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Kakšen igralec sem? 
 

Igralci videoiger se v svojih motivih za igranje precej razlikujejo. Če te zanima kakšen tip igralca 

videoiger si odgovori na vprašanja. 

 

1. Kaj ti je v igrah najbolj zabavno? 

A. Odkleniti vse dodatke in dokončati igro 100% (dnevne misije, dailys…). 

B. Biti na vrhu lestvice med prijatelji (najvišji ranking). 

C. Poglobiti se v svet igre, v njen “lore” in vso vsebino, ki jo ponuja. 

D. Interne šale, ki nastanejo kadar igram s prijatelji. 

 

2. Kaj ti je v igrah pri misijah bolj všeč? 

A. Vživljanje v zgodbo misije  

B. Dobre nagrade ob njenem zaključku  

C. Misijo zaključiti hitreje kot prijatelji  

D. Da imajo opcijo večigralstva  

 

3. Kaj ti je v spletnih igrah bolj všeč? 

A. Spletnih iger ne maram, raje igram enoigralske zgodbe  

B. Odkleniti nov predmet/orožje. 

C. Zmaga. 

D. Priložnost, da spoznam nove ljudi. 

 

4. Kaj bi raje imel v večigralski igri? 

A. Zanimive queste, ki se vsak dan znova posodobijo in daje unikatne nagrade. 

B. PvP areno za boj s soigralci. 

C. Svojo lasten server, ki bi ga vodil za obiskovalce. 

D. Zmožnost ustvarjanja igralskih zemljevidov, ki jih lahko prodajam dalje. 
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5. Kaj ti je v večigralskih igrah bolj pomembno? 

A. Številčna igralska baza (“player base”) 

B. Unikatne igralske mehanike 

C. Dober sistem napredovanja (level up) 

D. Dober ranking 

 

6. Za zmago v igri: 

A. Sem občasno že tudi goljufal 

B. Bom poskušal tembolje sodelovati s svojimi soigralci (ne dajam kritičnih komentarjev, 

sem spodbuden in optimističen) 

C. Mi ni pomembno, dokler se v igri zabavam. 

D. Bom igral po najboljših močeh in vztrajal dokler mi ne uspe. 

 

7. V igri te čaka pošast, ki je sam ne zmoreš premagati. V tem primeru: 

A. Povprašam prijatelja za pomoč. 

B. S pošastjo se ne ukvarjam predolgo. Poskušam najti drugo pot čez igro. 

C. Vztrajam in jo premagam sam, četudi traja kar nekaj časa. 

D. S pošastjo se soočim šele tedaj, ko razrešim vse ostale izzive in se vrnem pripravljen. 

 

8. Novo igro preizkusim: 

A. Ko jo preizkusijo prijatelji 

B. Ker sem prepričan, da bom v igri dober 

C. Kadar me navduši njen napovednik 

D. Ne preizkušam novih iger, rad igram to v čemer sem že dober 

 

9. Kateri stavek ti najbolj ustreza v video igrah: 

A. “Lahko ti pomagam ja. Kaj je pa reward?” 

B. “Tega orožja še nisem preizkusil, kaj pa počne?” 

C. “Hi! GLHF :)” 

D. “N00b. Zbriši si igro” 
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10. Če bi moral izbrati trojico iger, ki najbolje ustrezajo tvojemu okusu bi izbral: 

A. Call of Duty, League of Legends, Valorant 

B. Witcher 3, Resident Evil: Village, God of War 

C. Assasins Creed, Fortnite, Apex: Legends 

D. Public server Minecraft, World of Warcraft, Public server Roblox 

 

 

Točkovanje: 

Spodaj najdeš tabelo odgovorov in h kateri kategoriji igralcev ustrezajo. Za vsako kominacijo 

odgovora si pripišeš točko. Naprimer, če si na prvo vprašanje izbral odgovor D, daš točko pod 

kategorijo Družabnik. Poglej kje si dobil največ točk in preberi opis, ki ustreza tvojemu profilu 

igralca. V kolikor si pri dveh kategorijah dobil približno enako število točk, pomeni, da ne 

ustrezaš le enemu tipu, temveč kombinaciji dveh tipov igranja. To pomeni, da so tvoji motivi za 

igranje večplastni. 

 

Dosežkar Raziskovalec Družabnik Ubijalec 

1.A 1.C 1.D 1.B 

2.B 2.A 2.D 2.C 

3.B 3.A 3.D 3.C 

4.A 4.D 4.C 4.B 

5.C 5.B 5.A 5.D 

6.D 6.C 6.B 6.A 

7.D 7.B 7.A 7.C 

8.B 8.C 8.A 8.D 

9.A 9.B 9.C 9.D 

10. C 10.B 10.D 10.A 

 

 

 Dosežkar Raziskovalec Družabnik Ubijalec 

Zbrane točke     
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Dosežkar 

V video igrah ti je pomemben napredek. Rad zbiraš točke, odklepaš nova orožja in kozmetične 

dodatke. Pogosto enoigralske igre ne boš odložil, dokler ne bo dokončana na 100%, saj rad 

poskrbiš, da dosežeš vsak dosežek (Achievement), ki ga igra ponuja. V večigralskih igrah rad 

opravljaš dnevne izzive in časovno omejene naloge, ki dajo unikatne nagrade. Če igra ponuja 

gamepass, ga boš izkoristil do konca in odklenil vse kar lahko. Kadar zamudiš določene dogodke 

ali izzive, lahko čutiš nelagodje, saj bo tvoja zbirka v igri sedaj nepopolna.  

Raziskovalec 

Igre vidiš bolj kot medij, ki interaktivno predstavlja zgodbe. Zato so ti najbolj všeč enoigralske 

igre z dobro zgodbo, zanimivim okoljem in dodelanim svetom. Rad raziskuješ nove dele igre po 

svojem tempu, brez časovne omejitve (za razliko od dosežkarjev, ti časovno omejeni izzivi 

enostavno niso všeč). Razkrivaš rad tudi obstranske zgodbe v igri, si vzameš čas, da prebereš kar 

lahko in še posebej uživaš v odkrivanju morebitnih “velikonočnih jajčk” (easter eggs). Za 

raziskovalce je značilno, da igre radi izkusijo, zaključijo in se nato premaknejo na novo igro, zato 

tekom svojega igranja izkusijo večji nabor iger. 

Družabnik 

Pri igranju ti je najbolj pomembno to, da lahko igraš s prijatelji. Katero igro igrate sploh ni tako 

pomembno, glavno da lahko igrate skupaj. Posledično boš igro zamenjal, ko jo zamenjajo tudi 

prijatelji. Na igre gledaš kot na orodje, da ohrajaš stik s prijatelji in se z njimi družiš. Preko igre si 

spoznal že tudi nove ljudi in sklenil prijateljstva, rad se tudi priključuješ v razne guilde, klane in 

skupnosti, ki se okoli iger gradijo. 

Ubijalec 

Igranje ima zate en cilj - zmago. Pri tem se držiš reka “Cilj opravičuje sredstva”, saj si za zmago 

pripravljen narediti vse in kdaj tudi goljufati (uporaba “cheatov”, “buggov”). Vedno uporabljaš 

najboljša orožja in igraš najmočnejše like. V svoje igralske sposobnosti si zelo samozavesten in 

prijateljem brez zadržkov pokažeš, kdo je n00b in kdo pro. Si izjemno tekmovalen in s svojimi 

igralskimi sposobnostmi zadovoljen šele kadar si na vrhu lestvice. Do slabših igralcev ne čutiš 

usmiljenja in celo uživaš, kadar jim lahko prekrižaš njihove načrte. Biti na vrhu je izjemen izziv, 

zato igralci s tovrstno igralsko motivacijo sestavljajo zgolj 1 % igralske populacije. 

 


