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Cel pracy
Celem niniejszego artyku³u jest analiza efektywnoœci funkcjonowania w sytuacji egzaminu,
w zale¿noœci od jej oceny poznawczej w kategorii wyzwania lub zagro¿enia. Powszechnoœæ zjawiska stresu egzaminacyjnego, czyni zasadnym
poszukiwanie optymalnych sposobów radzenia
sobie w tych okolicznoœciach.
Wspó³czeœnie stres egzaminacyjny sta³ siê
nieod³¹cznym elementem naszego doœwiadczenia. Zbli¿anie siê Polski do modelu prezentowanego przez pañstwa Unii Europejskiej, m.in.
pod wzglêdem struktury systemu kszta³cenia, wymogów zwi¹zanych z ci¹g³ym poszerzaniem wiedzy oraz doskonaleniem umiejêtnoœci, sprawia,
i¿ problemy zwi¹zane z prze¿ywaniem stresu
egzaminacyjnego dotycz¹ coraz wiêkszej czêœci
populacji.
Pod³o¿e teoretyczne prezentowanych badañ
stanowi³ relacyjny paradygmat stresu. Najwiêksze zas³ugi w jego rozpowszechnianiu przypisuje siê Lazarusowi, który wraz ze wspó³pracownikami opracowa³ wci¹¿ rozwijan¹ transakcyjn¹
koncepcjê stresu i radzenia sobie (8, 4, 5, 7).
Podstawowym w¹tkiem rozwa¿añ Lazarusa jest
znaczenie kontekstu sytuacyjnego oraz relacji
jednostka – otoczenie dla wszelkich form aktywnoœci cz³owieka. Istota rozumienia przez niego
stresu polega na ujmowaniu go w kategoriach
relacji pomiêdzy cz³owiekiem a otoczeniem, która

oceniana jest przez dan¹ osobê jako obci¹¿aj¹ca lub przekraczaj¹ca jej zasoby i zagra¿aj¹ca
jej dobrostanowi (4). Zatem stres nie wynika ani
jedynie z obiektywnych warunków, ani nie jest
zale¿ny tylko od jednostki, ale jest uwarunkowany zarówno przez cechy œrodowiska, jak
i przez w³aœciwoœci podmiotu.
Kluczowym pojêciem, w teorii Lazarusa, jest
ocena poznawcza. Polega ona na ustaleniu
relacji pomiêdzy wymaganiami, ograniczeniami
i zasobami otoczenia, a indywidualnymi cechami
jednostki.
W niniejszej pracy przedmiotem analiz by³a
ocena poznawcza dokonywana w kategorii wyzwania lub zagro¿enia oraz jej wp³yw na proces
radzenia sobie ze stresem. Nale¿y podkreœliæ, i¿
sytuacja wyzwania ró¿ni siê od sytuacji sprzyjaj¹co-pozytywnej. Wyzwanie jest podtypem
sytuacji stresowej i zawiera w sobie pewn¹ ambiwalencjê, gdy¿ wi¹¿e siê zarówno z emocjami
pozytywnymi, np. nadzieja, zapa³, jak i negatywnymi, takimi jak: niepewnoœæ, martwienie siê.
Oprócz potencjalnych korzyœci ten rodzaj sytuacji niesie ze sob¹ równie¿ niebezpieczeñstwo
przekroczenia lub wyczerpania zasobów, jakie
posiada dana jednostka. Podmiot ocenia sytuacjê jako trudn¹, ale jednoczeœnie jest przekonany, ¿e wykorzystanie lub zdobycie odpowiednich
zasobów daje realn¹ szansê na sprostanie wymaganiom. Postrzeganie sytuacji w kategoriach
zagro¿enia ma natomiast miejsce wówczas, gdy
osoba odbiera otoczenie jako niebezpieczne
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oraz zak³ada, i¿ brak jej zasobów do zapanowania nad nim. Towarzysz¹ temu z regu³y negatywne emocje, takie jak: lêk, martwienie siê.

Problematyka badañ
Egzamin jest Ÿród³em stresu dla licznej i wa¿nej
grupy spo³ecznej. Problematyka z nim zwi¹zana
znajduje szerokie odzwierciedlenie w badaniach
tego obszaru. Dostarczaj¹ one wiedzy na temat
procesów zwi¹zanych ze stresem egzaminacyjnym. Wyniki niektórych z nich s¹ jednak niejednoznaczne.
Sytuacja egzaminacyjna, stanowi¹ca przedmiot
niniejszej pracy, by³a czêstym terenem badañ
nad stresem psychologicznym, zw³aszcza
w okresie dynamicznego ich rozwoju, zapocz¹tkowanego w latach osiemdziesi¹tych dwudziestego wieku (1, 2, 7, 9, 10, 11). Dotychczasowe
badania tej tematyki przybli¿y³y procesy, zale¿noœci zwi¹zane z sytuacj¹ stresu egzaminacyjnego. Istniej¹ jednak pytania, na które nie uzyskano jednoznacznych odpowiedzi. Wyniki niektórych badañ s¹ zaskakuj¹ce z uwagi na ich
niezgodnoœæ z wiedz¹ potoczn¹ oraz logicznym
wnioskowaniem. Mo¿na tutaj przytoczyæ wnioski
o braku zale¿noœci miêdzy instrumentalnym,
zorientowanym na problem radzeniem sobie
a dystresem emocjonalnym i rezultatami egzaminu (3, 9). Równie¿ w odniesieniu do form radzenia
sobie bezpoœrednio ukierunkowanych na przygotowania do egzaminu dotychczas zwykle
stwierdzano brak zwi¹zku lub te¿ s³aby zwi¹zek
z ocen¹ egzaminacyjn¹. Czêstym przedmiotem
badañ by³y podobieñstwa i ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi etapami stresu egzaminacyjnego
(9, 10). Pewne zagadnienia natomiast zasadniczo nie by³y, jak dot¹d, poddawane analizie. Jednym z nich jest zale¿noœæ efektywnoœci radzenia
sobie ze stresem egzaminacyjnym od dokonanej
przez podmiot oceny poznawczej sytuacji.
Jak wczeœniej wspomniano, w koncepcji stresu
Lazarusa i Folkman (4) kluczowe znaczenie
przypisuje siê subiektywnej ocenie relacji pomiêdzy osob¹ a otoczeniem. Radzenie sobie ze
stresem jest procesem inicjowanym i monitorowanym przez poznawcze oszacowanie (4, 5, 6).
Mimo i¿ ocena poznawcza jest pojêciem kluczowym w koncepcji poznawczej, do tej pory nie
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poddano dok³adnej analizie procesu radzenia
sobie ze stresem egzaminacyjnym oraz jego
efektywnoœci w kontekœcie dokonanej przez podmiot oceny poznawczej sytuacji.
Poni¿ej przedstawiono hipotezy teoretyczne
dotycz¹ce przewidywanych zale¿noœci pomiêdzy
zmiennymi:
1. Rodzaj oceny poznawczej (wyzwanie b¹dŸ
zagro¿enie) wp³ywa na efektywnoœæ radzenia
sobie w wymiarze psychologicznym – doœwiadczane emocje.
2. Rodzaj oceny poznawczej (wyzwanie b¹dŸ
zagro¿enie) wp³ywa na efektywnoœæ radzenia
sobie w wymiarze spo³ecznym – pewnoœæ
siebie w kontaktach spo³ecznych, iloœæ konfliktów interpersonalnych.
3. Rodzaj oceny poznawczej (wyzwanie b¹dŸ
zagro¿enie) wp³ywa na efektywnoœæ radzenia
sobie w kontekœcie oceny uzyskanej z egzaminu.

Osoby badane i przebieg badañ
Badania prowadzone by³y w ramach Projektu
KBN Nr 1 H01f 014 14 pod kierunkiem Ireny
Heszen-Niejodek pt. „Styl radzenia sobie ze stresem, rodzaj sytuacji stresowej a przebieg i efektywnoœæ radzenia sobie”. Projekt ten obejmowa³
piêæ faz badañ: faza I – na pocz¹tku drugiego semestru studiów; faza II – dwa dni przed egzaminem; faza III – dwa dni przed og³oszeniem wyników; faza IV – piêæ dni po og³oszeniu wyników;
faza V – dwa dni przed egzaminem poprawkowym.
Z uwagi na problematykê niniejszej pracy, w celu
zweryfikowania postawionych hipotez analizie
poddano wyniki uzyskane w fazie drugiej oraz
czwartej.
Faza druga mia³a miejsce dwa dni przed egzaminem i zawiera³a pomiar oceny poznawczej
sytuacji oraz efektywnoœci funkcjonowania w
wymiarach psychologicznym i spo³ecznym.
Faza czwarta mia³a miejsce po og³oszeniu
wyników egzaminu. Informacje pochodz¹ce z tej
fazy, które zosta³y wykorzystane w procesie weryfikacji hipotez, dotyczy³y ocen z egzaminu uzyskanych przez studentów.
Osobami badanymi byli studenci I roku studiów
stacjonarnych na kierunku psychologia Uniw-
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ersytetu Œl¹skiego w Katowicach oraz studenci I
roku medycyny Œl¹skiej Akademii Medycznej,
Wydzia³ w Katowicach. W wypadku obu
kierunków wybrany zosta³ egzamin testowy o wysokim stopniu trudnoœci. Dla studentów psychologii by³ to egzamin z biomedycznych podstaw
zachowania, z którego zazwyczaj 30–50% studentów otrzymuje w pierwszym terminie ocenê
niedostateczn¹; dla studentów medycyny –
testowe zaliczenie chemii, które w roku akademickim poprzedzaj¹cym badania zakoñczy³o siê
w pierwszym terminie niepowodzeniem u 70%
osób. Udzia³ w badaniach by³ dobrowolny.

Mierzone zmienne
Z uwagi na fakt testowania hipotez w oparciu o
model analizy œcie¿ek, w niniejszej pracy wykorzystane zosta³y pojêcia zmiennej egzogenicznej
oraz endogenicznej. W obrêbie tej metody analizy
zmienna niezale¿na ma charakter zmiennej
egzogenicznej, natomiast zmienne zale¿ne
okreœlane s¹, jako zmienne endogeniczne. Zmienn¹ egzogeniczn¹ stanowi³a ocena poznawcza sytuacji egzaminu, któr¹ okreœlano na podstawie
Kwestionariusza Oceny Sytuacji, którego podstawê teoretyczn¹ stanowi koncepcja oceny poznawczej Lazarusa i Folkman (4, 5). Na podstawie analizy czynnikowej uzyskano trzy kategorie
oceny poznawczej: wyzwanie, zagro¿enie oraz
krzywda/strata.
Zmienn¹ endogeniczn¹ stanowi³a natomiast
efektywnoœæ radzenia sobie, okreœlana na podstawie funkcjonowania w wymiarach psychologicznym, spo³ecznym oraz na podstawie oceny
uzyskanej z egzaminu. Efektywnoœæ funkcjonowania w wymiarze psychologicznym oceniana
by³a poprzez okreœlenie stanu emocjonalnego
badanych, w oparciu o wynik uzyskany w Kwestionariuszu Stanu Emocjonalnego. Klucz do tego narzêdzia opracowany zosta³ w oparciu
o analizê czynnikow¹. Efektywnoœæ funkcjonowania w wymiarze spo³ecznym oceniana by³a
poprzez okreœlenie poziomu pewnoœci siebie
w kontaktach spo³ecznych oraz iloœci konfliktów
interpersonalnych, na podstawie wyniku uzyskanego w Kwestionariuszu Kontaktów Spo³ecznych.

Wyniki
Zale¿noœci pomiêdzy zmiennymi testowano za
pomoc¹ analizy œcie¿ek. W tym celu wykorzystany zosta³ Program LISREL 8.12 dla Windows.
Charakterystyka formalna uzyskanego modelu
zale¿noœci pomiêdzy zmiennymi zosta³a dokonana w oparciu o dwa wskaŸniki (statystyki) dobroci
dopasowania: CHI-square (CHI2) oraz Goodness
of fit index (GFI). Przyjmuj¹ one nastæpujà¹ce
wartoúci: CHI2 wynosi 91,61 przy 80 stopniach
swobody, GFI wynosi natomiast 0,94. W oparciu
o przytoczone wartoúci wskaêników dobroci dopasowania stwierdziæ mo¿na, i¿ uzyskany model
cechuje poprawnoœæ pod wzglêdem formalnym.
W adekwatny sposób opisuje on rzeczywisty
obraz relacji zachodz¹cych pomiêdzy badanymi
zmiennymi. Weryfikacji hipotez dokonano na poziomie istotnoœci p < 0,001.
Tabela 1.
Zale¿noœci pomiêdzy analizowanymi zmiennymi
Zmienne
Zmienne endogeniczne
egzogeniczne
Ocena
poznawcza
sytuacji jako
wyzwania

Emocje wyzwania:
Podekscytowanie,
Satysfakcja, Zapa³

Emocje zagro¿enia:
Lêk, Niepewnoœæ,
Martwienie siê,
Bezradnoœæ

Ocena
poznawcza
sytuacji jako
zagro¿enia

Emocje krzywdy, straty:
Z³oœæ,
Rozczarowanie,
Przygnêbienie
Iloœæ konfliktów
interpersonalnych

Wspó³czynnik
korelacji

0,46

0,33

0,35

0,35

Pewnoœæ siebie w
kontaktach spo³ecznych

-0,32

Ocena z egzaminu

-0,26

Poni¿ej omówione zosta³y zale¿noœci pomiêdzy
poszczególnymi zmiennymi, które przedstawia
tabela 1.
1. Pierwsza hipoteza dotyczy³a wp³ywu rodzaju
oceny poznawczej na efektywnoœæ radzenia
sobie w wymiarze psychologicznym:
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• Zgodnie z oczekiwaniami odnotowano dodatni¹ korelacjê pomiêdzy ocen¹ poznawcz¹ sytuacji jako wyzwania a emocjami
wyzwania: podekscytowanie, satysfakcja,
zapa³. Wspó³czynnik korelacji przyj¹³ wartoœæ 0,46.
• Stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
ocen¹ poznawcz¹ dokonan¹ w kategorii zagro¿enia a emocjami zagro¿enia: lêk, niepewnoœæ, martwienie siê, bezradnoœæ
(wspó³czynnik korelacji 0,33) oraz emocjami krzywdy/straty: z³oœæ, rozczarowanie,
przygnêbienie (wspó³czynnik korelacji 0,35).
2. Druga hipoteza dotyczy³a wp³ywu rodzaju
oceny poznawczej na efektywnoœæ radzenia sobie w wymiarze spo³ecznym:
• Uzyskano dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
ocen¹ sytuacji jako zagro¿enia a iloœci¹
konfliktów interpersonalnych (0,35), a tak¿e
ujemn¹ korelacjê w odniesieniu do poziomu
pewnoœci siebie w kontaktach spo³ecznych
(–0,32).
3. Trzecia hipoteza dotyczy³a wp³ywu rodzaju
oceny poznawczej na ocenê uzyskan¹ z egzaminu:
• Nie odnotowano faktu istnienia bezpoœredniej zale¿noœci pomiêdzy ocen¹ sytuacji jako wyzwania a ocen¹ z egzaminu.
• Wykazany zosta³ ujemny wp³yw oceny sytuacji jako zagro¿enia na ocenê uzyskan¹
z egzaminu (wspó³czynnik korelacji -0,26).

Omówienie wyników
Rozpoczynaj¹c analizê poszczególnych wyników, stwierdziæ nale¿y, i¿ w wiêkszoœci s¹ one
zgodne z za³o¿eniami teoretycznymi przyjêtymi
w niniejszej pracy.
Zgodnie z oczekiwaniami, uzyskano potwierdzenie dla istnienia wp³ywu rodzaju oceny poznawczej na efektywnoœæ radzenia sobie w wymiarach: psychologicznym, spo³ecznym oraz
w odniesieniu do oceny uzyskanej z egzaminu.
Ocena poznawcza sytuacji jako wyzwania sprzyja emocjom wyzwania. Ocena poznawcza sytuacji jako zagro¿enia wywo³uje natomiast emocje
krzywdy/straty oraz emocje zagro¿enia. Mo¿na
zatem stwierdziæ, i¿ wiêkszego komfortu
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psychicznego doœwiadczaj¹ osoby postrzegaj¹ce sytuacjê egzaminacyjn¹ jako wyzwanie,
aczkolwiek nie oznacza to, i¿ ich odczucia s¹
jednoznacznie pozytywne. Na podstawie analizy
czynnikowej stwierdzono, i¿ sk³adnikami emocji
wyzwania s¹: podekscytowanie, satysfakcja i zapa³. Widzimy zatem, ¿e z emocjami wyzwania
wi¹¿e siê stan pobudzenia wy¿szy od przeciêtnego. Jednak ogólny obraz stanu emocjonalnego osób doœwiadczaj¹cych emocji wyzwania
jest z pewnoœci¹ znacznie bardziej korzystny ni¿
w przypadku osób prze¿ywaj¹cych emocje krzywdy/straty (z³oœæ, rozczarowanie, przygnêbienie)
oraz emocje zagro¿enia (lêk, niepewnoœæ, martwienie siê, bezradnoœæ).
W odniesieniu do funkcjonowania spo³ecznego
stwierdzono, i¿ ocena poznawcza sytuacji jako
zagro¿enia wi¹¿e siê z wiêksz¹ iloœci¹ konfliktów
interpersonalnych oraz ni¿szym poziomem
pewnoœci siebie w kontaktach spo³ecznych, ni¿
ma to miejsce w odniesieniu do oceny sytuacji
jako wyzwania. Mamy zatem do czynienia z niekorzystnym wp³ywem oceny sytuacji jako zagro¿enia na efektywnoœæ funkcjonowania w wymiarze spo³ecznym. Z jednej strony, w sposób
negatywny oddzia³uje ona na relacje z innymi
osobami, wp³ywaj¹c na czêstotliwoœæ sprzeczek,
k³ótni, z drugiej strony, obni¿a skutecznoœæ realizacji zadañ, których wykonanie wymaga interakcji spo³ecznych, obrony w³asnych interesów.
Z ocen¹ efektywnoœci funkcjonowania w sytuacji
egzaminacyjnej wi¹¿e siê naturalnie kwestia
oceny uzyskanej z egzaminu. To ona najprawdopodobniej stanowi g³ówne kryterium oceny
efektywnoœci, jakim pos³uguj¹ siê same osoby
zdaj¹ce egzamin. Badania wykaza³y, i¿ ocena
sytuacji jako zagro¿enia niekorzystnie oddzia³uje
na wyniki egzaminu. Mamy do czynienia z bezpoœrednim wp³ywem oceny poznawczej sytuacji
na ocenê uzyskan¹ z egzaminu. Dotyczy on jednak tylko oceny sytuacji jako zagro¿enia.
Nie stwierdzono takiego wp³ywu, w odniesieniu
do oceny poznawczej sytuacji jako wyzwania.
Fakt ten mo¿e siê wi¹zaæ z trudnoœciami
w uchwyceniu oddzia³ywañ oceny poznawczej
sytuacji jako wyzwania. Mo¿na je ³¹czyæ
z powszechnym stosowaniem w naszym kraju
stosunkowo ma³ej skali ocen (2 do 5). W zwi¹zku
z tym wszystkie osoby, które uzyska³y ocenê
niedostateczn¹, traktowane by³y podczas stosowania procedur analizy statystycznej na równi,
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z uwagi na fakt niespe³nienia kryterium, jakim
by³o uzyskanie co najmniej 51% punktów mo¿liwych do zdobycia podczas egzaminu. Grupa ta
wykazuje jednak du¿e zró¿nicowanie wewnêtrzne. Osoby, które siê w niej znalaz³y, otrzyma³y od
0 do 50% punktów. W tej grupie studentów, osoby oceniaj¹ce egzamin jako wyzwanie mog³y
œrednio uzyskaæ lepszy wynik punktowy ni¿ osoby dokonuj¹ce oceny sytuacji egzaminacyjnej
jako zagro¿enia. Podejrzewaæ mo¿na, i¿ wykorzystanie wiêkszej skali (np. kilkudziesiêciostopniowej, jak ma to miejsce w japoñskim systemie
oœwiaty) pozwoli³oby na bardziej precyzyjny opis
zale¿noœci pomiêdzy ocen¹ poznawcz¹ sytuacji
a wynikami egzaminu.
Podsumowanie
Na podstawie analizy relacji pomiêdzy zmiennymi, dokonanej w niniejszej pracy, stwierdziæ
mo¿na, i¿ w sytuacji stresu egzaminacyjnego
ocena poznawcza sytuacji odgrywa znacz¹c¹
rolê w przebiegu procesu radzenia sobie ze stresem, wp³ywaj¹c na jego efektywnoœæ. Wiêkszego komfortu emocjonalnego doœwiadczaj¹ osoby, postrzegaj¹ce egzamin jako wyzwanie. Lepiej funkcjonuj¹ one równie¿ na p³aszczyŸnie
relacji interpersonalnych oraz uzyskuj¹ wy¿sze
oceny z egzaminu. Warto zatem zwróciæ uwagê
na znaczenie odpowiedniego nastawienia wobec
sytuacji egzaminu, które mo¿e zapewniaæ nam
optymalne funkcjonowanie w tych okolicznoœciach.
Streszczenie
Prezentowane badania dotyczy³y wp³ywu oceny
poznawczej sytuacji na proces radzenia sobie ze
stresem egzaminacyjnym. Uzyskane wyniki
œwiadcz¹ o tym, i¿ ocena poznawcza wp³ywa na
efektywnoœæ radzenia sobie na poziomie psychologicznym. Ocena poznawcza sytuacji jako
wyzwania sprzyja emocjom wyzwania (podekscytowanie, satysfakcja, zapa³). Ocena poznawcza sytuacji jako zagro¿enia wywo³uje natomiast
emocje krzywdy/straty oraz emocje zagro¿enia
(lêk, niepewnoœæ, martwienie siê, bezradnoœæ).
Wiêkszego komfortu psychicznego doœwiadczaj¹ osoby oceniaj¹ce sytuacjê egzaminu jako
wyzwanie.

Ocena poznawcza wp³ywa równie¿ na efektywnoœæ radzenia sobie na poziomie spo³ecznym.
Ocena poznawcza sytuacji jako zagro¿enia
wi¹¿e siê z wiêksz¹ iloœci¹ konfliktów interpersonalnych oraz ni¿szym poziomem pewnoœci siebie, ni¿ ma to miejsce w odniesieniu do oceny
sytuacji jako wyzwania.
Ocena poznawcza wp³ywa na rezultaty egzaminu. Badania wykaza³y, i¿ ocena sytuacji jako
zagro¿enia niekorzystnie oddzia³uje na wyniki
egzaminu.
S³owa kluczowe: stres egzaminacyjny, ocena
poznawcza
Summary
The presented research has concerned influence
of cognitive appraisal upon the process of coping
with examination stress. The results show that
cognitive appraisal affects efficiency of coping
on psychological level. Cognitive appraisal of a
situation as a challange helps challange emotions (excitement, satisfaction, eagerness).
Cognitive appraisal of a situation as a threat results in harm/loss emotions and threat emotions
(fear, anxiety, being afraid, helplessness). Bigger
psychic comfort is thus experienced by the persons perceiving exam situation as a challange.
Cognitive appraisal also affects efficiency of
coping on social level. Cognitive appraisal of
a situation as a threat involves more interpersonal conflicts and lower level of self confidence
than apraisal of a situation as a challange does.
Cognitive appraisal affects examination results.
The research has shown that appraisal of
a situation as a threat has a negative influence
upon examination results.
Key words: examination stress, cognitive
appraisal
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