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Zakreśl odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla Twoje 
zachowanie. Rozwiąż test i zapoznaj się z wyjaśnieniami. 
  
1. Próbując uruchomić nowe urządzenie zwykle: 

a) najpierw czytam instrukcję 
b) proszę o wyjaśnienie kogoś, kto potrafi obsługiwać 

dane urządzenie  
c) działam bez czytania instrukcji, przecież rozgryzę sprzęt 

podczas użytkowania 
 
2. Kiedy potrzebuję wskazówek dot. trasy zwykle: 

a) korzystam z mapy 
b) pytam o kierunek np. przechodnia 
c) poruszam się instynktownie, czasem korzystam z 

kompasu 
 
3. Przygotowując nowe danie: 

a) korzystam z zapisanego przepisu 
b) dzwonię do znajomego i proszę o wyjaśnienia 
c) polegam na swoim instynkcie próbując danie podczas 

gotowania 
 
4. Jeśli uczę kogoś nowej rzeczy zwykle: 

a) zapisuję mu dokładne instrukcje 
b) ustnie wyjaśniam sposób działania 
c) pokazuję sposób działania i proszę, aby sam spróbował 

 
5. Zwykle mówię: 

a) “patrz jak ja to robię” 
b) “posłuchaj mojego wyjaśnienia” 
c) “spróbuj sam” 

 
6. W wolnym czasie największą przyjemność sprawia mi: 

a) odwiedzanie muzeów i galerii 
b) słuchanie muzyki i rozmowy z przyjaciółmi 
c) uprawianie sportu lub majsterkowanie 

 
7. Chcąc kupić nowe ubrania: 

a) wyobrażam sobie jak będę w nich wyglądać 
b) pytam o radę pracowników sklepu 
c) przymierzam je i wypróbowuję 

 
8. Kiedy planuję wakacje zwykle: 

a) czytam różne broszury 
b) słucham rekomendacji znajomych 
c) wyobrażam sobie jak jest w danym miejscu 

 
9. Gdybym miał kupić nowy samochód, przed podjęciem 
decyzji prawdopodobnie: 

a) czytałbym opinie w gazetach i internecie 
b) rozmawiałbym o swoich kryteriach ze znajomymi  
c) wypróbowałbym na jazdach testowych wiele modeli  

 
10. Kiedy staram się nauczyć czegoś nowego, najwygodniej 
jest gdy: 

a) patrzę co robi nauczyciel 
b) mogę dokładnie dopytać nauczyciela co tak naprawdę 

mam zrobić  
c) sam podejmuję próbę i uczę się przez działanie 

 
11. Wybierając danie z karty w restauracji zwykle: 

a) wyobrażam sobie jak jedzenie będzie wyglądać 



VAK - Kwestionariusz Samooceny Stylu Uczenia Się 
 

 
 

b) omawiam różne propozycje w swojej głowie lub z 
towarzyszem 

c) wyobrażam sobie jak jedzenie będzie smakować 
 
12. Będąc na koncercie nie mogę się powstrzymać i: 

a) obserwuję członków zespołu i publiczność  
b) wsłuchuję się w słowa piosenki i jej brzmienie 
c) poruszam się w rytm muzyki 

 
13. Kiedy muszę się skoncentrować najczęściej: 

a) skupiam się na słowach i obrazach przede mną 
b) rozważam w głowie dany problem i jego możliwe 

rozwiązania  
c) nie mogę usiedzieć w miejscu, bawię się długopisem i 

dotykam różnych przedmiotów wokół mnie 
 
14. Kiedy wybieram meble moim głównym kryterium jest: 

a) ich kolor i wygląd 
b) opis sprzedawców 
c) materiał, z którego są wykonane i jakie są w dotyku 

 
15. Moje pierwsze wspomnienie to: 

a) patrzenie na coś 
b) słuchanie kogoś 
c) robienie czegoś 

 
16. Kiedy jestem niespokojny zwykle: 

a) wyobrażam sobie najczarniejsze scenariusze 
b) rozpatruję wszelkie obawy w swojej głowie 
c) nie mogę usiedzieć w jednym miejscu, miotam się po 

pokoju 

 
17. Czuję się blisko związany z ludźmi z powodu: 

a) tego, jak wyglądają 
b) tego, co do mnie mówią 
c) tego, jak sprawiają, że się czuję 

 
18. Kiedy muszę przygotować się do egzaminu zwykle: 

a) robię mnóstwo notatek i wykresów 
b) powtarzam na głos materiał, sam lub w towarzystwie  
c) wyobrażam sobie daną rzecz lub tworzenie danego 

wzoru 
 
19. Kiedy coś komuś wyjaśniam zwykle: 

a) pokazuję co mam na myśli 
b) wyjaśniam na różne sposoby, do momentu aż zostanę 

zrozumiany 
c) zachęcam tą osobę do spróbowania i ewentualnie 

instruuję ją podczas tej próby 
 
20. Uwielbiam: 

a) oglądanie filmów, zdjęć, podziwianie sztuki i 
obserwowanie ludzi 

b) słuchanie muzyki, radia i rozmowy z przyjaciólmi 
c) brać udział w zajęciach sportowych, próbować dobre 

jedzenie i wino, tańczyć 
 
21. Większość swojego wolnego czasu spędzam na: 

a) oglądaniu telewizji 
b) rozmowach z przyjaciółmi 
c) wykonywaniu ćwiczeń fizycznych lub tworzeniu 

nowych rzeczy 
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22. Kiedy po raz pierwszy kontaktuję się z nową osobą zwykle: 

a) aranżuję spotkanie twarzą w twarz 
b) rozmawiam z nią przez telefon 
c) próbuję umówić się przy okazji robienia czegoś innego 

np. podczas zajęć lub posiłku 
 
23. Zawsze na początku zwracam uwagę na sposób w jaki 
ludzie: 

a) wyglądają i ubierają się 
b) brzmią i mówią 
c) stoją i poruszają się 

 
24. Kiedy jestem poddenerwowany zwykle: 

a) wielokrotnie wracam myślami do tego, co mnie 
zdenerwowało 

b) podnoszę głos i mówię ludziom jak się czuję 
c) miotam się, trzaskam drzwiami i fizycznie demonstruję 

swoją złość 
 

25. Najłatwiej zapamiętuję: 
a) twarze 
b) imiona 
c) rzeczy, które zrobiłem 

 
26. Myślę, że można rozpoznać, że dana osoba kłamie, gdy: 

a) unika Twojego wzroku 
b) zmienia jej się głos 
c) posyła mi dziwne sygnały 

 
27. Kiedy spotykam dawno niewidzianego przyjaciela: 

a) mówię “świetnie Cię znowu widzieć!” 
b) mówię “jak dobrze Cię znowu słyszeć!” 
c) przytulam go lub ściskam mu dłoń 

 
28. Najlepiej zapamiętuję gdy: 

a) robię notatki lub zachowuję wydruki z danymi 
b) powtarzam na głos lub regularnie przypominam sobie 

słowa i najważniejsze rzeczy 
c) wykonuję i ćwiczę daną czynność lub wyobrażam sobie 

jak ktoś ją wykonuje 
 
29. Jeśli musiałbym złożyć skargę na wadliwy towar najbardziej 
komfortowo czułbym się: 

a) pisząc list 
b) dzwoniąc 
c) zanosząc daną rzecz do sklepu i odsyłając ją do biura 

głównego 
 
30. Zwykle mówię: 

a) widzę co masz na myśli 
b) słyszę co do mnie mówisz 
c) wiem jak się czujesz 

 


