
VARK küsimustik 
Kuidas ma õpin kõige paremini?
Vali variant, millega oled nõus. Soovi korral võid valida ühele väitele ka mitu varianti. Jäta vastamata nendele, mis ei 
käi sinu kohta.

1. Sa aitad kedagi, kes tahab minna lennujaama, kesklinna või raudteejaama. Sa
a. lähed temaga kaa
b. räägid talle, kuidas sinna minna 
c. kirjutad juhised paberile (ilma kaardita)
d. joonistad või annad talle kaardi

2. Sa ei tea, kas õige on kirjutada „materiaalne” või „materjaalne”. Sa
a. kujutad mõttes neid sõnu ette ja valid välimuse järgi ühe välja
b. mõtled sõna kõla peale ja valid ühe välja
c. otsid sõna sõnastikust üles
d. kirjutad sõna paberile ja valid ühe välja

3. Sa plaanid puhkusereisi grupile. Sa tahaksid teada, mida nad sinu plaanidest arvavad, ja
a. kirjeldad mõningaid kõrgpunkte
b. kasutad kaarti või Internetti, et näidata neile kohti
c. annad neile koopia prinditud kirjeldusega teekonnast
d. helistad, saadad sõnumi või kirjutad neile e-kirja

4. Sa plaanid oma perele midagi head süüa teha. Sa
a. valmistad midagi, mida sa oskad teha juhiseid kasutamata
b. küsid sõpradelt nõuandeid 
c. vaatad läbi kokaraamatu pildid, et saada ideid
d. kasutad kokaraamatut, kus on hea retsept

5. Turistide rühm tahab midagi teada parkidest või looduskaitsealadest sinu piirkonnas. Sa
a. räägid sellest või organiseerid neile ettekande sellel teemal
b. näitad neile Internetist pilte, fotosid ja pildiraamatuid
c. viid nad kohale ja jalutad koos nendega
d. annad neile raamatu või brošüüri parkide või looduskaitsealade kohta

6. Sa tahad osta digikaamerat või mobiiltelefoni. Mis peale hinna sinu otsust kõige rohkem mõjutab?
a. katsetad seda
b. loed täpsemat infot selle kohta 
c. see on moodsa disainiga ja näeb hea välja
d. müüja räägib sulle sellest

7. Tuleta meelde aega, kui sa õppisid millegi tegemist. Ära mõtle sportlike tegevuste peale. Sa õppisid 
kõige paremini

a. demonstratsiooni vaadates 
b. kuulates, kuidas keegi selgitab, ja küsimusi küsides
c. jooniste ja graafikute abil – visuaalselt.
d. kirjalikke instruktsioone (manuaali) kasutad



8. Sul on põlv haige. Sa eelistad, et arst
a. annaks sulle veebiaadressi, kust on võimalik täpsemalt lugeda 
b. kasutaks mudelit, et näidata, mis on viga
c. kirjeldaks, mis on viga
d. näitaks sulle joonist selle kohta, mis on viga

9. Sa tahad õppida uut arvutimängu või -programmi. Sa
a. loed juhendit, mis tuli programmiga kaasa
b. räägid inimestega, kes tunnevad seda programmi
c. kasutad juhtimisseadmeid ja klaviatuuri.
d. järgid kaasasoleva juhendi jooniseid.

10. Sulle meeldivad veebilehed, millel on 
a. asjad, millel saab klikkida ja mida saab proovida.
b. huvitav disain ja visuaalsed efektid
c. huvitavad kirjeldused, nimekirjad ja selgitused
d. helikanalid muusika, raadio või intervjuude kuulamiseks

11. Mis peale hinna mõjutab sind kõige rohkem ostma raamatut?
a. meeldiv välimus
b. sa loed kiiresti mõne lõigu läbi
c. sõber räägib sellest ja soovitab seda raamatut
d. seal on elulised jutud, katsed ja näited

12. Sa kasutad raamatut, CD-d või Interneti-lehekülge, et õppida, kuidas teha pilte uue digikaameraga. 
Sa eelistad

a. võimalust rääkida kaamerast ja küsida küsimusi selle omaduste kohta
b. selgeid kirjalikke juhiseid sammsammuliste nõuannetega
c. jooniseid kaamerast ja selle osade tööst
d. palju näiteid headest ja halbadest fotodest ja sellest, kuidas neid parandada

13. Sa eelistad õpetajat, kes armastab kasutada
a. demonstratsioone, mudeleid või praktilist tööd
b. küsimusi ja vastuseid, vestlust, rühmadiskussiooni või külalisesinejaid
c. väljaprinditud lehti või raamatuid
d. jooniseid, diagramme ja graafikuid

14. Sa lõpetasid võistluse või testi ja tahaksid saada tagasisidet. Sa tahaksid, et
a. kasutataks näiteid sellest, mida sa oled teinud
b. sulle antaks kirjalikku tagasisidet
c. keegi räägiks sulle sinu tulemustest
d. kasutataks graafikuid, mis näitaksid sinu saavutusi

15. Sa hakkad restoranis või kohvikus toitu valima. Sa
a. valid midagi, mida sa oled seal juba enne söönud
b. kuulad kelnerit või palud sõpradel kommenteerida nende valikut
c. valid menüü kirjelduse järgi
d. valid midagi, mida sa oled seal juba enne söönud

16. Sa pead pidama konverentsil või mingil sündmusel tähtsa kõne. Sa
a. teed jooniseid ja graafikuid, mis selgitavad mõtet
b. paned kirja märksõnad ja harjutad oma kõnet
c. kirjutad oma kõne üles ja õpid seda mitu korda läbi lugedes 
d. kogud palju näiteid ja lugusid, et rääkida eluliselt



VARK küsimustik – Scoring for the Estonian Version
Use the following scoring chart to find the VARK category that each of your answers corresponds to. Circle 
the letters that correspond to your answers 
e.g. If you answered b and c for question 3, circle R and V in the question 3 row..

Question a answer b answer c answer d answer

3 A R V K

Scoring Chart
Question a category b category c category d category

1 K A R V
2 V A R K
3 K V R A
4 K A V R
5 A V K R
6 K R V A
7 K A V R
8 R K A V
9 R A K V

10 K V R A
11 V R A K
12 A R V K
13 K A R V
14 K R A V
15 K A R V
16 V A R K

Calculating your scores
Count the number of each of the VARK letters you have circled to get your score for each VARK category.

Total number of Vs circled = 

Total number of As circled =

Total number of Rs circled =

Total number of Ks circled =
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