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STRESZCZENIE 

 W prezentowanej pracy poruszane były zagadnienia związane z doświadczaniem 

określonych emocji z radzeniem sobie ze stresem podczas stresu społecznej ekspozycji oraz 

roli wybranych cech temperamentalnych w ich powstawaniu i przeżywaniu. Celem pracy było 

sprawdzenie, jakiego rodzaju emocji doświadczają osoby występujące publicznie, jaki jest 

wpływ wybranych zmiennych temperamentalnych na doświadczane emocje w sytuacji stresu 

społecznej ekspozycji oraz jaki jest związek strategii radzenia sobie ze stresem w 

doświadczaniu emocji. Podstawami teoretycznymi pracy są transakcyjny model radzenia 

sobie ze stresem Richarda S. Lazarusa oraz Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT) Jana 

Strelaua. Społecznej ekspozycja, czyli wystąpienia publiczne, rozumiane są jako sytuacje, w 

których osoba jest obiektem uwagi oraz oceny ze strony wielu osób. 

Na podstawie przedstawionej analizy literatury przedmiotu sformułowano hipotezy, 

dotyczące moderującej roli cech temperamentalnych w sytuacjach o wysokim poziomie stresu 



oraz braku wpływu w sytuacjach mało stresujących. Oczekiwano, że interakcja między 

cechami temperamentu oraz radzeniem sobie ze stresem będzie wiązać się z doświadczaniem 

raczej emocji pozytywnych niż negatywnych. A także postulowano, że w sytuacjach o 

średnim lub niskim poziomie trudności osoby będą ponosiły niższy koszt fizjologiczny. 

 W celu weryfikacji zaproponowanego w pracy modelu badawczego zastosowano 

procedurę eksperymentalną, w której zmienną niezależną, podlegającą manipulacji, była 

trudność wykonywanego przez osoby badane zadania: trudne, czyli osoby wykonywały 

zadanie w sytuacji społecznej ekspozycji; zadanie o średnim poziomie trudności, w którym 

osoby były poddawane ocenie, jednak bez stresu społecznej ekspozycji; zadanie łatwe, 

podczas którego osoby wykonywały zadanie, ale nie podlegały ocenie. Poszczególne 

wymiary temperamentu w ujęciu RTT, tj. żwawość, perseweratywność, wrażliwość 

sensoryczną, reaktywność emocjonalna, wytrzymałość i aktywność, zostały zbadane za 

pomocą kwestionariusza FCZ-KT, w opracowaniu Jana Strelaua i Bogdana Zawadzkiego. 

Strategie radzenia sobie ze stresem zostały oszacowane za pomocą Wielowymiarowego 

Inwentarza do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem COPE, autorstwa Charles’a S. Carvera, 

Michael’a F. Scheier’a i Jagdish K. Weintraub, który do warunków polskich został 

zaadaptowany przez Zygfryda Juczyńskiego i Ninę Ogińską – Bulik. Narzędzie umożliwia 

pomiar czynników: skoncentrowanie na problemie (skale: aktywne radzenie sobie, unikanie 

konkurencyjnych działań, planowanie, powstrzymywanie się od działań, pozytywne 

przewartościowanie i rozwój), zachowania unikowe (skale: zaprzestanie działań, odwracanie 

uwagi, zaprzeczanie, zażywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, poczucie 

humoru), poszukiwanie wsparcia i koncentracja na emocjach (skale: koncentracja na 

emocjach i ich wyładowanie, poszukiwanie wsparcia instrumentalnego, poszukiwanie 

wsparcia emocjonalnego, zwrot ku religii). Do pomiaru emocji został wykorzystany autorski 

Kwestionariusz Tematów Relacyjnych, opracowany na potrzeby prezentowanych badań 



eksperymentalnych. Kwestionariusz umożliwia pomiar podstawowych tematów relacyjnych 

w ujęciu Richarda S. Lazarusa dla emocji: złość, lęk, strach, poczucie winy, wstyd, smutek, 

zawiść, zazdrość, wstręt, radość, duma, ulga, nadzieja, miłość, wdzięczność, współczucie. 

Badano również reakcje fizjologiczne osób badanych za pomocą wskaźnika częstotliwości 

akcji serca [HR]. W tym celu wykorzystano sportowe pulsometry, dzięki którym możliwe 

było prowadzenie badań w warunkach zbliżonych do naturalnych i bez wzbudzania 

dyskomfortu związanego z pomiarem.  

W przeprowadzonym eksperymencie wzięły udział 304 osoby. Uczestnicy badania 

byli ochotnikami, bez gratyfikacji finansowej, poza osobami które prosiły o zaświadczenia o 

udziale w badaniach. Do analiz zakwalifikowano wyniki 252 osób (151 kobiet i 101 

mężczyzn) w wieku osób badanych mieścił się w granicach 18-21 lat. Dobór osób badanych 

był kwazicelowy. W badaniu wzięły udział osoby nie zgłaszające problemów zdrowotnych, w 

szczególności chorób serca i układu krążenia. Wykluczono również osoby, które często 

występują publicznie. W celu zminimalizowania możliwego wpływu kierunku kształcenia, 

podjęto starania, aby osoby w grupie badawczej reprezentowały zarówno tzw. umysły ścisłe 

jak i humanistyczne.  

W ramach analizy wyników zaprezentowano statystyki opisowe uzyskane we 

wszystkich narzędziach, sprawdzono rozkłady wyników oraz korelacje skal wewnątrz 

wykorzystanych kwestionariuszy. Następnie zweryfikowano istotność różnic w zakresie 

badanych zmiennych pomiędzy grupami eksperymentalnymi za pomocą statystyki Kruskalla 

Wallisa oraz testem U Manna-Whitneya. W kolejnej części sprawdzono bezpośrednie związki 

między zmiennymi badanymi, poszczególnymi narzędziami. Wykorzystano do tego 

współczynnik korelacji r-Pearsona. W ostatniej części poddano całościowej analizie model 

badawczy, zaproponowany w niniejszej pracy. Wykorzystano do tego szereg analiz regresji, 

odwołując się do schematu analizy mediacji i moderacji w modelu Barona i Kennyego. Na 



wynikach testu KTR oraz COPE przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową, osobno 

w trzech sytuacjach badawczych, dzięki czemu ustalono wzorce radzenia sobie oraz reakcji 

emocjonalnej.  

Uzyskane wyniki wskazują, że w grupie badawczej cechy temperamentu pełnią istotną 

moderującą w sytuacji silnego stresu, jakim była sytuacja społecznej ekspozycji. Relacje 

między temperamentem, radzeniem sobie ze stresem oraz doświadczanymi emocjami okazały 

się różne w sytuacjach eksperymentalnych: zadania trudnego oraz o średnim i niskim 

poziomie trudności, a związki okazały się najsilniejsze w przypadku sytuacji stresowej.  

Związek między cechami temperamentu oraz radzeniem sobie ze stresem wiąże się w sytuacji 

wystąpienia publicznego z częstszym doświadczaniem emocji pozytywnych. W sytuacji 

wystąpienia publicznego strategie unikowe okazały się istotnymi predyktorami zmienności 

zarówno dla emocji negatywnych, jak i pozytywnych. Natomiast strategie zadaniowe są 

istotne jedynie w wyjaśnianiu zmienności w zakresie emocji pozytywnych. Cechy wskazujące 

na możliwości przetwarzania stymulacji są istotnym predyktorem tłumaczącym zmienność w 

zakresie doświadczania emocji negatywnych - osoby charakteryzujące się małymi 

możliwościami przetwarzania stymulacji będą doświadczać częściej emocji negatywnych. W 

sytuacjach o średnim lub niskim poziomie trudności osoby badane ponosiły niższy koszt 

fizjologiczny. Osoby stosujące w sytuacji trudnej metody radzenia sobie skoncentrowane na 

rozładowaniu emocji ponosiły niższy koszt fizjologiczny. Natomiast nie uzyskano istotnych 

statystycznie wyników w zakresie cech temperamentalnych oraz strategii radzenia sobie, 

które wyjaśniałyby zmienność w zakresie ponoszonego kosztu fizjologicznego na poziomie 

tętna. 

 

 



 

Temperament traits, core relational themes for emotions  

and coping with social exposure stress 

Key words: stress, cope, emotions, core relational themes, Richard S. Lazarus, temperament, 

Regulative Theory of Temperament, John Strelau, social exposure, public speaking 

 

SUMMARY 

The presented work deals with issues related to experiencing specific emotions with 

coping with stress during social stress exposure and the role of selected temperamental traits. 

The aim of the work was to check what kind of emotions people are experiencing during 

public speaking, what is the influence of selected temperamental traits on experienced 

emotions in the stress of social exposure and what is the relationship between coping 

strategies and emotions. The theoretical basis of the work is Richard S. Lazarus’ transactional 

model of coping and Regulatory Theory of Temperament (RTT) by John Strelau. Social 

exposure, i.e. public appearances, are understood as situations in which a person is the object 

of attention and assessment by many people. 

Based on the presented analysis of the literature on the subject, hypotheses regarding 

the moderating role of temperamental features in situations with high stress levels and lack of 

influence in stressful situations were suggested. It was expected that the interaction between 

temperamental traits and coping with stress would be associated with the experience of 

positive rather than negative emotions. And it was postulated that in situations with medium 

or low levels of difficulty, people will suffer a lower physiological cost. 



In order to verify the research model proposed in the work, an experimental procedure 

was used, in which the independent variable, subject to manipulation, was the difficulty of the 

tasks performed by the subjects: difficult, that is, people performing the task in the situation of 

social exposure; a task with a medium level of difficulty, in which people were assessed, but 

without the social stress of exposure; easy task, during which people performed a task, but 

were not evaluated. The individual dimensions of temperament in terms of RTT, i.e. 

liveliness, perseverance, sensory sensitivity, emotional reactivity, endurance and activity, 

were examined using the FCZ-KT questionnaire, prepared by John Strelau and Bogdan 

Zawadzki. Strategies for coping with stress have been estimated using the COPE inventory, 

by Charles S. Carver, Michael F. Scheier and Jagdish K. Weintraub, who was adapted to 

Polish conditions by Siegfried Juczyński and Nina Ogińska - Bulik. The tool enables the 

measurement of factors: problem focus strategies (scales: active coping, avoiding competitive 

actions, planning, abstaining from actions, positive reevaluation and development), avoidance 

behaviours (scales: cessation of activities, distraction, denial, alcohol or other means 

psychoactive, sense of humour), seeking support and concentration on emotions (scales: 

concentration on emotions and their unload, search for instrumental support, search for 

emotional support, religion). The author's Relational Problems Questionnaire, developed for 

the needs of the presented experimental studies, was used to measure emotions. The 

questionnaire enables the measurement of core relational themes from the perspective of 

Richard S. Lazarus for emotions: anger, fear, fear, guilt, shame, sadness, envy, jealousy, 

disgust, joy, pride, relief, hope, love, gratitude, compassion. The physiological responses of 

the subjects were also examined using heart rate [HR]. For this purpose, sports heart rate 

monitors were used, thanks to which it was possible to conduct tests in conditions like natural 

ones and without causing discomfort associated with the measurement. 



304 people took part in the experiment. Participants of the study were volunteers, 

without financial gratification, except for people who asked for a certificate of participation in 

the research. The results of 252 people (151 women and 101 men) in the age of the 

respondents were within 18-21 years of age were qualified for the analysis. The study 

involved people who did not report health problems, heart and cardiovascular diseases. Also, 

people who often appear in public are also excluded. To minimize the possible impact of the 

field of education, efforts were made to ensure that people in the research group represented 

both strict and humanistic minds. 

As part of the analysis of the results, descriptive statistics obtained in all tools were 

presented, the distribution of results and correlation of scales inside the questionnaires used 

was checked. Next, the significance of the differences in the range of studied variables 

between the experimental groups was verified using the Kruskall Wallis statistics and U 

Mann-Whitney test. In the next part, the direct relationships between the variables examined 

and the various tools were checked. The correlation coefficient of r-Pearson was used for this 

purpose. In the last part, the research model proposed in this work was subjected to a 

comprehensive analysis. Several regression analyses were used for this, referring to the 

mediation and moderation analysis scheme in the Baron and Kenny model. On the results of 

the KTR and COPE test, exploratory factor analysis was carried out separately in three 

research situations, thanks to which the coping and emotional response patterns were 

established. 

The obtained results indicate that in the research group temperament traits are 

important moderating in a situation of strong stress, which was the situation of social 

exposure. Relations between temperament, coping with stress and experienced emotions 

turned out to be different in experimental situations: difficult tasks and medium and low level 

of difficulty, and relationships were the strongest in the case of stressful situations. The 



relationship between temperamental traits and coping with stress is related to a public 

occurrence with more frequent positive emotions. In a public emergence, avoidance strategies 

have proved to be significant predictors of variability for both negative and positive emotions. 

On the other hand, task strategies are only important in explaining variability in positive 

emotions. Features that indicate the processing of stimulation are an important predictor of 

change in the experience of negative emotions - people with low pacing processing 

capabilities will experience negative emotions more often. In situations with medium or low 

level of difficulty, subjects had a lower physiological cost. People using coping method 

focused on emotional unload suffered a lower physiological cost. However, no statistically 

significant results were obtained in terms of temperamental traits and coping strategies that 

would explain the variability change of the physiological cost at the heart rate level. 

 


