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Block of flats housing estate in a large city  
as a place of alcohol and drug consumption initiation  

A b s t r a c t:  The first part of the article addresses vocabulary, definitions, and presents so-
ciocultural dominants that influence both alcohol and drug addictions. The author addresses the 
characteristics and types of alcohol and drug addiction. In the second part of the article the au-
thor presents the methodology adopted for conducting studies, and describes the characteristics 
of the studied group’s family environment. The third part addresses the results of studies con-
ducted among young people living in apartment housing in a big city. The current study was 
aimed at finding the level of alcohol and drug consumption among young people. It also fo-
cused on identifying the reasons and circumstances of drug use. Conclusions drawn from the re-
sults of the study are an integral part of this chapter. 
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A b s t r a k t:  K amstwo jest jednym z powszechnych i od wielu lat aktualnych tematów. 
Szczególnie jest ono istotne, gdy wyst puje w procesie wychowywania m odego cz owieka. 
K amstwo mo e by  rozpatrywane w ró nych aspektach, którymi mog  by : aspekt moralny, 
prawny, a nawet filozoficzny. Z tego powodu podj to badania nad zjawiskiem k amstwa w ród 
uczniów. Z przeprowadzonych bada  wynika, e k amstwo jest zjawiskiem powszechnym, 
a pobudki jego stosowania s  w wi kszo ci przypadków egoistyczne. Doro li, g ównie rodzice 
i nauczyciele, u wiadamiaj , e k amstwo jest dzia aniem nagannym. Natomiast uczniowie, 
zdaj c sobie spraw  z negatywnej oceny k amstwa, cz sto si  nim pos uguj , ale sami nie chc
by  ok amywani. Dlatego wydaje si , e nale y eliminowa  w procesie wychowywania nie sa-
mo k amstwo, gdy  jest to nieskuteczne, a przyczyny k amstwa.

S o w a  k l u c z o w e:  k amstwo, ok amywanie, wychowywanie  

1. Wprowadzenie 

K amstwo jest tematem powszednim, niezmiennie zwi zanym z moralno ci , czasami 
traktuje si  go, jako umiej tno , czasami te , jako sztuk . Zdarza si , e staje si  proble-
mem prawniczym, innym razem za  filozoficznym.  

Co s dzili na temat k amstwa staro ytni? Nie mieli oni z k amstwem najmniejszych 
problemów, nie mieli te  wyrzutów sumienia z powodu pos ugiwania si  nim. Poj cie
k amstwa, jako takiego, po prostu by o im obce. Greckie s owo yeudox oznacza o g ównie 
czynno  tworzenia swoistej fikcji. Nie by o ró nicy pomi dzy fikcj , fa szem a wprowa-
dzaniem w b d. Przypuszcza  mo emy, e kunszt k amania traktowano jako umiej tno
bardzo przydatn  w yciu. Nie zadawano sobie trudu, aby oceni  je z moralnego punktu 
widzenia (Derrida, 2005, s. 25–31). 
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Autor IV-wiecznego traktatu o k amstwie, Augustyn z Hippony, dzieli  k amstwa na 
mniej i bardziej godne pot pienia. Uwa a  jednak, e wypowiadanie fa szywych zda  nie-
koniecznie trzeba uwa a  za k amstwo, gdy  wtedy wszelkie arty powinny by  traktowane 
jako k amstwo. By  zdania, e nawet dla zbawienia kogo  nie powinno si  pos ugiwa
k amstwem (Jak k ama …, 2012) 

Ma y s ownik psychologiczny tak definiuje k amstwo: „k amstwo jest to wypowied
nieprawdziwa, tj. niezgodna z rzeczywisto ci , przy czym k amca wie, jak jest naprawd
i zdaje sobie spraw  z nieprawdziwo ci swojej wypowiedzi – w odró nieniu od wypowie-
dzi mylnych, które s  równie  nieprawdziwe, ale wypowiadaj cy jest równie  przekonany 
o ich prawdziwo ci”(Ekel i in., 1965, s. 20). 

Wincenty Oko  równie  uwa a, i  „k amstwo jest wypowiedzi  fa szyw , której ce-
lem jest wiadome wprowadzenie otoczenia w b d. Nie jest k amstwem wypowied  myl-
na, któr  wyg asza kto  w przekonaniu o jej prawdziwo ci” (Oko , 1975, s. 43). 

Stan B. Walters w swej ksi k  przytacza nast puj c  definicj : „Zaciemnianie, dez-
informacja, wprowadzanie w b d, zatajanie, ukrywanie, kr cenie, gmatwanie, oszukiwa-
nie, fabrykowanie, maskowanie, zniekszta canie, koloryzowanie, dwuznaczno , k am-
stewko, zmy lanie, falsyfikowanie, przekr canie, fa szowanie, unikanie, opó nianie, wy-
wieranie wp ywu, k amstwo” (Walters, 2003, s. 14–15). 

Moralno  danej jednostki objawia si  w stosunku do zasad post powania, jakie obo-
wi zuj  w jej otoczeniu. Tak na przyk ad „k amliwe lub prawdomówne post powanie mo e
by  okre lane jako moralnie z e lub dobre tylko wtedy, gdy w okre lonym spo ecze stwie 
obowi zuje zasada prawdomówno ci” (Lewiton, 1956). 

Celem wychowania jest doprowadzenie do tego, aby dziecko w danych sytuacjach za-
chowywa o si  zawsze w sposób zgodny z przyj tymi moralnymi regu ami post powania. 
„Aby jednak móc zachowywa  si  w sposób, który odpowiada moralnym zasadom trzeba je 
zna , czyli wiedzie  jak si  zachowywa , potrzebne s  równie  pewne umiej tno ci po -
danego zachowania si , jak równie  nale y mie  ch  oraz potrzeb  takiego zachowania. 
Zatem wychowanie moralne jest nie tylko prostym wiczeniem w post powaniu, ale rów-
nie  rozwijaniem uczu , woli, oraz wiedzy, po ród odpowiednich form post powania” 
(Malewska, Muszy ski, 1962, s. 24–28). 

Badania wskazuj , e je li w grupie osób obie p cie mówi  tyle samo, to ludzie i tak 
s dz , e wi cej mówi y kobiety. Niewykluczone jest zatem to, e bardzo podobny stereo-
typ funkcjonuje w obr bie k amstwa. 

Poza ró nicami w cz stotliwo ci b d  sk onno ci do k amstwa pomi dzy ch opcami
i dziewcz tami nale y uwzgl dni  jeszcze odmienny sposób komunikowania si  obu p ci. 
Kobiety i m czy ni nie tylko k ami  w zupe nie inny sposób, ale mog  równie  odbiera
jako nieprawdziwe komunikaty otrzymywane od osoby p ci przeciwnej, podczas gdy inten-
cja wprowadzenia w b d niekoniecznie musia a towarzyszy  nadawcy. Bardzo cz sto zda-
rzaj  si  sytuacje, kiedy kobieta mówi: „w prawo”, pokazuj c w tym samym czasie r k
w lewo, a wi c myli kierunek prawy z lewym. Cho  sama nie stwierdza, e to k amstwo, 
m czyzna uzna to za ewidentne wprowadzenie w b d (Witkowski, 2002). 

Nietrudno si  domy li , e uczennice, które ukrywaj  swoje najskrytsze tajemnice 
przed swoimi kole ankami, zostan  cz ciej pos dzone o k amstwo. Przypuszcza  nale a-
oby równie , e cz  m ska, która nie wyjawia swych sekretów, mo e zosta  nazwana 

k amcami przez bliskie im kobiety. Poniewa  norma polegaj ca na wyjawianiu sekretów 
jest obca wiatu m czyzn, prawdopodobne b dzie im si  to przytrafia  (Witkowski, 2006). 
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Ró nic w komunikowaniu si  obu p ci jest oczywi cie o wiele wi cej ni  tylko te, któ-
re dotycz  tajemnic i szczegó ów. Wymienione zosta y takie, które zasadniczo mog  by
zwi zane z k amstwem albo sprawi  wra enie k amstwa (Witkowski, 2002, s. 161–166). 

Bardzo interesuj cy jest fakt, e stopie  rygoryzmu w interpretacji s ów: „nie nale y k a-
ma ” zmniejsza si  wraz z miejsko ci . Dzieci mieszkaj ce na wsi o wiele cz ciej uwa aj , e
nie wolno k ama  nigdy, w przeciwie stwie do dzieci mieszkaj cych w ma ych miastach, przy 
czym te ostatnie twierdz  tak cz ciej ani eli dzieci z miast rednich i wielkich. Dzieci z miast 
rzadziej traktuj  nakaz prawdomówno ci jako co  obowi zuj cego bezwzgl dnie. By  mo e
dzieje si  tak dlatego, e rodowisko wiejskie wpaja wi kszy szacunek do przestrzegania naka-
zów moralnych. Przyczyn  jest prawdopodobnie fakt, e k amstwo na wsi jest du o atwiejsze 
do wykrycia ni  w miastach, poniewa  prawie wszyscy si  znaj . Dzieci wiejskie rygorystycz-
nie oceniaj  mówienie nieprawdy, poniewa  jest ono surowiej postrzegane i karane (Kunicka, 
1948, s. 48–56). Wi kszo  dzieci nie uwa a, e nakaz mówienia prawdy obowi zuje w ka dej 
sytuacji oraz e najwi cej rygoru wobec prawdomówno ci wykazuj  dzieci mieszkaj ce na wsi 
(Malewska, Muszy ski, 1962, s. 69–71). 

Znaczna cz  dzieci, zbli aj c si  do okresu dojrzewania, podlega coraz silniejszym 
wp ywom swoich rówie ników. W coraz wi kszym stopniu pod aj  za osobami, które opo-
wiadaj  si  za czym , co rodzice uwa aj  za co  z ego. Dobr  wiadomo ci  jest fakt, i  z cza-
sem sytuacja ulega zmianie na dobre. M odzi ludzie przewa nie staj  si  bardzo odporni na 
presj , jak  wywieraj  rówie nicy, i ju  tak bardzo nie odtr caj  pogl dów rodziców (Gordon, 
2000). 

May i Hartshorne odkryli, e dzieci, które mówi  nieprawd , maj  takich samych przy-
jació  – przyjació , którzy k ami  (Aronson, 1997). Najsilniejsze jest powi zanie mi dzy 
dzie mi, które chodz  do tej samej klasy. Dzieci, które maj  tendencj  do bardzo cz stego
k amstwa, przyja ni  si  z dzie mi, które uznawane s  przez innych za osoby ami ce prawo 
b d  twardzieli. Mimo tego, e wszystkie dzieci s  podatne na presj  rówie nicz , gdy wcho-
dz  w okres dojrzewania, to nie ka de z nich sk oni si  ku zjawisku, jakim jest oszustwo 
i k amstwo (Aronson, 1997, s. 143–150).  

Problem k amstwa nie ogranicza si  do jednarozowego aktu powiedzenia nieprawdy, 
gdy  cz sto to jednarozowe k amstwo powoduje dalsze. Mo na to porówna  do s ów
Arystotelesa: „Nieznaczne odchylenie od prawdy, pope nione na samym pocz tku, ro nie do 
rozmiarów dziesi tków tysi cy, w miar  jak post puje badanie” (Arystoteles, 1980, s. 14). 
Podobnie jest z k amstwem. Wydaje si  czasem, e ma e niewinne „k amstewko” nie jest 
szkodliwe, jednak z czasem poci ga ono za sob  nast pne i tak mo na doj  do powa nego 
k amstwa, które w konsekwencji mo e by  przykre dla osoby k ami cej.  

2. K amstwo uczniów w wietle przeprowadzonych bada

Celem pracy by o zbadanie zjawiska k amstwa w ród dzieci w wieku szkolnym na 
przyk adzie uczniów ucz szczaj cych do wybranych szkó  w okr gu tarnowskim. Przyst -
puj c do bada , postawiono hipotez : K amstwo w ród dzieci w wieku szkolnym jest zja-
wiskiem powszechnym. 

Badania przeprowadzono w ród uczniów ucz szczaj cych do Zespo u Szkó  Publicz-
nych w Koszycach Wielkich oraz do Szko y Podstawowej nr 14 w Tarnowie-Krzy u. 
W badaniach uczestniczy o 56 uczennic oraz 45 uczniów. Na 101 ankietowanych tylko jed-
na osoba stwierdzi a, e nie wie, co to jest k amstwo. 
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Tylko dwie osoby spo ród ankietowanych odpowiedzia y, e nie zdarza im si  k a-
ma , pozostali (99 osób) przyznali si  do pos ugiwania si  k amstwem. 

Nieca e dwie trzecie ankietowanych deklaruje, e k amie rzadko, natomiast prawie 
jedna trzecia przyznaje, e cz sto dopuszcza si  k amstwa (rysunek 1). Przy wyborze od-
powiedzi na pytanie: „Jak cz sto zdarza ci si  k ama ?” jedna osoba odpowiedzia a, e nig-
dy. Z tego nale y wnioskowa , e jedna spo ród ankietowanych osób, które w poprzednim 
pytaniu stwierdzi y, e nie zdarza im si  k ama , w tym przyzna a si  do pos ugiwania si
k amstwem. 

Rysunek 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak cz sto zdarza Ci si  k ama ?

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Prawie jedna czwarta ankietowanych (23, 8%) przyzna a, e atmosfera w domu sprzy-
ja k amstwu. Pozosta a cz  uczniów by a odmiennego zdania.  

Najcz ciej ok amywane s  kole anki i koledzy, ale w niewiele mniejszym stopniu s
te  ok amywane matki (rysunek 2). Oko o jedna czwarta ankietowanych przyznaje si  do 
ok amywania ojców. Natomiast rzadziej jako osoby ok amywane wskazywani byli nauczy-
ciele i dziadkowie. W przypadku tego pytania ankietowani mogli wymieni  wi cej ni  jed-
n  ok amywan  osob .

4,0%

31,7%

63,3%

1,0%

bardzo cz sto cz sto rzadko nigdy
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Rysunek 2. Osoby najcz ciej ok amywane przez badanych uczniów 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Najwi cej respondentów zapytanych o sytuacje, w jakich najcz ciej uciekaj  si  do 
k amstwa, twierdzi, e ok amuje w obawie przed kar  (rysunek 3). Natomiast jedna czwarta 
pos uguje si  k amstwem w celu zaimponowania innym. Co pi ty ucze  k amie w celu 
wymigania si  od obowi zków. Ciekawe jest stwierdzenie, e ankietowani pos uguj  si
k amstwem z yczliwo ci dla innych. W przypadku tego pytania uczniowie mogli udzieli
kilku odpowiedzi. 

Rysunek 3. Najcz stsze motywy k amstwa  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Ponad 80% ankietowanych deklaruje, e nie namawia o innych do k amstwa. Natomiast 
prawie 15% przyzna o si  do namawiania innych do k amstwa, nie deklaruj c motywacji takie-
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Rysunek 4. Odpowiedzi na pytanie: Czy zdarzy o Ci si  namawia  innych do k amstwa? 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Oko o 36% badanych uczniów twierdzi, e ok amywanie przychodzi im atwo. Pozo-
stali s  zdania, e k amstwo nie jest proste. Prawie wszyscy ankietowani przyznali si , e
nie czuj  satysfakcji z pos ugiwania si  k amstwem. 

Zdecydowana wi kszo  ankietowanych (64,4%) uwa a, e osoby ok amywane mog
straci  do nich zaufanie. Zaledwie kilku ankietowanych stwierdzi o, e nie interesuj  ich 
odczucia ok amywanych. Odpowiedzi uczniów na pytanie o samopoczucie ok amywanych 
ilustruje rysunek 5. 

Rysunek 5. Samopoczucie ok amywanych w opinii badanych uczniów 
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Oko o 86% ankietowanych uwa a ok amywanie za z e post powanie, natomiast pozo-
stali nie widz  w k amstwie niczego z ego.

Prawie jedna trzecia ankietowanych podaje za przyczyn  k amstwa strach przed kar ,
a co szósty ucze  k amie, bo chce si  popisa . W ród pozosta ych przyczyn k amstwa wy-
mieniano obaw  przed reakcj  rodziców, z ymi stopniami czy sprawieniem komu  przykro-
ci. Odpowiedzi uczniów pokazano na rysunku 6. 

Rysunek 6. Przyczyny k amstwa 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Z bada  wynika, e oko o trzy czwarte badanych (72,3%) obawia si  konsekwencji 
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serwowane k amstwo.  

Prawie aden z ankietowanych uczniów sam nie chcia by by  ok amywany (odpowie-
dzi takiej udzieli o 96 osób, pozosta e nie odpowiedzia y na to pytanie). Co pi ty badany, 
gdyby zosta  ok amany, odczuwa by z o , a równie  co pi ty dozna by z tego powodu 
przykro ci.

Jedna pi ta ankietowanych stwierdzi a, e by aby z a, gdyby zosta a ok amana, nato-
miast prawie jednej pi tej by oby przykro. Inne reakcje obrazuje rysunek 7.
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Rysunek 7. Deklarowane reakcje uczniów na ich ok amanie  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Badanych uczniów zapytano o konsekwencje pos ugiwania si  k amstwem. Ponad po-
owa ankietowanych (58,4%) przyzna a, e nie ponios a z tego tytu u adnych konsekwen-

cji. Spotka y one natomiast oko o 39% respondentów. 
Oko o jedna trzecia ankietowanych stwierdza, e le si  czuje, gdy k amie, ponad jedna 

czwarta ma wyrzuty sumienia, natomiast oko o jedna szósta czuje wstyd. Tylko jeden ankieto-
wany stwierdzi , e dobrze si  czuje, gdy sk amie. Samopoczucie badanych, gdy sk ami , przed-
stawia rysunek 8. 

Rysunek 8. Samopoczucie uczniów, kiedy dopuszcz  si  k amstwa  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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Kiedy zapytano wprost o wyrzuty sumienia lub ich brak po sk amaniu, liczba osób, 
które odczuwaj  wyrzuty sumienia, wzros a do 70,3%. Pozostali uczniowie nie odczuwali 
po swoim k amstwie adnych wyrzutów sumienia. 

Prawie co dziesi ty ucze  (10,1%) by  kiedy  zmuszany do mówienia nieprawdy, na-
tomiast 14,8% respondentów samo nak ania o innych do k amstwa. Okazuje si  przy tym, 
e a  93,1% ankietowanych uczniów wiedzia a, e k amstwo jest z ym post powaniem, 

a wiedza ta pochodzi a z przekazu osób doros ych. Tylko 5,9% badanych twierdzi o, e nie 
zosta o przez doros ych u wiadomionych, i  k amstwo jest czym  z ym. O tym, e k am-
stwo jest z e, ankietowanych u wiadamiali g ównie rodzice, w mniejszym stopniu czynili to 
nauczyciele. Marginalna by a tutaj rola rówie ników (rysunek 9). 

Rysunek 9. Osoby, które najcz ciej u wiadamia y ankietowanym z o k amstwa  

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Tylko jedna trzecia ankietowanych uwa a, e k amstwo mo na ukry , zdecydowana 
wi kszo  (69,3%) jest zdania, e nie jest to mo liwe.

Uczniów zapytano w ankiecie o odczucia zwi zane z k amstwem: „Czy dobrze jest 
czasem sk ama ?”. Prawie po owa uczniów stwierdzi a, e nie, co pi ty badany uzna , e
dobrze jest czasem sk ama , pozostali uczniowie uwa aj , e jest to w a ciwe w pewnych 
okoliczno ciach (rysunek 10). 
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Rysunek 10. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy dobrze jest czasem sk ama ?

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .

Co dziesi ty ucze  stwierdzi , e pos uguj c si  k amstwem, bierze przyk ad z doro-
s ych, natomiast tylko co dwudziesty przyzna , e do k amstwa namawiaj  go doro li.

Przewa aj ca wi kszo  ankietowanych (82,2%) próbowa a naprawi  k amstwo 
i przeprosi  osob  ok aman .

Pytanie podsumowuj ce ankiet  mia o na celu sprawdzenie, jak ankietowani postrze-
gaj  zjawisko k amstwa. 73,3% uczniów uwa a, e mówienie nieprawdy jest czym  z ym, 
14,8% uwa a k amstwo za co  dobrego, natomiast 10,9% stwierdzi o, e zjawisko to jest 
dobre i z e, natomiast jeden ankietowany nie udzieli  odpowiedzi (rysunek 11). 

Rysunek 11. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy uwa asz, e k amstwo jest czym  z ym? 

r ó d o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada .
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3. Podsumowanie 

Analiza wyników bada  empirycznych przeprowadzonych w ród uczniów i uczennic 
klas szóstych szkó  podstawowych potwierdzi a postawion  hipotez : „K amstwo w ród 
dzieci w wieku szkolnym jest zjawiskiem powszechnym”.  

Z przeprowadzonych bada  wynika, e prawie wszyscy uczniowie wiedz , czym jest 
zjawisko k amstwa. S  te  przez doros ych u wiadamiani o k amstwie jako nieprawid owej 
drodze post powania. Jednak pomimo tego k ami . Niektórzy z nich podaj  ró ne motywy 
takiego post powania. Du y procent ankietowanych obawia si  konsekwencji k amstwa, co 
nie wstrzymuje ich przed pos ugiwaniem si  nieprawd . Ankietowani zdaj  sobie spraw ,
e k amstwem mog  wyrz dzi  krzywd  innym. Chocia  wielu uczniów przyznaje si  do 

pos ugiwania si  k amstwem, sami nie chcieliby by  ok amywani.  
Wyniki bada  u wiadamiaj  nam, e k amstwo jest nadal powszechnym zjawiskiem 

w ród m odzie y, z czego wynika, e dotychczasowe metody wychowawcze, maj ce za 
zadanie wyeliminowanie k amstwa, nie sprawdzi y si .

Przyczyny tego mo na upatrywa  w próbie eliminacji k amstwa jako takiego, a nie 
jego przyczyn. Dlatego wydaje si  konieczne kontynuowanie prac maj cych na celu 
g bsze zbadanie przyczyn i uwarunkowa  k amstwa w ród obecnie ucz szczaj cych do 
szko y uczniów.  

Bibliografia

Aronson E., Akert, R.M., Wilson, D.T. (1997). Psychologia spo eczna. Serce i umys . Pozna : Zysk 
i S-ka. 

Arystoteles. (1980). O niebie. Warszawa: Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe. 
Derrida, J. (2005). Historia k amstwa. Warszawa: IFiS PAN. 
Ekel, J., Jaroszy ski, J., Ostaszewska, J. (1965). Ma y s ownik psychologiczny. Warszawa: Wiedza 

Powszechna. 
Gordon, T. (2000). Wychowanie bez pora ek w szkole. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. 
Kunicka, J. (1948). K amstwo dzieci ce. Warszawa: Pa stwowy Instytut Higieny Psychicznej. 
Lewiton, N. (1956). Zagadnienia psychologii charakteru. Warszawa: Pa stwowe Zak ady Wydaw-

nictw Szkolnych. 
Malewska, H., Muszy ski, H. (1962). K amstwo dzieci. Warszawa: Pa stwowe Zak ady Wydawnictw 

Szkolnych. 
Oko , W. (1975). S ownik pedagogiczny. Warszawa: PWN. 
Walters, S.B. (2003). K amstwo: ca a prawda o… Jak wykry  k amstwo i nie da  si  oszuka .

Gda sk: Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne. 
Witkowski, T. (2002). Psychologia k amstwa. [Wa brzych]: Oficyna Wydawnicza UNUS. 
Witkowski, T. (2006). Psychologia k amstwa. Taszów: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co. 
Zagadnienie k amstwa w ród my licieli staro ytnych. (2012). Jak k ama , czyli sztuka skutecznego 

k amstwa [online, dost p: 2016-05-24]. Pobrane z: http://jakklamac.pl/historia-klamstwa/
zagadnienie-klamstwa-wsrod-myslicieli-starozytnych.



54 

Jan Rajmund Paśko, Monika Grabowska 

Conclusions of studies on lying among pupils 

A b s t r a c t: For many years, lying has been a timely topic. It is especially important if it is present 
in the process of a young person’s upbringing. A lie can be analysed in many different ways includ-
ing: moral, legal and even philosophical. That is why studies on the lying among pupils have been 
carried out. Based on the conducted studies, it can be concluded that lying is a common phenome-
non, and the reasons for it are mostly egoistic. Adults, mainly parents and teachers, raise awareness 
among children and inform them that lying is reprehensible. On the other hand, students, while be-
ing aware of the negative nature of the lie, use it often. That said, they themselves do not want to be 
lied to. That is why it seems that the sole act of lying should not be forbidden in the upbringing as it 
is not that common. What should receive more attention are the causes of lying.  
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