
 

ВАРК упитник 

Како најефикасније учим ? 

Изаберите одговоре који најбоље објашњавају Ваш избор. Молимо Вас да одаберете 
више од једног одговора ако један одговор не одговара вашој перцепцији. Оставите 
празно свако питање ако се не односи на Вас. 
 

1. Помажете некоме ко жели да оде на аеродром, центар града или железничку станицу у 
Вашем граду. Ви бисте: 

a. пошли са особом. 

b. објаснили би правац. 

c. записали објашњење (без мапе). 

d. нацртали објашњење или дали мапу. 

2. Нисте сигурни како би требало написати неку реч. Ви бисте: 

a. замислили реч и одабрали по визуелном облику. 

b. размислили како реч звучи и одабрали. 

c. нашли реч у речнику. 

d. написали реч на папир у више варијација и одабрали. 

3. Планирате одмор за групу. Желите њихово мишљење о плану. Ви бисте: 

a. користили мапу или веб сајт да бисте им показали места.  

b. позвали их телефоном, послли смс или им послали електронску пошту. 

c. дали им штампану копију плана. 

d. описали неке значајне делове. 

4. Намеравате да скувате нешто посебно својој породици за несвакидашњу прилику. Ви бисте: 

a. скували нешто, што умете, без инструкција. 

b. питали пријатеља за предлог. 

c. прелистали кувар да добијете неке идеје из слика. 

d. употребили кувар у којем знате да постоји добар рецепт. 

5. Група туриста жели да научи нешто о парковима или природним резерватима у Вашој 
области. Ви бисте: 

a. одржали говор о парковима и природним резерватима или организовали да им неко 
други одржи такав говор. 

b. показали им слике са интернета, фотографије или енциклопедије. 

c. Одвели их у парк или природни резерват и прошетали са њима. 

d. дали им књигу или памфлете о парковима и природним резерватима. 

6. Намеравате да купите дигитални фотоапарат или мобилни телефон. Осим цене, шта би 
највише утицало на Ваш избор? 

a. испробавање или тестирање уређаја.  

b. читање детаља његових карактеристика. 

c. да је модерног дизајна и добро изгледа. 

d. да Вам продавац објашњава његове карактеристике. 

7. Сетите се времена када сте учили да радите нешто ново. Покушајте да не изаберете физичке 
вештине, на пример вожњу бицикла. Учили сте најбоље: 

a. гледајуćи практични приказ. 

b. слушањем објашњење и постављањем питања. 

c. са шемама и графиконима – визуелним помагалима. 

d. помоћу писаног упутства - на пр. приручник или уџбеник. 
 



8. Имате проблема са срцем. Радије бисте да Вам лекар: 

a. да нешто да прочитате о проблему. 

b. покаже на пластичном моделу шта ње у реду. 

c. опише шта није у реду. 

d. покаже шему о томе шта није у реду. 

9. Желите да научите нови програм, вештину или игрицу на компјутеру. Ви бисте: 

a. читали писано упутство за програм. 

b. разговарали са људима који познају овај програм. 

c. користили команде или тастатуру. 

d. пратили шеме у књизи коју сте добили уз њега. 

10. Волим веб сајтове који имају: 

a. садржаје на које могу да кликнем, да их померим или испробам. 

b. интересантан дизајн и визуелне карактеристике. 

c. интересантан писмени описи, листе и објашњења. 

d. аудио канале, где могу да чујем музику, радио-програме или интервјуе. 

11. Осим цене, шта би највише утицало на Вашу одлуку о куповини нове књиге која није 
белетристика? 

a. примамљив изглед. 

b. брзо читање делова из књиге. 

c. прича пријатеља о књизи и препорука. 

d. садржи приче из стварног живота, искуства и примере. 

12. Користите књигу, ЦД или веб сајт да научите како да фотографишете са својим новим 
дигиталним фотоапаратом. Волели бисте да имате: 

a. могуćност да постављате питања и разговарате о апарату и његовим карактеристикама. 

b. јасна писана упутства са листама и истакнутим тачкама о томе шта да радите. 

c. шеме са приказом апарата и функционисањем сваког од делова. 

d. многобројне примере добрих и лоших фотографија и како их побољшати. 

13. Да ли волите наставника или презентатора који користи: 

a. демонстрације, моделе или практичне вежбе. 

b. питања и одговоре, разговор, групне дискусије, или гостујуćе предаваче. 

c. умножени материал који раздели уз предавање, књиге или читање. 

d. шеме, цкице или графиконе. 

14. Завршили сте такмичење или тестирање, а желите неке повратне информације. Желели 
бисте да добијете повратне информације: 

a. коришћењем примера Ваших одговора. 

b. коришћењем писаног описа Ваших резултата. 

c. од некога ко ће Вам објаснити резултате. 

d. коришћењем графикон који приказује шта сте постигли. 

15. Треба да изаберете јело у ресторану или кафићу. Ви бисте: 

a. изабрали нешто што сте већ раније јели у том ресторану или кафићу. 

b. саслушали конобара или питали пријатеља за предлог. 

c. изабрали по опису из јеловника. 

d. погледали шта други једу или погледали слике сваког јела. 

16. Треба да одржите важан говор на конференцији или у посебној прилици. Ви бисте: 

a. направили шеме или графиконе да вам помогну у објашњавању. 

b. написали неколико кључних речи и вежбали говор више пута. 

c. написали Ваш говор и научили га читањем истог више пута. 

d. сакупили велики број примера и прича да говор буде реалан и практичан. 

 



 

The VARK Questionnaire Scoring Chart 
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 V and R in the question 3 row. 

Question a category b category c category d category 

3 K V R A 

 

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 =  

 

 

 


