
 
 

[Wpisz tekst] 
 

Podsumuj ile odpowiedzi A, B i C zakreśliłeś. 
 

A =   B =    C = 
 

najwięcej A preferujesz  WZROKOWY styl uczenia się. 
 
najwięcej B preferujesz SŁUCHOWY styl uczenia się. 
 
najwięcej C preferujesz KINESTETYCZNY styl uczenia się. 
 
 
W większości przypadków, styl uczenia się może być 
mieszaniną dwóch lub trzech stylów. W takiej sytuacji 
przeczytaj poniżej o stylach, które Cię dotyczą. 
 
 

Wyjaśnienie Stylów Uczenia Się VAK  

 
Model stylów uczenia się VAK sugeruje, że większość ludzi 
można przyporządkować do jednego z trzech preferowanych 
stylów uczenia się. Te trzy style są następujące (przy czym nie 
ma dobrego lub złego stylu): 
 

▪ Osoby prezentujące Wzrokowy styl uczenia się 
preferują widziane lub obserwowane rzeczy, w tym 
zdjęcia, diagramy, prezentacje, pokazy, notatki, filmy, 
flip-chart, itd. Takie osoby będą w stanie najlepiej 
wykonać nowe zadanie po przeczytaniu instrukcji  lub 
przyjrzeniu się komuś innemu, wykonującemu je po raz 
pierwszy. Takie osoby wykorzystują listy oraz pisemne 
wskazówki i instrukcje.  

 
▪ Osoby ze Słuchowym stylem uczenia się preferują 

informacje otrzymywane poprzez słuchanie siebie lub 
innych, słuchanie różnych dźwięków. Takie osoby 
najlepiej poradzą sobie z zadaniem po wysłuchaniu 
instrukcji przekazanej przez eksperta. To właśnie są 
osoby, którym wystarczą instrukcje przekazywane 
przez telefon i te, które zapamiętują tekst każdej 
piosenki, którą słyszą! 
 

▪ Osoby z Kinestetycznym stylem uczenia się preferują 
doświadczenia fizyczne – dotykanie, czucie, trzymanie, 
wykonywanie, praktyczne i faktyczne działanie. Takie 
osoby najlepiej wykonają nowe zadanie poprzez 
próbowanie, ucząc się poprzez działanie. Te osoby 
lubią eksperymentować, próbować i nigdy na początku 
nie zwracają uwagi na instrukcje! 

 
 
Zwykle ludzie mają główny preferowany styl uczenia się, ale 
często jest on mieszaniną wszystkich trzech. Niektórzy mają 
bardzo silną preferencję, inni bardziej równy podział pomiędzy 
dwa lub nawet trzy style.  
 
Kiedy już znasz swój preferowany styl lub style uczenia się, 
zrozumiesz techniki uczenia się, które najlepiej do Ciebie 
pasują. Pozwoli Ci to wybrać sposób, który zadziała w Twoim 
przypadku. 
 



 
 

[Wpisz tekst] 
 

Nie ma dobrego lub złego stylu uczenia się. Ważne jest tylko 
to, że są możesz dodatkowo wspomóc uczenie się stosując 
techniki odpowiednie dla danego stylu. 
 
 
 


