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znalezieniem nowej placówki edukacyjnej – komisje rekrutacyjne są szczególnie wyczulone na 
udokumentowane próby oszustwa w aktach kandydatów. Konsekwencje okazują się często 
dalekosiężne i uniemożliwiają zdobycie wymarzonej pracy czy karierę naukową. Mimo to, aż 
60 proc. uczniów szkół gimnazjalnych i 70 proc. studentów przyznaje się do jakiejś formy 
ściągania. Podczas testów często pomagają im sami nauczyciele, pragnący poprawy wyników 
swoich wychowanków! Z kolei w krajach azjatyckich (np. Korei Południowej) problem 
praktycznie nie istnieje z uwagi na grożące restrykcje. Uczeń przyłapany na oszustwie 
podlega karom cielesnym, częściej jednak zostaje wydalony ze szkoły. W Chinach zdarzył się 
nawet przypadek wyroku skazującego na więzienie w zawieszeniu za korzystanie ze ściąg 
podczas egzaminu. Także w krajach skandynawskich ściąganie traktowane jest jako 
wykroczenie. Bardziej liberalne okazały się władze Uniwersytetu Sewilskiego, które uznały, że 
student przyłapany na oszustwie nie może zostać wyproszony z sali, gdyż jest to niezgodne 
z prawem do odbycia egzaminu” 
 

Źródło: http://www.t-mobile-trendy.pl/artykul,748,sciagac_czy_nie,trendy,3.html 
 
2. Nauczyciel zaprasza uczniów do dalszej pracy z wykorzystaniem metody 

metaplanu, która pozwoli ocenić, dlaczego tak jest w naszym kraju i co 
należy zrobić, aby zmienić taką sytuację. 

Uczniowie pracują metodą metaplanu, tzn. przygotowują plakat, który opisze 
jakie działania należy podjąć, aby uczniowie nie ściągali na egzaminach. 
Liderzy prezentują wyniki pracy swojej grupy.  

Przykładowe rozwiązania: 

Jak jest? 

 Uczniowie korzystają ze ściąg 
 Uczniowie przepisują zadania od 

koleżanek i kolegów  
 Uczniowie korzystają 

bezkrytycznie z materiałów 
zamieszczonych w Internecie 

Jak powinno być? 

 Uczniowie wiedzą, że ściąganie 
jest zachowaniem nieetycznym 

 Wynik egzaminu jest informacją 
dla ucznia i nauczyciela o ich 
dotychczasowej pracy 

Dlaczego tak jest? 

 Uczniowie i często dorośli 
akceptują ściąganie jako sposób 
na zdanie egzaminu 

 Uczniowie nie uczą się lub nie 
potrafią się skutecznie uczyć 

Co należy zrobić, aby było inaczej?  

 Przekonać uczniów, że 
ściąganie jest oszustwem 

 Prowadzić zajęcia dla uczniów 
jak powinni się efektywnie 
uczyć 

 



3. Nauczyciel omawia wyniki pracy, zwraca uwagę na stereotyp przyzwolenia 
społecznego na ściąganie w trakcie egzaminów, odpisywanie zadań, 
ściąganie gotowców z Internetu itp. 
 

4. Uczniowie podsumowują zajęcia, krótkim zdaniem: Jestem dorosły i nie 
ściągam, bo….. 

 
5. Nauczyciel prezentuje plakat CKE, jak zdający powinni zachować się na 

egzaminie. 


