
MINI–ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ADDENBROOKE – Μ-ACE 
Ελληνική Έκδοση (2015)

Όνομα : ______________________________________    
Ημερομηνία Γέννησης :_________ /_______ /________ 
Ηλικία :_______________________________________   
Επάγγελμα :___________________________________   
Χέρι γραφής : _________________________________ 

Τόπος Εξέτασης :_______________________________
Ημερομηνία Εξέτασης :_________ /_______ /_________
Εξεταστής :____________________________________
Ηλικία ολοκλήρωσης της μέσης εκπαίδευσης :________
Σύνολο χρόνων εκπαίδευσης :_____________________   

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 Ρωτήστε : Την Ημέρα 

________ 

Την Ημερομηνία

_________ 

Τον Μήνα 

_________ 

Το Έτος 

_________ 

 Προσοχή 
[Βαθμ/γία 0-4]

ΜΝΗΜΗ 

 Πείτε: «Θα σας δώσω ένα όνομα και μία διεύθυνση, τα οποία θα ήθελα να επαναλάβετε μετά
από εμένα. Την διαδικασία αυτή θα την επαναλάβουμε τρεις φορές, ώστε να έχετετην ευκαιρία
να τα μάθετε. Θα σας τα ξαναζητήσω αργότερα»

Βαθμολογήστε μόνο την 3η προσπάθεια

Μνήμη
   [Βαθμ/γία 0-7]

2η Προσπάθεια 3η Προσπάθεια

Βασιλειάδης Νικόλαος 

Οδός Κολοκοτρώνη 24 

Ωραιόκαστρο Φθιώτιδας

________    _______ 

____  ______  ______ 

______________ 

______________ 

________    _______ 

____  ______  ______ 

______________ 

______________ 

________    _______ 

____  _____  ______ 

______________ 

______________ 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ – ΖΩΑ
 Ζώα
Πείτε:«Τώρα μπορείτε να μου πείτε όσο το δυνατόν περισσότερα ζώα. Μπορούν να αρχίζουν με
οποιοδήποτε γράμμα».

Λεκτική Ευχέρεια
 [Βαθμ/γία 0-7]

≥ 22 7 
17-21 6 
14-16 5 
11-13 4 
9-10 3 
7-8 2 
5-6 1 
5 0 

Σύνολο Διόρθωση

1η Προσπάθεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (2015) Π.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

 Ρολόι: Ζητήστε από τον/ην εξεταζόμενο/η να ζωγραφίσει την πρόσοψη ενός ρολογιού, με τους 
αριθμούς και τους δείκτες σε θέση τέτοια που να δείχνουν πέντε και δέκα.
(για βαθμολόγηση βλ. οδηγίες: κύκλος = 1, αριθμοί = 2, δείκτες = 2 αν είναι και οι δύο σωστοί) 

Οπτικοχωρική
[Βαθμ/γία 0-5]

ΜΝΗΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 

 Ρωτήστε: «Τώρα θα ήθελα να μου πείτε τι θυμάστε από το όνομα και από την διεύθυνση τα οποία επαναλάβαμε
στην αρχή».

Βασιλειάδης Νικόλαος 

Οδός Κολοκοτρώνη 24 

Ωραιόκαστρο Φθιώτιδας

.................................. ............................................. 

....... ................................. ..................................... 

......................... 

................ ......................... ..................................... 

Μνήμη
[Βαθμ/γία 0-7]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ / 30

Το ισχύον τεστ έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πληθυσμό από 
τον Παναγιώτη Κουρτέση με την ευγενική άδεια του J.R. Hodges.




