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Wprowadzenie

Kształcenie stanowi bazę dla rozwoju społeczeństwa, kultury i  cywilizacji, 
toteż każde odpowiedzialnie rządzone państwo dba o edukację swoich obywateli 
przez organizację systemu wychowawczo -oświatowego, którego podstawowym 
elementem jest szkoła. Jej funkcje, a  jednocześnie cele, to wychowanie, opieka 
oraz szeroko rozumiany rozwój podopiecznych – zarówno społeczny, jak i inte-
lektualny, moralny oraz emocjonalny. 

Obecnie media często nagłaśniają różnego rodzaju afery wpływające na obni-
żenie wiarygodności instytucji oświatowych oraz braku zaufania w odniesieniu 
do wypełniania przez nie przypisywanych im funkcji – zarówno dydaktycznych, 
jak i  socjalizacyjnych. Jednym z  często pojawiających się w  obszarze edukacji 
zjawisk jest ściąganie. 

Ściąganie traktowane jest jako nieuczciwość szkolna. Najczęściej pojmowane 
jest ono jako odpisywanie odpowiedzi z  przygotowanych wcześniej ściąg lub 
korzystanie z pomocy rówieśników, jest ono kojarzone z sytuacjami pisemnych 
sprawdzianów wiedzy, kartkówek i egzaminów. W szerokim rozumieniu ściąga-
nie obejmuje również odpisywanie zadań domowych, korzystanie z dostępnych 
(np. w Internecie) gotowców i prac pisemnych, bez podjęcia samodzielnej pracy, 
a  także posługiwanie się streszczeniami lektur, nazywanymi często „ściągami”, 
zamiast pełnego tekstu lektury.

Ściąganie nie jest uznawane w Polsce za problem społeczny i  traktuje się je 
jako coś, co „zawsze było, jest i będzie”. Widoczne jest społeczne przyzwolenie 
na ściąganie, a  nawet pozytywne jego postrzeganie i  traktowanie go przez 
uczniów jako tradycję, którą należy pielęgnować (Kobierski, 2006). W  bada-
niach sondażowych CBOS -u  z  1997 roku 52,0% Polaków uznało ściąganie na 
maturze za czynność niewywołującą oburzenia. Z kolei w badaniach Magdaleny  
Doliwy (2006) 79,75% uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych przyznało, że 
w  czasie jednego miesiąca poprzedzającego badanie przynajmniej raz ściągało 
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w trakcie sprawdzianu, korzystając ze ściąg, 91,75% przynajmniej raz odpisywało 
odpowiedzi lub pytało o nie kolegów, a  tylko 8% uczniów oceniło te czynności 
jako zdecydowanie naganne. Takie wyniki świadczą o  tym, że jest to zjawisko 
wszechobecne i normalizowane w polskiej szkole. 

Ściąganie jednak ani nie jest przestępstwem, ani nie ma o nim mowy w re-
gulaminach. Nauczyciele twierdzą, że o kwestiach tak oczywistych się nie mówi 
(Kobierski, 2006). Ponadto, ściąganie jest zjawiskiem wygodnym nie tylko 
dla uczniów, ale i dla nauczycieli, dla których liczą się pozytywne oceny, a nie 
sposób ich uzyskania, co może stanowić podstawę przyzwolenia na ściąganie, 
będęce „przykrywką” dla ich nieefektywności lub też dla nieefektywnie funkcjo-
nującego systemu edukacji.

Istnieją różnice kulturowe w postrzeganiu ściągania. Odmiennie niż w Pol-
sce, np. w Stanach Zjednoczonych (ale nie tylko), może być ono surowo karane, 
jest także zjawiskiem społecznie potępianym. Z  kolei w  Polsce przymyka się 
na ściąganie oko. W  literaturze wskazuje się, że takie różnice mogą wynikać 
z uwarunkowań historycznych. W Polsce w przeszłości zjawisko to mogło zostać 
przewartościowane i  traktowane w  kategoriach pozytywnych jako próba walki 
z rusyfikacją czy germanizacją. Niemożność dostrzeżenia ściągania wśród kate-
gorii problemowych mogła przyczynić się do rozpowszechniania tego zjawiska. 
Z kolei to, co powszechne, staje się również normalne, dlatego też w Polsce nie 
potępia się ściągania. W gruncie rzeczy nie potępia się zachowań nieetycznych, 
które mogą być generalizowane i mogą mieć swoje konsekwencje w przyszłych 
zachowaniach nie tylko w sferze edukacyjnej, ale również w pozostałych sferach 
życia. 

Zgodnie z założeniami ukrytego programu (Jackson, 1968, za: Jankowski, 
1995) system edukacji oprócz realizacji w mniejszym lub większym stopniu przy-
pisywanych mu celów może uczyć również oszustwa. Istotne zatem z  punktu 
widzenia pedagogiki jest postawienie pytania o  przyczyny takiej sytuacji oraz 
mechanizmy sięgania przez uczniów po niedozwoloną pomoc.

W  obliczu deficytu publikacji dotyczących tematyki ściągania na gruncie 
polskim, zwłaszcza takich, które poszukują jego predyktorów, celem niniejszej 
pracy staje się nie tylko diagnoza postaw uczniów wobec ściągania, ale również 
próba określenia wpływu czynników intrapsychicznych oraz sytuacyjnych na 
skłonność do ściągania, a także do pomocy w ściąganiu. W przeprowadzonych 
badaniach uwzględniono zatem czynniki tkwiące w:
– jednostce, takie jak moralność czy motywacja do nauki;
– w  obrębie instytucji szkolnych (percepcja zachowań nauczyciela, percepcja 

relacji w  klasie, występowanie czynników neutralizujących normy, wielkość 
ryzyka przyłapania na ściąganiu); 

– w obrębie rodziny (percepcja zachowań rodziców). 
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Niniejsza praca1 składa się z wprowadzenia oraz trzech zasadniczych części: 
teoretycznej, metodologicznej oraz analizy wyników badań, a  także podsumo-
wania i wniosków końcowych. Ponadto w końcowej części pracy zamieszczono 
bibliografię, spisy tabel i rysunków oraz aneks, w którym załączono zastosowane 
narzędzia badawcze, zestawienie wykorzystanych scenariuszy zdarzeń, klucze 
do skonstruowanych skal pomiarowych oraz zestawienie współczynników ich 
rzetelności, a także tabel z wynikami analiz regresji niezbędnych w przeprowa-
dzaniu analizy mediacji.

W pierwszej – teoretycznej – części pracy przedstawiono, na podstawie obowią-
zujących koncepcji teoretycznych, literatury przedmiotu oraz aktualnych danych 
empirycznych, niezbędne pojęcia, na których opiera się projekt przeprowadzonych 
badań, a także uwzględnionych w nich zmiennych. Zaprezentowano problematykę 
uczenia się oraz poddano dyskusji pojęcie ściągania, które następnie omówiono 
w aspekcie ryzyka i ryzykowania. Dodatkowo przedstawiono koncepcję rozwoju 
moralnego i pojęcie moralności, będącej jednym z wyznaczników skłonności do 
ściągania, a równolegle omówiono także koncepcję neutralizacji w ujęciu Davida 
Matzy i Greshama M. Sykesa. Zaprezentowano pojęcie motywacji i przedstawiono 
podstawowe jej teorie w odniesieniu do problematyki edukacji. Szczególnie pod-
kreślono podejście Edwarda Deciego i Richarda Ryana. Omówiono także proble-
matykę społecznego kontekstu procesu kształcenia w odniesieniu do środowiska 
rodzinnego i  zachowań rodziców, a  także do środowiska szkolnego i  zachowań 
nauczycieli oraz relacji w klasie.

W  drugiej części pracy zaprezentowano metodologiczną koncepcję badań 
własnych w  oparciu o  wiedzę i  sposoby postępowania badawczego. Część ta 
rozpoczyna się od przedstawienia celu i przedmiotu badań. Następnie zamiesz-
czono podstawowe założenia, w  oparciu o  które przeprowadzono niniejsze 
badania. Problematykę badań własnych podzielono na trzy części. Pytania i hi-
potezy zostały adekwatnie rozdzielone pomiędzy wyszczególnione części badań. 
Zaprezentowano metody badań oraz scharakteryzowano grupę osób poddaną 
procedurze badawczej. Przedstawiono zmienne uwzględnione w badaniach wraz 
z  ich definicjami i  operacjonalizacją. Większość z  nich operacjonalizowano za 
pomocą skal pomiarowych własnej konstrukcji, opisano więc także ich proce-
dury oraz podano wyniki analiz czynnikowych, trafności treściowej i rzetelno-
ści skal. Zarysowano również podstawowe metody analizy statystycznej służącej 
opracowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Trzecia część pracy obejmuje analizę i  interpretację wyników badań wraz 
z  odpowiedzią na postawione pytania badawcze oraz rozstrzygnięcie prawdzi-
wości postawionych hipotez badawczych. 

1 Monografia została przygotowana na podstawie dysertacji doktorskiej obronionej pod kie-
runkiem prof. UŚ dr hab. Ewy Wysockiej na Wydziele Pedagogiki i  Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego w 2015 roku.
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W  zakończeniu przedstawiono interpretację uzyskanych wyników badań 
w świetle literatury przedmiotu oraz w odniesieniu do dostępnych w niej danych 
empirycznych. Przedstawiono również wnioski wynikające z  rezultatów badań 
pozwalające na zarysowanie obrazu zjawiska ściągania w  polskiej szkole oraz 
przyjmowanych przez uczniów postaw względem niego, jego korelatów, predyk-
torów oraz wpływu percepcji zachowań rodziców i nauczycieli, a także percepcji 
relacji w klasie na skłonność do ściągania, z uwzględnieniem pośredniczącej roli 
motywacji do nauki.

W  opiniach wielu ludzi ściąganie nie jest zjawiskiem ani jednoznacznie 
pozytywnym, ani też negatywnym, zatem trudne byłoby całkowite jego wyeli-
minowanie z rzeczywistości szkolnej. Jednak znajomość postaw uczniów wobec 
ściągania oraz wyznaczników tego zjawiska może ułatwić opiekunom organizo-
wanie procesu uczenia się w takich warunkach, które prowadzą do jak najwięk-
szej efektywności. Świadomość wpływu zachowań uczniów oraz relacji w klasie 
nie tylko na procesy motywacyjne, ale również na skłonność do ściągania może 
przyczynić się do ich przynajmniej drobnej korekty, która z  kolei zwrotnie 
wpływać może na zmniejszenie skłonności do ściągania lub zniwelowanie takiej 
potrzeby u uczniów.
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Rys. 20. Mechanizmy zależności pomiędzy percepcją ojca jako wspierającego autono-

mię, motywacją oraz ściąganiem sprawczym (mediacje częściowe)
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Using cheat sheets at school as a manifestation of scholastic fraud

Su m ma r y

The aim of the present work was to present the problems associated with using cheat sheets 
in post-gimnazjum schools within a theoretical framework and on the basis of the results of 
research which has been heretofore conducted in this field. Moreover, the results of the research 
conducted by the author was presented.

The work consists of two fundamental parts. The first part contains a theoretical introduction 
to the understanding of the phenomenon of using cheat sheets at school and the determinatives 
thereof. This part constitutes the basis for the results of the author’ personal research, conducted 
and discussed in the further part of the book. The first subchapter presents the school as the basic 
environment of the psychosocial development of the pupil and discusses the basic theories of 
motivation in education with special reference to the concept of the Self-Determination Theory, 
as well as the role of perception-related factors in the context of the behaviour of teachers, parents 
and the relations in the class. The second subchapter presents the school as the area of acquir-
ing extranormative behaviour; it discusses the selected theories of deviation in reference to the 
phenomenon of using cheat sheets, including the theory of neutralisation. The second subchapter 
discusses the theoretical bases of the problem of cribbing, its origins and the motivation to crib 
among pupils. These aspects were related to the category of risk and of moral development.

The second part presents the methodological concepts of the research which was conducted. 
The aim and the object of research, the problems and hypotheses, the methods of research, the 
selection of the research sample and the area of research were described in detail. The variables 
which were taken into account in the research and the detailed operationalisation of these 
variables in the form of a presentation of the tools which were constructed for the purposes of 
research were described. Moreover, the methods of the statistical analysis of the research were 
presented.

The third part of the work constitutes a description of the results of research which was con-
ducted. This part was divided into three subchapters. The first subchapter constitutes an attempt 
at describing and systematising the phenomenon of cribbing and the associated experiences in 
the perception of pupils. Here the opinions and declarations of pupils concerning the diffusion of 
the phenomenon and the ways and means of cribbing, the justifying and repelling motivation to 
crib or not to crib as well as the consequences of cribbing. Moreover, the problems of providing 
assistance in cribbing and the behaviour and emotions of pupils which appear in the situation of 
“extorting assistance” as well as the attitudes toward “squealing” are presented. Additionally, the 
experiences of pupils associated with items in the school reading lists and doing homework as 
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elements of scholastic fraud as well as the voluntary remarks of pupils about the phenomenon of 
cribbing itself are presented. The second subchapter presents the problems of the mediatory role 
of motivation to study in the concept of the Self-Determination Theory (in the following planes: 
amotivation, external motivation, introjected motivation, motivation based on identification and 
internal motivation) in the relations between: the perception of the behaviour of parents and 
teachers (construed in two dimensions: control and fostering autonomy) and the perception of 
the relations in the class – competition as well as collaboration and support between pupils and 
cribbing which involves three factors: causative cribbing, being an accessory to cribbing and 
reluctance to provide assistance. The third subchapter constitutes a description of the results 
of a quasi-experiment involving the influence of the magnitude of risk, the appearance of the 
factor which neutralises norms, the purpose of cribbing, the proclivity to observe norms and the 
proclivity to break them to the proclivity to cribbing.

The work features a conclusion, a general reflection upon the phenomenon of cribbing and 
the interpretation of the results of research which were acquired in the context of their signifi-
cance to educational practice.




