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DLACZEGO UCZNIOWIE POLSKICH SZKÓŁ SĄ PRZECIĄŻENI 

NAUKĄ? 

 

WHY ARE POLISH SCHOOL STUDENTS OVERWORKED? 

 

Bartosz Atroszko 

 
Abstrakt 

Na podstawie dotychczas prowadzonych badań można sformułować wniosek, że uczniowie 

polskich szkół czują się przeciążeni nauką. Celem niniejszego artykułu jest próba udzielenia 

odpowiedzi na pytanie o przyczyny zaistnienia tego problemu. Wydaje się, że problem 

przeciążenia uczniów polskich szkół jest złożony i wynika on ze współwystępowania wielu 

niesprzyjających czynników jednocześnie. 

Słowa kluczowe: przeciążenie nauką, stres szkolny, uczniowie, zmęczenie 

 

Abstract 

Based on the research conducted so far, it can be concluded that students of Polish schools 

feel overloaded. The purpose of this article is to answer the question about the reasons for this 

problem. It seems that the problem of overburdening students with work in Polish schools is 

complex and results from the coexistence of many unfavorable factors at the same time. 
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1 WPROWADZENIE 

Wiele wskazuje na to, że uczniowie polskich szkół są przeciążeni nauką mającą miejsce w 

szkole i w domu. Świadczą o tym prowadzone badania z których wynika, że uczniowie czują 

się zmęczeni (Sikora, 2010, s. 42; Korczyński, 2014, s. 93-94), skarżą się na konieczność 

odrabiania zróżnicowanych i czasochłonnych prac domowych (Sikora, 2010, s. 42; Leśniak, 

2015, s. 105; Korczyński, 2014, s. 95), brakuje im czasu na odpoczynek i rekreację po szkole 

(Sikora, 2010, s. 42; Leśniak, 2015, s. 105; Korczyński, 2014, s. 95; Pyzik, Rodziewicz-

Gruhn, 2007), czują się obciążeni pisaniem kilku sprawdzianów/kartkówek w ciągu jednego 

dnia lub jednego tygodnia (Sikora, 2010, s. 42), mają trudności związane z uczestniczeniem w 

wielu różnych zajęciach/lekcjach jednego dnia (Sikora, 2010, s. 42), zaś materiał lekcyjny, 

który muszą przyswoić, jest zbyt obszerny (Leśniak, 2015, s. 106). Z badania Lewickiej-

Zelent i Trojanowskiej (2018) wynika, że szkoła kojarzy się uczniom ponad trzy razy częściej 

ze zmęczeniem (74% odpowiedzi) niż z możliwością zdobywania nowej wiedzy (21% 

odpowiedzi). Autorki, podsumowując wyniki swoich badań, stwierdziły, że głównym 

źródłem stresu dla uczniów klas siódmych jest przeciążenie, stanowiące sytuację, w której 

uczeń musi wykonywać zadania przekraczające jego możliwości psychiczne oraz fizyczne lub 

znajdujące się na granicy tych możliwości (Lewicka-Zelent, Trojanowska, 2018, s. 142). 

Przeciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi jest zjawiskiem szkodliwym dla ich zdrowia, 

dobrostanu psychicznego i rozwoju. Konsekwencją długotrwałego przeciążenia może być 

pojawienie się syndromu wypalenia w roli ucznia (wypalenia szkolnego)(Kwiatkowski, 2019; 

Muchacka-Cymerman, Tomaszek, 2017; Salmela-Aro i inni, 2009; Tomaszek, 2017; Luo i 

inni, 2016). Poczucie zmęczenia i znużenia odczuwane przez młodzież może być jedną z 

przyczyn rozpowszechnienia spożywania napojów energetycznych w tej grupie osób. Odsetek 

nastolatków sięgających po tego typu szkodliwe dla zdrowia produkty spożywcze waha się  
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od 27% w grupie licealistów (Wanat, Woźniak-Holecka, 2011, s. 697), 35% w grupie 

uczniów różnych rodzajów szkół średnich (Zięba-Kołodziej, 2012), aż do 48% w grupie 

gimnazjalistów (Górnicka i inni, 2014). Konsekwencją przeciążenia nauką szkolną i poczucia 

zmęczenia może być też wagarowanie uczniów (Zińczuk, 2019, s. 70).  

 

2 CZY PROBLEM PRZECIĄŻENIA UCZNIÓW NAUKĄ JEST NOWYM 

ZJAWISKIEM? 

Problem przeciążenia dzieci i młodzieży nauką nie jest zjawiskiem nowym, specyficznym dla 

współczesnych uczniów. Na problem nadmiernej liczby godzin spędzanych przez uczniów w 

szkole i na prywatnych lekcjach oraz przeciążania uczniów koniecznością opanowywania 

pamięciowego obszernego materiału zwracał uwagę już Jan Amos Komeński w dziele 

„Wielka Dydaktyka“ napisanym w XVII wieku. Podkreślał, że szkolna nauka jest wyjątkowo 

uciążliwa, że trudno dostrzec w niej postępy, że przebiega ona w nieprzyjemnej atmosferze i 

w oparciu o przymus (przez co uczniowie zniechęcają się do niej). Autor stwierdził wręcz, że 

było to więc dla młodzieży torturą. Zauważył:  

Już choćby tylko nauka języka łacińskiego (by dotknąć pobieżnie na przykład tej sprawy) – 

mój dobry Boże! – jakże zawiła, jak trudna była i rozwlekła. Różne kuchty, ciury czy 

rzemieślnicy przy swych kuchennych, wojskowych i innych niższych pracach łatwiej nauczą 

się języka, choćby i różniącego się od rodzinnej mowy, a nawet dwu i trzech języków, niż 

wychowankowie szkół, którzy przy najzupełniej wolnym czasie, z największym wysiłkiem uczą 

się tej jednej jedynej łaciny (Komeński, 1956, s. 85). 

Dla ojca nowożytnej pedagogiki oczywiste było, że problemem nie jest sama wiedza i 

umiejętności, które muszą zdobyć uczniowie, lecz niewłaściwe metody nauczania używane w 

szkole i sposób organizacji procesu edukacyjnego. A owo fatalne trwonienie czasu i pracy 

skądże może pochodzić, jeśli nie z błędnej metody? – pytał retorycznie (Komeński, 1956, s. 

85-86). 

Na problem przeciążenia uczniów nauką zwracali uwagę również polscy autorzy 

dziewiętnastowieczni. Na szczególną uwagę zasługuje Henryk Jordan, profesor medycyny, 

lekarz-ginekolog i położnik, a z zamiłowania społecznik i pedagog (Wagner, 1999-2001; 

Żmichrowska, 2012). Wspomina on o tym, że kwestia przeciążenia szkolnego (nazywana 

przez niego przeciążeniem naukowym) była popularnym tematem ówczesnych rozmów i 

publikacji, lecz zaznacza, że jego zdaniem problemem ten jest mylnie rozumiany. 

Argumentował, że uczniowie być może mają zbyt wiele nauki, ale ich poczucie przeciążenia 

wynikać może w głównej mierze z braku równowagi pomiędzy nauką i aktywnym 

spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, niewystarczającym uprawianiem gimnastyki, sportu 

i zabaw dziecięcych (Jordan, 1891). Kwestię tę postrzegał w szerszym kontekście ogólnych 

warunków życia dzieci i młodzieży, związanych z utrzymaniem przez nich higieny i zdrowia. 

Pisał: 

Podczas mojej podróży ostatniej do Niemiec, mówiłem wiele o tej sprawie z rozmaitymi 

pedagogami i zapewniam, iż wszędzie, gdzie młodzież obowiązkowo kilka godzin dziennie się 

bawi, skarg na przeciążenie bardzo mało się słyszy. (...) Kwestya przeciążenia jest w pewnej 

mierze kwestyą względną; dziś jest przeciążenie w szkołach, ale bez nadzwyczajnego 

uszczuplenia planu naukowego mogło by go nie być. (...) Chowajmy inaczej naszych synów i 

córki, nie pozwalajmy im mitrężyć dnia całego przy książkach; owszem niech się uczą, ale 

dążmy do tego, by czas nauki inaczej rozłożono, by nasza młodzież przez kilka godzin 

codziennie bawiła się rozsądnie, higijenicznie, a i przeciążenie zniknie i zdrowie się poprawi 

(Jordan, 1891, s. 44-45). 

Warto zauważyć, że ten punkt widzenia został rozwinięty dwie dekady później przez Jana 

Władysława Dawida, który zwracał uwagę na to, że na karb przeciążenia szkolnego składane 

są skutki nieodpowiednich dla higieny i zdrowia warunków życia młodzieży, zarówno w 
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szkole, jak i w domu. Nieergonomiczne ławki szkolne, nieodpowiednia dieta, zła jakość 

powietrza w pomieszczeniach, czy niedobór snu przyczyniają się do tego, co nazywano 

chorobami szkolnymi. Stanowią one podłoże dla przeciążenia, gdyż zmniejszać odporność 

organizmu na zmęczenie. Jednak, jak wyjaśnia autor, przeciążeniu jako skutki jego 

przypisywane być nie mogą. O przeciążeniu można mówić tylko w związku z pracą i 

powodowanym przez nią zmęczeniem (Dawid 1966, s. 441-442). Jego zdaniem rzeczywista 

skala problemu jest prawdopodobnie mniejsza niż sądzono jeszcze pod koniec XIX wieku, 

gdyż nie odróżniano wtedy skutków samej nauki od towarzyszących im niesprzyjających 

zdrowiu warunków życia dzieci i młodzieży. Natomiast na podstawie własnych doświadczeń 

zauważył, że przypadki rzeczywistego przeciążenia uczniów spotykał wyłącznie  u osobników 

niezrównoważonych, psychopatycznych, o sztucznie wybujałej ambicji przy skromnym 

uzdolnieniu umysłowym, a poza tym dość często u dziewcząt z wyższych klas pensji żeńskich w 

okresie egzaminów (Dawid, 1966, s. 442-443). 

 

3 DLACZEGO UCZNIOWIE POLSKICH SZKÓŁ SĄ PRZECIĄŻENI? 

Wydaje się, że problem przeciążenia uczniów polskich szkół jest złożony i wynika on ze 

współwystępowania wielu niesprzyjających czynników jednocześnie, takich jak znaczna 

liczba godzin poświęcanych na naukę w szkole i w domu, brak odpowiedniej ilości wolnego 

czasu, który mógłby być przeznaczony na wypoczynek, rekreację oraz życie rodzinne i 

towarzyskie, napięcie odczuwane przez uczniów w szkole, częsty udział w zajęciach 

pozaszkolnych (np. korepetycjach) itd. Można przyjąć (podobnie jak to uczynili Jordan i 

Dawid ponad sto lal temu), że problemem nie jest sama nauka uczniów, lecz sposób jej 

organizacji, zachwianie równowagi pomiędzy nauką i wypoczynkiem oraz szerszy kontekst 

warunków życiowych dzieci i młodzieży.  

Problem ten polega między innymi na konieczności odrabiania czasochłonnych prac 

domowych (Sikora, 2010; Leśniak, 2015). Samo istnienie prac domowych jest zjawiskiem 

mocno kontrowersyjnym, coraz częściej kwestionuje się ich zasadność (Vatterott, 2018), 

wzbudzającym wręcz konflikty między rodzicami uczniów i ich nauczycielami (Cooper, 

2015). Dzieje się tak, gdyż nauczyciele, jak się okazuje, mają bardziej pozytywne zdanie o 

pracach domowych od uczniów i ich rodziców (Davidovitch, Yavich, 2017). Z założenia 

konieczność ich odrabiania ogranicza wolny czas uczniów po powrocie ze szkoły do domu, 

sprzyja kształtowaniu siedzącego trybu życia i wynikających z tego dolegliwości. Tymczasem 

badacze alarmują, że problem bólów w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa, których 

jedną z głównych przyczyn jest właśnie siedzący tryb życia, dotyczy coraz młodszych osób 

(Martyniuk, Górski, Górska, 2016). 

Warto zauważyć w tym kontekście, że warunki w których odbywa się nauka mogą 

przyczyniać do ich przeciążenia fizycznego uczniów. Problemem jest nadmierne obciążenie 

kręgosłupów uczniów tornistrami, co przyczynia się do powstawania wad postawy dzieci i 

młodzieży w wieku szkolnym (Grajda, Kułaga, 2007). Przykładowo, z badań A. Lasoty 

(2014) wynika, że ponad 78% pierwszoklasistów nosi do szkoły plecaki, których waga 

przekracza rekomendowany limit 10% masy ciała ucznia. Zbliżone wyniki uzyskali 

Malinowska-Borowska i Flajszok (2020). Na poczucie zmęczenia nauką w szkole mogą mieć 

wpływ fizyczne warunki placówki edukacyjnej. Problemem może być hałas, zatłoczenie 

uczniów na korytarzu w czasie przerw, czy nieodpowiednie oświetlenie sal lekcyjnych 

(Topoła, 2003, s. 166). 

Co ciekawe, jak wynika z badań Leśniak (2015, s. 105), niektóre aspekty instytucjonalne 

działania szkoły i związane z tym zachowania nauczycieli, utrudniają uczniom wypoczynek w 

trakcie szkolnych przerw. Okazuje się, że źródłem trudności dla uczniów jest konieczność 

przebywania na przerwie jedynie w miejscach wyznaczonych przez nauczycieli np. na 

określonym piętrze, korytarzu itp., zakaz wychodzenia poza teren szkoły (np. do pobliskiego 

- 568 -



sklepu spożywczego), a także zakaz odpoczynku w sali lekcyjnej. Możemy się domyśleć na 

podstawie danych zaprezentowanych przez Leśniak (2015), że w czasie przerwy szkolnej 

uczniowie nie mają de facto możliwości uniknięcia przebywania na korytarzach, które często 

są zatłoczone i wypełnione hałasem. Tymczasem, jak zauważyli na podstawie przeglądu 

literatury Augustyńska i Radosz (2009, s. 9-10), hałas szkolny jest czynnikiem uciążliwym i 

stresującym, powodującym u uczniów (i również u nauczycieli) stany rozdrażnienia, 

zmęczenia, agresji, czy braku koncentracji uwagi. Wpływa to nie tylko na efektywność pracy 

szkolnej, ale też tego typu reakcje stresowe mogą przyczyniać się do niekorzystanych zmian 

ogólnoustrojowych oraz do rozwoju różnego typu chorób (Augustyńska, Radosz, 2009, s. 9-

10). 

 

4 SPÓR WOKÓŁ PRAC DOMOWYCH 

Prace domowe zadawane uczniom mogą być jednym z kluczowych czynników 

determinujących odczuwanie przez nich poczucia przeciążenia. Z założenia ograniczają one 

zasoby czasu wolnego pozostające do dyspozycji uczniów, nie pozwalają „zapomnieć“ o 

szkole po powrocie do domu i zaburzają równowagę między nauką i wypoczynkiem. Co 

ciekawe, o ile w przypadku osób dorosłych podkreśla się często konieczność zachowania 

równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (ang. work-life balance; Hildt-

Ciupińska, 2014), wskazując na destruktywny wpływ przedłużających się godzin pracy na 

zdrowie, życie rodzinne itd., o tyle w przypadku dzieci i młodzieży problem ograniczania ich 

czasu wolnego jest słabiej dostrzegany przez ogół społeczeństwa. Dopiero niedawno problem 

nadmiernej (zdaniem części rodziców) liczby prac domowych uczniów polskich szkół stał się 

tematem ożywionej debaty społecznej (Iluk, 2020), w której zabrali głos Rzecznik Praw 

Dziecka (RPD) Marek Michalak (oraz jego następca na stanowisku Mikołaj Pawlak) oraz 

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Adam Bodnar. Jej początki wiążą się z działalnością 

rodziców, którzy czuli się zaniepokojeni tym, jak wiele czasu i energii ich dzieci muszą 

poświęcać na ich odrabianie. Powstały inicjatywy skupione wokół tego problemu, wśród 

których należy wymienić takie akcje jak działalność facebookowej grupy „Dom nie jest filią 

szkoły“, projekt edukacyjny „Budząca się szkoła“, czy akcja „Szkoła bez zadań domowych“ 

(zainicjowana przez Jakuba Tylmana i Marcina Jędroszkowiaka) (Wojciechowski, 2019). 

Pełniący funkcję RPD Marek Michalak dwukrotnie apelował w tej sprawie do Ministra 

Edukacji Narodowej, zauważając między innymi, że: 

Ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają 

ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania 

tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z 

obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą (Rzecznik 

Praw Dziecka przywołany za portalem https://epedagogika.pl). 

Mikołaj Pawlak, następca Marka Michalaka na stanowisku RPD, nie przejawiał podobnego 

krytycyzmu wobec prac domowych i odciął się od stanowiska swego poprzednika (Klyta, 

2020). Do problemu odniósł się również Rzecznik Praw Obywatelskich, który w piśmie do 

Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej stwierdził:  

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od rodziców uczniów, którzy zgłaszają 

problem nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi. Skarżący twierdzą, że ich 

dzieci czują się przemęczone i zniechęcone do zajęć szkolnych. Z uwagi na brak wolnego 

czasu nie mogą dostatecznie wypocząć oraz rozwijać swoich pasji. Oburzenie wyrażają także 

rodzice zmuszeni do poświęcania czasu wolnego na pomoc dzieciom w nadrabianiu zaległości 

lub pracą nad materiałem, który nie został w sposób wystarczający wytłumaczony na 

lekcjach. Zakłóca to ich życie rodzinne, utrudnia podejmowanie innych wspólnych aktywności 

i uniemożliwia odpoczynek. Sprawa dotyczy więc realizacji z jednej strony prawa do nauki, 

wyrażonego w art. 70 Konstytucji RP oraz prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, 
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określonego w art. 47 Konstytucji RP, z drugiej (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 

2019). 

Warto zauważyć, że podobne spory dotyczące prac domowych zadawanych uczniom miały 

miejsce również w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza z tzw. wojen o prace domowe (ang. 

homework wars) miała miejsce już w 1900 r., a jej sprawcą był Edward Bok i jego tekst pt. A 

„National Crime at the Feet of American Parents“ opublikowany w czasopiśmie „Ladies 

Home Journal“ (Pressman i inni, 2015). 

 

5 SPOSÓB ORGANIZACJI NAUKI W SZKOLE 

Należy zauważyć, że wiele czasu spędzanego przez ucznia w szkole jest przeznaczana na 

czynności, które z perspektywy młodego człowieka nie mają żadnego znaczenia 

rozwojowego. Szczegółowe badanie empiryczne na ten temat przedstawił Z. Kwieciński 

(1992). Takie czynności nauczyciela jak np. sprawdzanie obecności, uzupełnianie dziennika, 

zwracanie uwagi uczniom i dbanie o dyscyplinę w klasie szkolnej etc., które zajmują sporą 

część lekcji, z perspektywy ucznia są marnowaniem jego czasu (Kwieciński, 1992). Z kolei 

teoretyczną analizę sposobów w jaki szkoła zarządza czasem nauki uczniów, w jaki sposób 

ten cenny zasób marnuje i zarazem krzywdzi uczniów przedstawiła M. Groenwald (2020). Jej 

zdaniem u podłoża tego problemu leży osadzenie dominującego w polskiej szkole modelu 

kształcenia w paradygmacie dydaktyki obiektywistycznej.  

Jak wynika z badań nad rodzicami prowadzącymi edukację domową swoich dzieci, jednym z 

kluczowych powodów dla których zdecydowali się na tę formę kształcenia było przekonanie, 

że nauka szkolna pochłania zbyt wiele czasu, ograniczając możliwości wypoczynku uczniów, 

ich rekreacji, spędzania czasu z rodziną etc. (Szafrańska, Pawlak, 2020, s. 210). Również 

doświadczenia rodziców dzieci uczących się w szkołach alternatywnych wskazują na to, że 

kształcenie poza tradycyjną szkołą może zachodzić w sposób znacznie bardziej efektywny. K. 

Gawlicz (2018) zauważyła interesujące zjawisko występujące w przypadku uczniów szkół 

demokratycznych. Dzieci te, aby móc kontynuować naukę w placówce alternatywnej, muszą 

raz w roku zdać egzamin z realizacji podstawy programowej. Ponieważ lubią swoją szkołę i 

zazwyczaj zależy im na tym, to są w stanie w krótkim czasie – jak twierdzą ich rodzice -  

osiągać imponujące rezultaty w krótkim czasie. Autorka ujęła to następująco: [Dzieci] gdy 

wiedzą, że mają egzamin, muszą go zdać, bo jeśli go nie zdadzą to mogą musieć wrócić do 

zwykłej szkoły. Regularnie słyszymy zachwyty osób dorosłych nad tym, co się dzieje, gdy 

dzieci zaczynają się uczyć, ponieważ tego chcą: ktoś się nauczy czytać w miesiąc, ktoś 

opanuje materiał przewidziany podstawą programową na rok w parę tygodni (Gawlicz, 

2018). Być może problem przeciążenia uczniów wynika w głównej mierze nie z nadmiaru 

nauki, ale z niedostrzegania przez uczących się sensu w tym, co robią w szkole. 

Nieefektywność nauki w „zwykłej“ szkole, poczucie marnowania czasu i wynikające z tego 

znudzenie można traktować jako potencjalne źródło poczucia przeciążenia uczniów. Badacze 

zwracają uwagę, że nuda jest stanem skrajnie nieprzyjemnym i stresującym (Martin, Sadlo, 

Stew, 2006). Thackray (1981) na podstawie przeglądu literatury stwierdził, że nudę i 

monotonię należy uznać za stresory. Występowanie owego stanu wiąże się z gorszym 

deklarowanym stanem zdrowia (Weissinger, 1995; Binnema, 2004; Crockett, Myhre, Rokke, 

2015). Jest ona niestety codziennością sporej liczby polskich uczniów. P. Stańczyk (2012) na 

podstawie wywiadów przeprowadzonych z uczniami gdańskich gimnazjów zauważył, że 

nuda  jest  znaczącym  elementem  doświadczenia  szkoły.  Ujmując  to  w  języku bardziej  

technicznym:  pojęcie  nudy  stanowi  element  definiujący  to,  czego  uczniowie doświadczają  

jako  pracy  w  szkole. Również badania ilościowe prowadzą do podobnych wniosków. Ponad 

80% badanych studentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że sposób prowadzenia zajęć w 

polskiej szkole powoduje, że uczniowie często nudzą się na lekcjach (Atroszko, Sendal, 

Swarra, 2017). Na problem poczucia znudzenia, którego doświadczają uczniowie polskich 
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szkół, zwracali uwagę również inni autorzy (Motyl, 2014). Można uznać za Szmidtem (2013), 

że nuda jest problemem pedagogicznym. Nie powinno zatem dziwić, że stała się ona również 

głównym tematem rozprawy doktorskiej z dziedziny pedagogiki (Kazimierczyk, 2020).  

Problem przeciążenia uczniów wynikać może również z częstego uczestnictwa dzieci i 

młodzieży w edukacji pozaszkolnej, w tym korzystania przez nich z korepetycji. Jak 

zauważyła D. Klus-Stańska (2017), upowszechnienie tego zjawiska może być związane 

z maskowaniem niewydolności dydaktycznej szkoły, natomiast względnie wysokie wyniki 

testowe polskich uczniów w badaniach międzynarodowych są osiągane kosztem ogromnego 

wysiłku ekonomicznego polskich rodzin, przy jednoczesnym redukowaniu czasu na 

wieloaspektowe przeżywanie dzieciństwa i młodości przez uczniów. Już ponad 15 lat temu E. 

Putkiewicz (2005) zwróciła uwagę na to, że w Polsce potrzebna jest debata dotycząca 

naprawy funkcji dydaktycznej szkoły, wspólne zastanowienie się nad tym, dlaczego „szkoła 

wymaga, a nie pomaga“.  

 

6 PODSUMOWANIE 

Wiele wskazuje na to, że przeciążenie nauką jest istotnym problemem, którego doświadczają 

uczniowie polskich szkół. Konsekwencją przeciążenia uczniów nauką mogą być liczne i 

zróżnicowane problemy, począwszy od wagarowania, nadużywania napojów energetycznych 

aż do syndromu wypalenia w roli ucznia.  

W niniejszym artykule dokonano próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o przyczyny 

zaistnienia tego problemu. Wydaje się, że problem przeciążenia uczniów polskich szkół jest 

złożony i wynika on ze współwystępowania wielu niesprzyjających czynników jednocześnie, 

takich jak znaczna liczba godzin poświęcanych na naukę w szkole, w domu oraz na 

korepetycjach, nadmiar prac domowych, brak odpowiedniej ilości wolnego czasu, który 

mógłby być przeznaczony na wypoczynek, rekreację oraz życie rodzinne i towarzyskie, czy 

choćby napięcie odczuwane przez uczniów w szkole. Najprawdopodobniej problemem nie 

jest sama nauka, lecz przede wszystkim sposób jej organizacji w szkole, zachwianie 

równowagi pomiędzy nauką i wypoczynkiem i szerszy kontekst warunków życiowych 

najmłodszych. Należy podkreślić, że kwestia przeciążenia uczniów polskich szkół wymaga 

bardziej szczegółowych badań. 
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