Hibajegyzék
Bayley–III
Bayley Csecsemő és Kisgyermek Skálák, Harmadik kiadás

Bayley-III Tesztfelvételi Kézikönyv 39. oldal
2. fejezet, Kiegészítő elemzés a Társas-Érzelmi skálához
Hibás szöveg:
A „Legmagasabb készségszint” oszlopba írjuk be a legmagasabb szintet, amit válaszadó a
Társas-Érzelmi skála 1−8. tételen 4-es, illetve 5-os fokozattal jelölt be.
Javított szöveg:
A „Legmagasabb érzelmi szakasz” oszlopba írjuk be annak a legmagasabb elért
szakasznak a számát (a Társas-Érzelmi skálán belül), amelynek összes tételét a válaszadó 4es vagy 5-os fokozattal jelölte be.

Bayley-III Tesztfelvételi Kézikönyv 40. oldal
2.13. ábra A Társas-Érzelmi skála Kiegészítő elemző oldalának kitöltése
Társas Érzelmi és Adaptív Viselkedés Kérdőív 13. oldal
Társas-Érzelmi skála Növekedési Grafikon
Hibás szöveg:
Legmagasabb készségszint (az „Idő nagy részében” és a „Mindig” pontszámok összege)
Javított szöveg:
Legmagasabb elért érzelmi szakasz (az „Idő nagy részében” vagy „Mindig” pontszámok)

Bayley-III, Tesztfelvételi Kézikönyv 62. oldal
3. fejezet, Kognitív skála 45. feladat
Hibás szöveg:
Tegyük a karkötőt a gyermek bal oldalán lévő törülköző alá, majd cseréljük meg a
törülközőket, és kérjük meg a gyermeket, hogy keresse meg a karkötőt. A műveletet
ismételjük meg, ezúttal a gyermek jobb oldalán lévő törülköző alá rejtve a karkötőt, majd
megcserélve a törülközőket.
Javított szöveg:
Tegyük a karkötőt a gyermek bal oldalán lévő törülköző alá, majd csúsztassuk át a
törülközőket egymás helyére (a bal oldali alatt a karkötővel), és kérjük meg a gyermeket,
hogy keresse meg a karkötőt. A műveletet ismételjük meg, ezúttal a gyermek jobb oldalán
lévő törülköző alá rejtve a karkötőt, majd a két törülközőt egymás helyére átcsúsztatva.

Bayley-III Tesztfelvételi Kézikönyv 72. oldal
3. fejezet, Kognitív skála 66. feladat: Kék tábla-sorozat: teljes (75 másodperc)
Hibás szöveg:
0 pont: A gyermek 150 másodpercen belül nem illeszti be helyesen mind a 9 elemet.
Javított szöveg:
0 pont: A gyermek időhatáron belül nem illeszti be helyesen az összes elemet.

Bayley-III, Tesztfelvételi Kézikönyv 102. oldal
3. fejezet, Nyelvi skála Receptív kommunikáció szubteszt 48. feladat
Vizsgálati űrlap 17. oldal
48. feladat Megérti a leíró jelöléseket
Hibás szöveg:
1 pont: A gyermek legalább 1 állatot helyesen azonosít a 4 leírásból (rámutat, megérint,
megnevez).
0 pont: A gyermek helytelenül azonosít 1 vagy több leírást, illetve rossz választ ad 1 vagy
több leírásnál.
Javított szöveg:
1 pont: A gyermek mind a 4 leírásnál legalább egy állatot helyesen azonosít (rámutat,
megérint vagy megnevez).
0 pont: A gyermek helytelenül azonosít 1 vagy több leírást, vagy 1 vagy több leírásnál a
válaszai helytelen azonosítást is tartalmaznak.

A 2019. július 20. után vásárolt készletek már hibajegyzékkel/javított változatban kerülnek
kézbesítésre.
További jó munkát kívánunk!
Giunti Psychometrics Hungary Kft.

