid, rozejrzed się czy nie nadjeżdża pociąg, zatrzymad się jeśli 
trzeba.  





 
 

Szybki spacer ocena wykorzystywana podczas badania 
pacjenta - zalecenia Kanadyjskie 

 
miara siły kooczyn dolnych, wytrzymałości, zakresu ruchu i równowagi.  

Ścieżka o długości 10 (ok 3m) stóp jest zaznaczona na podłodze taśmą. Badany jest 
proszony o przejście ścieżką, obrócenie się i powrót do punktu początkowego tak szybko, 
jak to możliwe. Jeśli pacjent normalnie chodzi z chodzikiem lub laską, może go użyd 
podczas tego testu. Całkowita odległośd spaceru wynosi 20 stóp. 

 

 
Oceniana jest liczba sekund potrzebnych pacjentowi na przejście 10 stóp (w obie strony)  

• Wyniki dłuższe niż 9 sekund wiążą się ze zwiększonym ryzykiem wypadku podczas 
jazdy 

 



• Z wiekiem spada sprawnośd fizyczna 

• Zwiększa się ilośd chorób przewlekłych 

• Pojawiają się zaburzenia poznawcze często na tle organicznego uszkodzenia 
mózgu, jak zaburzenia:  

 pamięci, demencja 

 funkcji poznawczych,  

 nastroju  

 świadomości.  

Organiczne  zaburzenia mózgu mogą byd  związane z wiekiem, mogą byd również 
następstwem chorób przewlekłych (np. niewyrównane nadciśnienie, udary, 
padaczka, choroba Alzheimera).  

Zaburzenia poznawcze jak i demencja mogą byd następstwem różnych schorzeo o 
przebiegu przewlekłym (chorób układu krążenia, oddechowego, 
endokrynologicznych), infekcji mogą mied charakter przemijający lub trwały. 

 

 



Z wiekiem pojawiają się zaburzenia mogące wpływad na 
bezpieczeostwo jazdy: 

• szybkie męczenie 

• spowolnienie 

• wady wzroku 

• zaburzenia narządu ruchu 

  



• Badania wskazują, że w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek rozwijają się 
zaburzenia poznawcze, co może wpływad na zdolnośd do kierowania pojazdami.  

• Niektóre badania wskazują, że u osób z zaawansowaną niewydolnością nerek 5-7x 
częściej rozwijają się zaburzenia poznawcze lub demencja w porównaniu z populacją 
ogólną.  

• Poważne zaburzenia poznawcze pojawiają się również u osób z umiarkowaną 
niewydolnością nerek (GFR 30-59ml/min). 

• Zaburzenia poznawcze mogą wystąpid u pacjentów dializowanych – dotyczą 30-47% 
pacjentów dializowanych w starszym wieku. 

• Osoby  dializowane mają zazwyczaj obniżoną wytrzymałośd fizyczną. 



• Istnieją dowody znacznego ryzyka upośledzenia funkcji poznawczych u osób w 
stadium 3 i 4 przewlekłej choroby nerek. Nie ma dowodów sugerujących, że 
ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych we wczesnych stadiach (etap 1 i 2) jest 
wystarczająco znaczące, aby upośledzid prowadzenie pojazdu. 

• U osób, które przeszły przeszczep nerki, odnotowano poprawę sprawności 
poznawczej. 

 

Ogólne osłabienie 

• Kierowcy z przewlekłą chorobą nerek, szczególnie w schyłkowej fazie choroby 
nerek, mogą rozwinąd ogólne osłabienie, powodując utratę wytrzymałości 
wymaganej do wspierania funkcji niezbędnych do prowadzenia pojazdu. 



Większośd badao wykazała spadek funkcji poznawczych u osób poddanych 
CABG (Coronary Artery Bypass Graft) – zaburzenia utrzymywały się do kilku 
miesięcy po zabiegu (zaburzenia pamięci, uwagi, czasu reakcji), zaburzenia te 
obserwowano w większości badao u ponad 45% (20-79%) pacjentów w okresie 
6 tyg-6 mc-y po zabiegu; u 35% utrzymywały się ponad rok po CABG. 



łagodne zaburzenia funkcji poznawczych- pierwszymi objawy sygnalizujące 
możliwośd wystąpienia postępującego procesu chorobowego mózgu wpływającego 
na pamięd oraz uwagę, myślenie i spostrzeganie. Są typowymi dla wieku pacjenta 

 

 

otępienie (demencja)- spowodowane uszkodzeniem mózgu 
- znaczne obniżenie sprawności umysłowej. Otępienie nie jest normalnym 
objawem procesów starzenia się, jest zawsze patologią 



Otępienie 

• Pierwsze objawy często są niecharakterystyczne i mogą zostad przeoczone, ponieważ otępienie jest chorobą stopniowo 
postępującą i jego objawy zazwyczaj powoli narastają w czasie. Na początku pacjenci - mimo że mają już łagodne zaburzenia - 
funkcjonują normalnie w życiu codziennym, co nie budzi niepokoju ani ich, ani otoczenia. 

 

• Do początkowych objawów otępienia należą zaburzenia pamięci świeżej, które mogą przejawiad się kilkukrotnym zadawaniem 
tych samych pytao, pomimo uzyskania wcześniej satysfakcjonującej odpowiedzi. Chorzy z łagodnym otępieniem mogą także 
zapominad o umówionych wizytach, a także mied skłonnośd do chowania i gubienia rzeczy osobistych. Pogarsza się także zdolnośd 
przyswajania nowych informacji, chorzy mogą zapominad słowa. Mimo pogorszenia się pamięci, zazwyczaj na tym etapie choroby 
pacjenci prawidłowo reagują na bodźce z otoczenia. Z czasem dochodzi także do utraty zainteresowao i apatii. 

 

• W kolejnych stadiach choroby pacjenci przestają rozpoznawad bliskie osoby i znane miejsca, mają trudności w używaniu 
odpowiednich słów, liczeniu i pisaniu. W otępieniu dochodzi także do pojawienia się zaburzeo zachowania, w postaci nadmiernej 
impulsywności na zmianę z apatią i stopniowym wycofywaniem się z życia społecznego. Pacjenci łatwo się zniechęcają, mogą stad 
się płaczliwi i drażliwi, rozchwiani emocjonalnie.  

• W zaawansowanych stadiach choroby pacjenci nie są w stanie radzid sobie z codziennymi czynnościami, takimi jak ubieranie się, 
mycie, gotowanie i zwykle wymagają ciągłej opieki. 

Otępienie 

lek. med. Karina Bartoszek  

 

http://karina.bartoszek.mp.pl/


Pacjęci z zaburzeniami poznawczymi. 
Często nie akceptują i nie odczuwają rozwijających się deficytów poznawczych.  
 
Badania przeprowadzone w Kanadzie w 1991r wykazały, że 25% populacji po 65rż. ma 
zaburzenia poznawcze lub demencję, w tym po 85rż. zaburzenia te występują u 70% 
populacji. 
 
Dużą rolę w zapobieganiu otępieniom przypisuje się  codziennej aktywności 
intelektualnej, rozwiązywaniu krzyżówek, nauce obcego języka w starszym wieku itp. 
 

 
 

 
   



Amerykaoskiego Towarzystwa Neurologicznego zaleca coroczne badanie pacjentów w 
wieku 65 lat i starszych objętych opieką neurologiczną pod kątem zaburzeo poznawczych 
(Foster i wsp. 2019).  

 

Amerykaoskie Towarzystwo Alzheimerowskie zaleca wykonywanie przesiewowych badao 
funkcji poznawczych raz do roku, zarówno u pacjentów z deficytami pamięci, jak i 
deklarujących trudności w funkcjonowaniu mogące sugerowad zaburzenia innych domen 
poznawczych i zaburzenia w zakresie funkcjonowania emocjonalnego (Cordell i wsp. 2013).  

 

Światowa Organizacja Zdrowia w udostępnionych dotychczas dokumentach podkreśla 
zasadnośd corocznego badania funkcji poznawczych u osób po 65. roku życia w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej, brak jednak ostatecznego stanowiska dotyczącego 
konkretnych wskazao (World Health Organization 2016).  



• W Polsce obowiązują zalecenia Polskiego Towarzystwa  Alzheimerowskiego (Barczak i 
wsp. 2012), - testy przesiewowe powinny byd wykonywane przez lekarzy wszystkich 
specjalności, psychologów, pielęgniarki oraz pracowników socjalnych po odpowiednim 
przeszkoleniu „u osób po 65. roku życia oraz u młodszych chorych z dodatnim 
wywiadem rodzinnym w kierunku otępienia, u pacjentów ze schorzeniami 
wpływającymi na funkcjonowanie poznawcze (cukrzyca, choroby tarczycy, serca, płuc, 
wątroby, itd.) oraz u osób zgłaszających skargi na pogorszenie sprawności poznawczej” 
(Barczak i wsp. 2012). 

• Testem rekomendowanym ze względu na liczne opracowania dotyczące rzetelności, 
łatwośd przeprowadzania, dostępnośd oraz możliwośd wstępnej oceny głębokości 
otępienia jest MMSE (Krótka skala oceny stanu psychicznego, Mini -Mental State 
Examination), 



Trzy najczęściej wykorzystywane narzędzia służące do szacowania deficytu funkcji poznawczych:  

• Krótka skala oceny stanupsychicznegoMini-Mental (Mini Mental State Examination – MMSE),  

• test rysowania zegara(TRZ)   

• test MOCA 



WAŻNE !!!! 

NIE NALEŻY UDOSTĘPNIAD/PRZEKAZYWAD TESTÓW PACJENTOM 

 

TESTY WINNY BYD WYKONYWANE W OBECNOŚCI LEKARZA 

 

TESTY NIE POWINNY BYD POWTARZANE CZĘSTO ZALECENIA 1X NA ROK 







Test rysowania zegara 

Test ten jest szczególnie użyteczny w przesiewowym rozpoznawaniu zaburzeo związanych z 
wczesnym etapem choroby Alzheimera, gdy ogólna sprawnośd poznawcza nie osiąga jeszcze 
poziomu otępienia. 

Badanie ocenia orientację wzrokowo-przestrzenną i praksję konstrukcyjną, pozwala też ocenid 
sprawności umysłową- pojmowanie czasu należy do sfery myślenia abstrakcyjnego.  

Ograniczenia -subiektywizm w klasyfikacji błędów. 

 



• Klasyfikacja rozróżnia pięd stopni, od I (łagodne błędy) do V (ciężkie błędy), 
przedstawiamy też przykłady graficzne w celu lepszego wyjaśnienia zasad punktacji  

 

I. Błędy wzrokowo-przestrzenne: 

• b) oznaczenie godzin za zewnątrz tarczy zegara, 

• a) łagodne zaburzenie rozmieszczania godzin, 

• c) wpisanie niektórych cyfr do góry nogami, 

• d) rysowanie linii pomocniczych w celu lepszej orientacji przestrzennej. 

 



II. Błędne oznaczenie godziny: 

• a) brak wskazówki minutowej, 

• b) połączenie godziny 12:00 i 3:00, 

• c) opisanie słownie „godzina trzecia” lub podkreślenie (zakreślenie) cyfr, 

• d) ponowne napisanie cyfry „3”, 

• e) brak wskazania godziny 3:00. 

 



III. Błędy wzrokowo-przestrzenne: 

• a) niewłaściwe rozmieszczenie cyfr uniemożliwiające dokładne zaznaczenie godziny 
3:00, 

• b) opuszczanie godzin, 

• c) powtórzenie godzin oznaczonych liczbą większą od 12, 

• d) lustrzane odwrócenie rozmieszczenia godzin, 

• e) niezdolnośd do prawidłowego wpisania cyfr. 



IV. Ciężka dezorganizacja przestrzenna: 

• a) pomieszanie wartości czasu – wpisywanie minut, miesięcy, pory roku, 

• b) umieszczanie napisów bądź rysunków, 

• c) wpisanie cyfr bez związku z narysowaną tarczą zegara. 

 



V. Niezdolnośd do podjęcia sensownej próby wykonania testu. 

 





kryteria oceny testu: 

• 10 punktów – tarcza zegara narysowana poprawnie, wskazówki są na właściwych pozycjach, 

• 9 punktów – tarcza zegara narysowana poprawnie, drobne pomyłki w położeniu wskazówek, 

• 8 punktów – tarcza zegara narysowana poprawnie, wyraźne błędy w położeniu wskazówek, 

• 7 punktów – tarcza zegara narysowana poprawnie, wskazówki są źle położone, 

• 6 punktów – tarcza zegara narysowana poprawnie, niewłaściwe użycie wskazówek lub 
zakreślenie bezpośrednio cyfr czy oznaczenie czasu cyfrowo, 

• 5 punktów – rysowanie zegara zaburzone, cyfry zgrupowane po jednej stronie tarczy lub 
odwrócenie ich kolejności, 

• 4 punkty – rysowanie zegara zaburzone, brak cyfr lub cyfry poza tarczą, 

• 3 punkty – rysowanie zegara zaburzone, tarcza zegara i cyfry nie są ze sobą powiązane, brak 
wskazówek, 

• 2 punkty – rysunek bardzo słabo przypomina zegar, 

1 punkt – próba rysowania nie została podjęta lub wyniku nie można zinterpretowad. 



Kolejna, poprawiona wersję TRZ.  

Badanie polega na tym aby pacjent uzupełnił tarczę zegara na kartce z kołem wskazówki 
winny byd ustawione na godzinie „10 po 11:00”.  

• Istotny jest porządek, planowośd działania, skreślenia itp. 
utrudnienie polega na zmianie godziny, którą ma oznaczyd badany.  

• Rozszerzono skalę błędów do 6 stopni.  

 



Test rysowania zegara 



Test rysowania zegara 



TRZ nie uwzględnia wszystkich funkcji poznawczych i zgodnie z aktualnymi 
rekomendacjami każdorazowo powinien byd wykonywany razem z innym testem 
przesiewowym np. MMSE, MoCA.  



Montrealska skala oceny funkcji poznawczych  
( MoCA) 

• szybkie narzędzie przesiewowe do oceny łagodnych dysfunkcji poznawczych.  

• ocenia: uwagę i koncentrację, funkcje wykonawcze, pamięd, funkcje językowe, 
funkcje wzrokowo – przestrzenne, myślenie koncepcyjne, zdolności 
kalkulacyjne i orientację.  

• Przeprowadzenie testu zajmuje ok. 10 minut.  

• Maksymalna liczba punktów wynosi 30; wynik 26 lub więcej punktów jest 
uważany za prawidłowy.  

 



 

MMSE 

30 pytao i poleceo pogrupowanych w 11 kategorii umożliwiających ocenę takich 
funkcji jak: orientacja w czasie, orientacja w miejscu, zapamiętywanie, uwaga i 
liczenie, przypominanie, nazywanie, powtarzanie, rozumienie, czytanie, pisanie i 
rysowanie.  

Za każdą prawidłową odpowiedź przydziela się 1 pkt, punkt odcięcia dla wysokiej 
czułości wynosi 26 pkt, natomiast dla wysokiej swoistości 24 pkt.  



 

 

Na wynik MMSE, oprócz stanu psychicznego badanego ma wpływ:  

 sposób posługiwania się skalą przez badającego,  

wiek i wykształcenie osoby badanej. 

MAKSYMALNY WYNIK = 30 PUNKTÓW  

 

Wg kryteriów diagnostycznych DSM IV oraz ICD-10 wynik niższy niż 24 punkty w Skali 
MMSE sugeruje obecnośd zespołu otępiennego. Ze względu na znaczący wpływ wieku i 
wykształcenia na uzyskany wynik proponuje się, by wyniki odpowiadające wartościom 
poniżej 27 punktów traktowad jako podstawę do przeprowadzenia dalszego szczegółowego 
badania klinicznego mającego na celu potwierdzenie bądź wykluczenie zespołu 
otępiennego.  

Podwyższenie punktu odcięcia (27/26) zwiększa czułośd Skali MMSE w wykrywaniu 
wczesnych objawów otępienia u osób z wysokim wykształceniem, u osób z niskim 
wykształceniem, zwłaszcza w najstarszych grupach wiekowych, wskazane jest obniżenie 
punktu odcięcia do poziomu 22/23 



 

Wynik powinien zostad skorygowany w odniesieniu do wieku i wykształcenia osoby badanej, a jedną z rekomendowanych 
korekt jest formuła opracowana przez Mungasa 
(Mungas i wsp. 1996). 

 



                                MMSE-TEST 



MMSE 
KRÓTKA SKALA OCENY STANU PSYCHICZNEGO 

MINI-MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) - ARKUSZ DPOWIEDZI 
• 1. ORIENTACJA W CZASIE l W MIEJSCU 
• Orientacja w czasie 
• Jaki jest teraz rok?......................................................................................................... ............................. [ ] 
• Jaka jest teraz pora roku? .................................................................................................. .........................[ ] 
• Jaki jest teraz miesiąc? .................................................................................................... ............................[ ] . 
• Jaka jest dzisiejsza data (którego dzisiaj mamy)?............................................................................ ............[ ] 
• Jaki jest dzisiaj dzieo tygodnia? ........................................................................................... .......................[ ] 
• Orientacja w miejscu 
• W jakim kraju się znajdujemy?................................................................................................ ...[ ] 
• W jakim województwie się znajdujemy? ....................................................................................* +  
• W jakim mieście się teraz znajdujemy? ......................................................................................* ] 
• Jak nazywa się miejsce, w którym się teraz znajdujemy?...........................................................* +  
• Na którym piętrze się obecnie znajdujemy?................................................................................*  



• 2. ZAPAMIĘTYWANIE 

Wymienię teraz trzy słowa. Kiedy skooczę, proszę, aby je Pan/Pani powtórzył(a). Poniższe słowa wypowiadamy wolno i 
wyraźnie (jedno słowo na sekundę). 

BYK [ ] MUR [ ] LAS [ ] [ ] 

Proszę je zapamiętad, bo zapytam o nie powtórnie za kilka minut. 

• 3. UWAGA i LICZENIE 

Proszę odejmowad kolejno od 100 po 7, aż powiem stop * + * + * + * + * + * + 

• 4. PRZYPOMINANIE 

Proszę wymienid trzy słowa, które Pan(i) miał(a) wcześniej zapamiętad. 

BYK [ ] MUR [ ] LAS [ ] [ ] 

• 5. FUNKCJE JĘZYKOWE 

Nazywanie- Prosimy o nazwanie dwóch przedmiotów, które kolejno pokazujemy badanemu (ołówek, zegarek) 

Jak nazywa się ten przedmiot?................................................................................................ .[ ] 

Jak nazywa się ten przedmiot?................................................................................................ ...[ ] 

• 6. POWTARZANIE 

Proszę dosłownie powtórzyd następujące zdanie: 

Ani tak, ani nie, ani ale. .................................................................................................. ............[  



• 7. WYKONYWANIE POLECEO 

a) Proszę uważnie posłuchad treści całego polecenia, a następnie wykonad to polecenie. 

proszę wziąd kartkę do lewej/prawej ręki ...............................................................................* +  

złożyd ją oburącz na połowę ................................................................................................. .[ ] 

i położyd ją na kolana ...................................................................................................... .....[ ] 

b) Pokazujemy badanemu tekst polecenia zamieszczony na okładce: „proszę zamknąd oczy". 

Proszę przeczytad to polecenie i je wykonad .............................................................................................[ ] 

• 8. PISANIE 

Dajemy osobie badanej czystą kartkę papieru i prosimy o napisanie dowolnego zdania. 

Proszę napisad na tej kartce jakieś dowolne zdanie .................................................................* +  

• 6. PRAKSJA KONSTRUKCYJNA 

Proszę przerysowad ten rysunek tak dokładnie, jak tylko jest to możliwe....................................................* ] 

Rysunek zamieszczony jest na odwrocie ARKUSZA ODPOWIEDZI 

• OGÓLNA LICZBA PUNKTÓW : * + 





Za każdą prawidłową odpowiedź przydziela się 1 pkt,  

Punkt odcięcia dla wysokiej czułości wynosi 26 pkt, natomiast dla wysokiej swoistości 24 
pkt.  

Zaletą i wadą jest jego powszechna dostępnośd. 
 

OCENA GŁĘBOKOŚCI OTĘPIENIA 
30 - 27 - wynik prawidłowy 
26 - 24 - zaburzenia poznawcze bez otępienia 
23 - 19 - otępienie lekkiego stopnia 
18 - 11 - otępienie średniego stopnia 
10 - 0 - otępienie głębokie 
 



• Tanie i „szybkie” narzędzie bywa nadużywany, tzn. jest przeprowadzany u tego samego pacjenta 
przez kilku różnych specjalistów w niewielkim odstępie czasu, co wpływa na ryzyko wyuczenia.  

• Nie zaleca się stosowania MMSE jako jedynej metody w przesiewowej diagnostyce różnicowej.  

• Wskazuje się niewystarczającą czułośd tej metody w różnicowaniu innych form neurodegeneracji niż 
w chorobie Alzheimera, w tym otępienia podkorowego czy wczesnych faz otępienia (Barczaki wsp. 
2012). Niekiedy pacjenci uzyskują wyższe wyniki, niż sugerowałyby to dane zebrane od pacjenta i 
opiekuna. Przydatna bywa jakościowa ocena wykonania.  

• Pacjenci z chorobą Alzheimera mają przede wszystkim problemy z orientacją w czasie i znaczne 
trudności w przypomnieniu wcześniej powtórzonych słów (Barczak 2018; Wilmaoska i Gułaj 2008).  

• Zaleca się również uzupełnienie badania testem rysowania zegara lub testami MoCA (Montrealska 
skala oceny funkcji poznawczych, Montreal Cognitive Assessment) i STMS (krótki test stanu 
psychicznego, Short Test of Mental Status) w przypadku podejrzenia otępienia innego niż w 
przebieguchoroby Alzheimera (Barczak i wsp. 2012) 



• MMSE nie jest wystarczająco czuła w ocenie dyskretnych zaburzeo funkcji poznawczych oraz w 
diagnozie chorób przebiegających z osłabieniem sprawności poznawczych, innych niż otępienie w 
chorobie Alzheimera mało czułym testem w przypadkach dysfunkcji płatów czołowych i zależnych 
od nich struktur podkorowych 

• Montrealska skala oceny funkcji poznawczych pozwala na ocenę większej liczby funkcji 
poznawczych (głównie procesów uwagi, pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych) w 
porównaniu ze skalą MMSE, która koncentruje się przede wszystkim na ocenie zdolności 
językowych oraz procesów pamięci deklaratywnej  

• Nazem i wsp. wykazali większą czułośd skali montrealskiej w wykrywaniu deficytów typowych dla 
choroby Parkinsona, w porównaniu ze skalą MMSE, 

• Nasreddine i wsp. oraz Smith i wsp.– w przypadku słabo wyrażonych objawów choroby Alzheimera 
oraz symptomów MCI.  

• Minusów skali MoCA -brak zadao oceniających szybkośd wykonania oraz przewagę liczebną 
podtestów typu papier–ołówek nad testami wykonaniowymi.  

• Płed męska, starszy wiek oraz niższy poziom wykształcenia powiązane są ze słabszymi wynikami 
uzyskiwanymi przez badanych w skali MoCA . 



Test MoCA lepiej spełnia kryteria testu przesiewowego w kierunku 
wykrywania MCI u osób po 60. roku życia niż MMSE.  
Montrealska Skala Oceny Funkcji Poznawczych MoCA została 
zaprojektowana przez Z. Nasreddine’a jako przesiewowe narzędzie 
do wykrywania łagodnych zaburzeo poznawczych (Mild Cognitive 
Impairment – MCI).  
Narzędzie to służy do oceny takich funkcji poznawczych jak pamięd 
krótkotrwała, funkcje wzrokowo-przestrzenne, wykonawcze, 
językowe, fluencja słowna, uwaga, nazywanie, abstrahowanie i 
orientacja allopsychiczna. Funkcje wzrokowo-przestrzenne i 
wykonawcze są mierzone za pomocą trzech następujących po sobie 
kolejno zadao.  
 
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2015/171Gierus_PsychiatrPol2015v49i1.pdf 





• 1. Test Łączenia Punktów: „Proszę narysowad linię łączącą na przemian kolejne liczby i litery w porządku wzrastającym. Proszę rozpocząd tutaj *wskazuje 
cyfrę (1)+ i narysowad linię od cyfry 1 do litery A, następnie do cyfry 2 i tak dalej. Punkt koocowy jest tutaj *wskazuje literę (E)+”. Punktacja: Badany 
otrzymuje 1 punkt, jeśli bezbłędnie połączy kolejno: 1-A-2-B-3-C-4-D-5-E nie krzyżując linii ze sobą. Popełnienie chodby jednego błędu, który nie zostanie 
natychmiast spontanicznie poprawiony, powoduje przyznanie 0 punktów za to zadanie.  

• 2. Zdolności wzrokowo-przestrzenne (sześcian): „Proszę przerysowad tę figurę najdokładniej jak Pan(i) potrafi, na wolnym miejscu poniżej”. Punktacja: Za 
prawidłowe wykonanie zadania przyznaje się 1 punkt.  Rysunek musi byd trójwymiarowy; Narysowane są wszystkie linie; Nie występują żadne dodatkowe 
linie; Linie muszą byd względnie równoległe i mied zbliżoną długośd (figura może mied postad prostopadłościanu); Punktu nie przyznaje się, jeśli któreś z 
powyższych kryteriów nie jest spełnione.  

• 3. Zdolności wzrokowo-przestrzenne (zegar) Wykonanie „Proszę narysowad tarczę zegara, umieścid na niej godziny oraz narysowad wskazówki tak, aby 
wskazywały godzinę 10 po 11”.  

• Punktacja: Przyznaje się po 1 punkcie za spełnienie każdego z trzech poniższych kryteriów: Kontur (1p.): tarcza zegara musi byd okręgiem, dopuszczalne są 
jedynie niewielkie zniekształcenia (np. drobne niedokładności przy zamykaniu okręgu); Godziny (1p.): wszystkie liczby oznaczające godziny muszą byd 
obecne, ale nie mogą pojawiad się dodatkowe liczby; wszystkie muszą byd umieszczone we właściwej kolejności i w odpowiednich dwiartkach tarczy 
zegara; dopuszczalne jest użycie liczb rzymskich; liczby mogą znajdowad się po zewnętrznej stronie okręgu;  Wskazówki (1p.): muszą byd obecne obie 
wskazówki pokazujące zadaną godzinę, wskazówka godzinowa musi byd wyraźnie krótsza od minutowej; wskazówki muszą byd umieszczone wewnątrz 
tarczy zegara i łączyd się blisko jej środka. Jeśli  
 



4. Nazywanie. 
Wykonanie:  Zaczynając od lewej strony  badający  wskazuje kolejne rysunki zwierząt i mówi:„Proszę podad nazwę tego 
zwierzęcia”.  
Punktacja Przyznaje się po 1 punkcie za  każdą z następujących odpowiedzi:  (1) „wielbłąd” lub „dromader”; (2) „lew”; (3) 
„nosorożec”.  
 
5. Pamięd. 
 
 
Wykonanie: Badający podaje instrukcję: „Ta próba ma na celu ocenę Pana(i) pamięci. Przeczytam teraz listę wyrazów, 
które będzie musiała)   Pan (i) zapamiętad na teraz i  jeszcze przez jakiś czas. Proszę słuchad uważnie. Gdy skooczę , proszę 
powtórzyd  wszystkie słowa, które  udało się  Panu(i)  zapamiętad. Kolejnośd  słów nie ma znaczenia ”.  
Następnie czyta listę 5 wyrazów w tempie 1 wyraz na sekundę. W trakcie wymieniania słów przez pacjenta, badający 
zaznacza  te,  które  zostały  prawidłowo  powtórzone  przy  pierwszej  próbie.  Kiedy  badany oznajmia   koniec   próby    
(prawidłowo  powtórzy  wszystkie  wyrazy)  lub  nie  może  sobie przypomnied kolejnych, badający mówi:  
„Przeczytam tę samą listę wyrazów  po  raz  drugi.  Proszę  je  zapamiętad  i  powtórzyd,  łącznie  z  tymi,  które  
wymienił(a)  Pan(i)   za  pierwszym razem”. Następnie  ponownie  odczytuje  listę  wyrazów.  W  przewidzianym  miejscu  
należy odnotowad, które słowa badany odtworzył w drugiej próbie.  Po zakooczeniu drugiej próby badający informuje 
badanego, że będzie proszony o ich powtórzenie za jakiś czas mówiąc: „Proszę Pana(nią)  o  ponowne  powtórzenie  tych  
wyrazów na zakooczenie testu”. 
Punktacja:    Za to zadanie (obie powyższe próby) nie przyznaje się punktów. 



• 6. Uwaga. 

Ciąg cyfr wprost: 

Wykonanie: Badający podaje instrukcję: „Wymienię  teraz  kilka cyfr.  Kiedy skooczę,  proszę  o  ich powtórzenie  w  takiej  
samej kolejności”.  Następnie czyta sekwencję pięciu cyfr w tempie jedna cyfra na sekundę.  

 

Ciąg cyfr wspak: 

Wykonanie: Badający podaje instrukcję: „Wymienię teraz  kolejne cyfry, a  kiedy skooczę proszę  je  powtórzyd  w  
odwrotnej  kolejności  (wspak)”.Następnie  czyta sekwencję trzech cyfr w tempie jedna cyfra na sekundę. 
Punktacja:Przyznaje się po 1 punkcie za każdy prawidłowo powtórzony ciąg cyfr (poprawna odpowiedź dla powtórzenia 
wspak to  2-4-7).  

 

Czujnośd: 

Wykonanie: Badający udziela następującej instrukcji: „Przeczytam teraz ciąg liter. Za każdym razem, gdy  odczytam literę 
„A” proszę raz klasnąd. Gdy będę czytad inne litery, proszę nie klaskad”.Następnie badający czyta listę liter w tempie jedna 
litera na sekundę.  Punktacja: Przyznaje się 1 punkt  gdy badany popełni nie więcej niż jeden błąd (jako błąd uważa się 
klaśnięcie przy innej literze lub nie klaśnięcie przy literze „A”) 



• 7 Seryjne odejmowanie po siedem:  

Wykonanie: 

Badający udziela następującej instrukcji:„Proszę  teraz,  aby odejmował(a)  Pan(i) od 100 kolejno po 7, aż 
powiem STOP”.Jeśli to konieczne, można przeczytad instrukcję dwukrotnie.  

Punktacja: Maksymalna  ocena  za  to  polecenie  wynosi  3  punkty. Badany otrzymuje  zero punktów,  gdy  nie  
uzyska  ani  jednego  prawidłowego  wyniku,  1 punkt za 1 prawidłowy wynik, 2 punkty za 2 lub 3 prawidłowe 
wyniki i 3 punkty za 4 lub 5 prawidłowych odpowiedzi. Należy zliczad wyniki wszystkich odejmowao zaczynając  
od  100.  Każde  odejmowanie  jest  oceniane  niezależnie,  tzn.  jeżeli badany popełni błąd, ale wynik kolejnego 
odejmowania jest prawidłowy, otrzymuje punkt za każdą prawidłową odpowiedź. Np. jeśli badany poda 
następujące wyniki: 92 –  85 –  78 –  71 –  64,  gdzie  wynik  „92”  jest nieprawidłowy,  ale  wszystkie pozostałe 
są prawidłowe, popełnił 1 błąd i otrzymuje 3 punkty.  



• 8. Powtarzanie zdao. ● 

Wykonanie: Badający daje następujące instrukcje: 

„Przeczytam teraz zdanie. Proszę je powtórzyd jak najdokładniej *przerwa+: Wiem tylko, że to Jan ma 
dzisiaj pomagad. Gdy badany wykona polecenie, badający mówi: „Teraz przeczytam kolejne zdanie. 
Proszę je powtórzyd jak najdokładniej *przerwa+: Kot zawsze chował się pod kanapą, gdy psy były w 
pokoju”. 

Punktacja: Za każde poprawnie powtórzone zdanie przyznaje się 1punkt. Zdanie musi byd powtórzone 
dokładnie. Należy uważad na błędy polegające na ominięciu słów (np. tylko, zawsze) lub zamianie (np. 
Jan jest tym, który ma dzisiaj pomagad, użyciu chowa się zamiast chował się, zmianie liczby 
pojedynczej na mnogą itp.) 

 



• 9.Fluencja słowna.  

Wykonanie: 

Badający podaje następujące instrukcje: „Proszę wymienid tak wiele słów, jak Pan(i)tylko może, 
rozpoczynających się na literę, którą wymienię. Można używad wszystkich słów z wyjątkiem nazw własnych 
(jak np. Krzysztof lub Kraków, liczb, czy wyrazów podobnie brzmiących, różniących  się  jedynie  koocówką,  
jak  np. kochad,  kochanek,  kochający.  Po upływie jednej minuty powiem STOP, wtedy proszę się 
zatrzymad. Czy jest Pan(i) gotowy(a)?”  *przerwa+:  „Teraz proszę wymienid jak najwięcej słów 
rozpoczynających się na literę F”.*badający mierzy czas – 60 s+. „STOP”. 

Punktacja: 

Przyznaje się 1 punkt, gdy badany wymieni 11 lub więcej wyrazów w czasie 60 sekund. Odpowiedzi 
badanego należy zanotowad na dole strony lub na marginesach bocznych. 



10.Myślenie abstrakcyjne 
Wykonanie: 
Badający prosi badanego o wyjaśnienie, co mają ze sobą wspólnego wymieniane pary wyrazów, zaczynając od 
następującego przykładu: „Proszę powiedzied, co mają ze sobą wspólnego pomaraocza i banan? Jeśli badany 
odpowie w sposób nadmiernie konkretny, badający może udzielid tylko jednej podpowiedzi: „A co jeszcze mają 
wspólnego?” Jeśli badany nie udzieli prawidłowej odpowiedzi (są to owoce), należy powiedzied: „Tak, i do tego 
oba są owocami”. Nie należy udzielad badanemu dodatkowych instrukcji lub wyjaśnieo. Po tej próbie badający 
mówi: „Teraz proszę powiedzied, co mają ze sobą wspólnego pociągi rower? Po uzyskaniu odpowiedzi zadaje 
kolejne pytanie: „Teraz proszę powiedzied, co mają ze sobą wspólnego linijka i zegarek? Nie należy udzielad 
żadnych dodatkowych instrukcji czy podpowiedzi. 
Punktacja: 
Ocenie poddaje się wyłącznie dwie ostatnie pary słów. Za każdą prawidłową odpowiedź przydziela się po 1 
punkcie. 
Dopuszczalne są następujące odpowiedzi:  
Pociąg –rower: środki transportu, środki podróży, jednym i drugim można jeździd na wycieczki; 
Linijka –zegarek: przyrządy pomiarowe, używane do mierzenia. 
Następujące odpowiedzi nie są dopuszczalne:  
Pociąg –rower: mają koła; 
Linijka –zegarek: mają liczby/cyfry 
 

 



11.Przypominanie odroczone. 

Wykonanie: 

Badający  podaje  następujące  instrukcje: „Wcześniej  prosiłem(am)   o zapamiętanie kilku wyrazów. 
Proszę powtórzyd wszystkie, którePan(i) pamięta”.Następnie zaznacza   znaczkiem   (√)  każdy  wyraz 
przypomniany  prawidłowo  i  spontanicznie   (bez podpowiedzi i naprowadzania).  

Punktacja: Należy przyznad 1 punkt za każdy  wyraz przypomniany spontanicznie,  bez dodatkowych 
wskazówek.  



Opcjonalnie 

Po wykonaniu testu odroczonego przypominania badający podaje badanemu kategorię semantyczną 
każdego ze słów, których badany nie był w stanie sobie przypomnied. Zaznacza ( √ ) w odpowiednim 
miejscu, jeśli badany przypomniał sobie dany wyraz po wskazaniu kategorii lub przedstawieniu trzech 
wyrazów do wyboru. Jeśli badany nie przypomni sobie wyrazu po podaniu kategorii, badany przedstawia 
listę 3 wyrazów do wyboru, używając następującej instrukcji: „Jak się Panu(i)wydaje, który mógł byd to 
wyraz: NOS, TWARZ czy RĘKA?” Użyj następujących kategorii i ciągów słów:  

TWARZ: kategoria: częśd ciała, lista wyboru: nos, twarz, ręka 

AKSAMIT: kategoria: tkanina, lista wyboru: jeans, bawełna, aksamit 

KOŚCIÓŁ: kategoria: budynek, lista wyboru: kościół, szkoła, szpital 

STOKROTKA: kategoria: kwiat, lista wyboru: róża, stokrotka, tulipan 

CZERWONY: kategoria: kolor, lista wyboru: czerwony, niebieski, zielony  

Punktacja: Badany nie otrzymuje punktu za wyrazy przypomniane z podpowiedzią. Wynik ma jedynie 
znaczenie jako wskazówka kliniczna mogąca dad osobie oceniającej dodatkowe informacje na temat 
typu zaburzeo pamięci. W przypadku zaburzeo będących skutkiem upośledzonego odtwarzania, wynik 
może zostad poprawiony za pomocą podpowiedzi. W zaburzeniach pamięci spowodowanych 
upośledzeniem kodowania, podpowiedzi nie poprawiają wyniku.  

 



12.Orientacja. 

Wykonanie: 

Badający podaje instrukcję: „Proszę podad dzisiejszą datę”. Jeśli badany nie udzieli pełnej 
odpowiedzi, badający może pomóc mówiąc: „ Proszę podad, jaki mamy dziś *rok, miesiąc, dokładna 
data, dzieo tygodnia+”. Następnie pyta: „Proszę podad nazwę tego miejsca, w którym jesteśmy, oraz 
w jakim mieście ono się znajduje”.  

Punktacja: 

Przyznaje się po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź. Badany powinien podad dokładną datę 
oraz dokładną nazwę miejsca (nazwę szpitala, przychodni, gabinetu). Nie należy przyznad punktu, 
jeżeli badany pomyli się chodby o jeden dzieo podając datę lub dzieo tygodnia.  

PUNKTACJA CAŁKOWITA: Należy dodad wszystkie wyniki częściowe zapisane po prawej stronie 
arkusza. Jeden punkt dodaje się w przypadku badanych, którzy mają 12 lub mniej lat formalnego 
wykształcenia. Maksymalnie można uzyskad 30 punktów.  

Wynik 26 lub więcej punktów jest uważany za prawidłowy 

 



Skala MoCA w diagnostyce zespołu amnestycznego 
– opis przypadku 
The MoCA scale in diagnosis of the amnestic syndrome – case report 
Monika Talarowska, Dominika Be r e n t , Agata O r z e c h o w s k a , 
Krzysztof Zboral s k i , Piotr G a ł e c k i 



Test Łączenia Punktów (TMT, Trail Making Test) 
jest krótkim testem pozwalającym na diagnozę 
sprawności wzrokowo-przestrzennej 
pamięci operacyjnej, funkcji wykonawczych oraz 
procesów uwagi. 



Pacjenci z organicznymi zaburzeniami depresyjnymi wykonują Test Łączenia 
Punktów istotnie słabiej niż pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi.  

Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi w porównaniu z grupą kontrolną osób 
zdrowych uzyskują istotnie niższe wyniki w wykonaniu Testu Łączenia Punktów. 
 



• W odwołaniu: „nadmieniam, że udar który przebyłem w kwietniu 2010r nie był połączony z 
utratą przytomności. Lekarz neurolog pod którego opieką jestem nie widział przeciwwskazao do 
kierowania pojazdami……przeszedłem badania okulistyczne, internistyczne, badania krwi. Wynik 
ich był zgodny z normą……W dalszej kolejności miałem badania neurologiczne. Lekarz neurolog 
upatrywał w mojej osobie różnych chorób, sugerował mi, że się zapominam, przeprowadził, ze 
mną dziwny test w trakcie którego kazał narysowad tarczę zegara nie mówiąc jednocześnie, którą 
mam zaznaczyd godzinę, a później o godzinę pytał. Później skierował mnie na EEG, którego wynik 
był prawidłowy. Zostałem skierowany na badania do psychologa…..psycholog poddawał mnie 
różnym testom, które moim zdaniem nie były dobrane do mojego wieku, a mam 71 lat i nie 
wykonuję zawodu kierowcy….wiele zadao wymagało szczególnej precyzji, a z uwagi na brak 
okularów miałem z tym problemy 

• Orzeczenie o przeciwwskazaniach do kierowania pojazdami jest dla mnie krzywdzące i 
niesprawiedliwe. 
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