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Style uczenia 

się 

W zależności od preferowanej sensoryczności, wyróżniamy 
cztery główne style uczenia się:  wzrokowy, słuchowy, 

dotykowy, kinestetyczny. 

Wzrokowcy lubią porządek wokół 
siebie, pamiętają dobrze kolory i 

rysunki oraz lokalizację 
przedmiotów. Mają problemy z 

zapamiętaniem nazwisk, tytułów, 
nazw itp. Używają zwrotów: 

„ciemno to widzę”, „zobacz, jaka 
piękna muzyka”, „popatrz, jak 

łatwo 
to zrozumieć”, „spójrz, jak to 

pięknie pachnie”. 

Słuchowcy lubią mówić i dobrze im to 

wychodzi. Uczą się, słuchając innych, słysząc 

w rozmowie samych siebie oraz dyskutując z 

innymi. Mogą mieć kłopoty z odczytaniem 

map i geometrią, za to dobrze zapamiętują 

muzykę, dialogi. Często używają 

sformułowań: „coś mi tu zgrzyta”, „słuchaj, 

jakie to ciekawe”, „posłuchaj jakie to dobre”. 

Dotykowcy /czuciowcy  to najczęściej 

osoby refleksyjne, wrażliwe i spokojne. 

Uczą się, dotykając, doznając wrażeń 

na powierzchni skóry, używając rąk i 

palców, łącząc to, czego się uczą, ze 

zmysłem dotyku i emocjami. Używa 

zwrotów „czuję…”, „mam wrażenie…”. 

Kinestetycy uczą się najchętniej w ruchu, 

angażując się aktywnie w procesie 

uczenia się poprzez stymulacje, 

odgrywanie ról, eksperymenty, badania i 

ruch oraz uczestnicząc w czynnościach z 

życia codziennego. Męczą się słuchając 

wykładów i potrzebują wtedy choćby 

najmniejszej formy ruchu. Lubią 

nieporządek. Charakterystyczne dla nich 

zwroty to: „to mnie porusza”, „czuję 

nacisk/napięcie 

W procesie zapamiętywania posługujemy się wszystkimi swoimi zmysłami. 
Najlepsze rezultaty tego działania są jednak wtedy, gdy głównie wykorzystujemy 

zmysł dominujący. Dzięki temu efektywność uczenia się wyraźnie wzrasta. 



 
 
Test badający styl uczenia się, przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej. 
 
1) Co zostaje Ci w pamięci po kilku dniach od spotkania nieznanej Ci wcześniej osoby? 
a) jej twarz 
b) jej imię /nazwisko 
c) to, co czułeś będąc w jej towarzystwie, lub to, co robiliście razem 
 
2) Gdy uczysz się czegoś nowego, w jaki sposób robisz to najchętniej? 
a) czytasz tekst podany w dowolny sposób, oglądasz ilustracje, wykresy itp. 
b) słuchasz wykładu, dyskutujesz na dany temat, zadajesz pytania 
c) notujesz, wykonujesz rysunki, konstruujesz, poruszasz się, odgrywasz role 
 
3) Jaki rodzaj książek czytasz najchętniej? 
a) książki, które zawierają opisy pomagające Ci wyobrazić sobie to, co się dzieje 
b) książki zawierające informacje faktograficzne, historyczne lub dużo dialogów 
c) książki o uczuciach i emocjach bohaterów, z wartką akcją, poradniki 
 
4) Którą z poniższych czynności wykonujesz najchętniej w czasie wolnym? 
a) czytasz książkę lub przeglądasz czasopismo 
b) słuchasz książki nagranej na płytę, rozmowy w radiu, słuchasz muzyki 
c) uprawiasz sport, grasz w grę wymagającą ruchu, spacerujesz, piszesz, rysujesz 
 
5) Które z wymienionych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki się uczysz? 
a) podczas nauki nie przeszkadza Ci muzyka lub inne dźwięki 
b) nie potrafisz się uczyć, gdy w Twoim pobliżu słychać muzykę lub inne dźwięki 
c) musisz czuć się wygodnie, dekoncentruje Cię działalność i ruchy innych osób 
 
6) Gdy z kimś rozmawiasz, gdzie kierujesz wzrok? 
a) patrzysz na twarz rozmówcy i tego samego oczekujesz od niego 
b) spoglądasz krótko na rozmówcę, po czym Twój wzrok wędruje na prawo i lewo 
c) patrzysz na wyraz twarzy rozmówcy, po czym spoglądasz w dół lub w bok 
 
7) Które z poniższych stwierdzeń najlepiej do Ciebie pasuje? 
a) zwracasz uwagę na kolory, kształty, wzory i desenie 
b) lubisz wokół siebie bodźce słuchowe, gdy jest za cicho, nucisz, głośno mówisz itp. 
c) nie potrafisz siedzieć nieruchomo, wiercisz się, niespokojnie ruszasz nogami 
 
8) Czego najbardziej nie lubisz, podczas gdy ktoś Cię uczy? 
a) słuchania wykładu, na którym nie wykorzystuje się żadnych pomocy wizualnych 
b) czytania po cichu, bez żadnych słownych wyjaśnień czy dyskusji 
c) niemożności rysowania czy pisania, patrzenia i słuchania w bezruchu  
 
9) Gdybyś miał zapamiętać nowe słowo, zrobiłbyś to najlepiej: 
a) widząc je 
b) słysząc je 
c) zapisując je 
WYNIKI: 
Liczba odpowiedzi a)………………Wzrokowcy 
Liczba odpowiedzi b)……………….Słuchowcy 
Liczba odpowiedzi c)……………….Czuciowcy/ Kinestetycy 

Wykonaj test i dowiedz się jaki jest Twój styl 

uczenia  

? 

? 

Czy już 

znasz swój 

wynik??? 


