
Wykaz tytułów prac dyplomowych

Humanistyczny, nauczanie początkowe, absolwent

Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/13546Wielokrotne nauczania - uczenia się na lekcjach języka polskiego w klasach
trzecich szkół podstawowych

1 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14275Funkcja opiekuńcza szkoły podstawowej w średnim mieście przemysłowym2 Wiesława Kubiak

15/14197Wybrane uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki / na przykładzie
klasy drugiej /

3 Elżbieta Jaroni

15/13547Środowisko wychowawcze w rodzinach marynarzy i rybaków a
przystosowanie społeczne dzieci

4 Kazimierz Suszek

15/14536Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego (na przykładzie kl. II)

5 Elżbieta Jaroni

15/14365List jako forma wypowiedzi w czasopiśmie dziecięcym "Świerszczyk"6 Maria Węglińska

15/13217Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

7 Józefa Pielkowska

15/13548Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi8 Edward Radecki

15/13218Ideał nauczyciela w opinii uczniów klas I-VII szkoły podstawowej9 Kazimierz Suszek

15/13985Uwarunkowania czytelnictwa uczniów szkoły podstawowej10 Kazimierz Suszek

15/13380Wpływ filmu dydaktycznego, stosowanego na lekcjach języka polskiego, na
przyrost słownictwa uczniów klas drugich

11 Tadeusz Klanowski

15/13734Rodzina a dojrzałość szkolna dzieci sześcioletnich12 Krystyna Murawska

15/14327Wpływ rozwijania twórczej aktywności intelektualnej na osiągnięcia
dydaktyczne uczniów z języka polskiego w klasie trzeciej

13 Franciszek Bereźnicki

15/13735Struktura rodziny a funkcjonowanie szkolne uczniów. Ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci z rodzin o zaburzonej strukturze

14 Kazimierz Suszek

15/14132Efekty opanowania ortografii uczniów kończących nauczanie początkowe15 Maria Jakowicka

15/14276Funkcja opiekuńcza szkoły średniej w wielkim mieście16 Wiesława Kubiak

15/13244Czynniki warunkujące umiejętność samodzielnego uczenia się17 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14510Wpływ metody inscenizacji na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie
drugiej szkoły podstawowej

18 Wiktor Moś

15/13019Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań
dydaktycznych

19 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13381Rola zadań tekstowych typu problemowego w początkowym nauczaniu
matematyki w klasie III

20 Kazimierz Wenta

15/13455Deficyty rozwojowe dzieci sześcioletnich a możliwość ich reedukacji w
klasach zerowych

21 Jadwiga Wabia

15/13986Wdrażanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej do wyróżniania cech
kontrastowych

22 Maria Węglińska

15/13838Organizacja wolnego czasu uczniów klas młodszych w środowisku
małomiasteczkowym

23 Zdzisław Błażejewski

15/13508Uwarunkowania funkcjonowania młodzieży niedostosowanej24 Kazimierz Suszek

15/14277Praca domowa z języka polskiego w klasach drugich i trzecich - zadawanie,
kontrola i ocena w teorii i praktyce (na przykładzie badań w SP nr 37 w r.
szkolnym 1983/1984 )

25 Edward Radecki

15/13622Opinie studentów o ich przygotowaniu w procesie studiów wyższych do
pełnienia funkcji zawodowych

26 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13839Wpływ gier dydaktycznych problemowych na osiągnięcia w nauce z języka
polskiego uczniów klasy trzeciej

27 Franciszek Bereźnicki

15/13245Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

28 Henryk Pielka

15/13682Środowiskowe uwarunkowania trudności wychowawczych dzieci w młodszym
wieku szkolnym

29 Krystyna Murawska



15/14133Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego30 Maria Węglińska

15/14278Funkcja opiekuńcza szkoły w małym mieście31 Wiesława Kubiak

15/13549Efektywność dydaktyczna działań kontrolnych, oceniających i korektywnych
na przykładzie języka polskiego w klasie trzeciej

32 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14328Dydaktyczna ocena skuteczności strategii eksponującej w klasie III na
lekcjach języka polskiego i plastyki

33 Edward Radecki

15/14537Społeczna percepcja wartości uniwersalnych34 Wiesław Andrukowicz

15/13785Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a jej uczestnictwo w kulturze35 Henryk Pielka

15/13072Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się w procesie
dydaktycznym

36 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14393Szkolne trudności wychowawcze uczniów klas pierwszych w środowisku
wiejskim

37 Zdzisław Błażejewski

15/14134Przygotowanie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Pyrzycach do
małżeństwa i rodzicielstwa

38 Henryk Pielka

15/14198Wychowanie do pracy w rodzinie dziecka w młodszym wieku szkolnym39 Henryk Pielka

15/13550Dojrzałość szkolna dzieci siedmioletnich40 Zdzisław Błażejewski

15/13153Rola i wpływ postawy nauczyciela na skuteczność nauczania - uczenia się na
podstawie badań w szkole podstawowej nr 23 w Szczecinie w roku szkolnym
1986/1987

41 Edward Radecki

15/13908Aspiracje życiowe wychowanków domów dziecka42 Józefa Pielkowa

15/13987Stosowanie zabaw na llekcjach matematyki w klasie drugiej a efekty
dydaktyczne

43 Elżbieta Jaroni

15/14135Opis w podręcznikach szkolnych i przewodnikach metodycznych (klasa II i III)44 Maria Węglińska

15/13736Rodzaj opisu a efekty dydaktyczne na przykładzie wypowiedzi uczniów z
klasy drugiej

45 Maria Węglińska

15/13456Rodzina średnidzietna jako środowisko wychowawcze46 Henryk Pielka

15/14329Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej
im. J. Mozolewskiegow Kobylance w latach 1946-1994

47 Danuta Koźmian

15/13551Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi (na podstawie badań uczniów
klas I-III w szkole podstawowej nr 39 w Szczecinie)

48 Edward Radecki

15/13457Wykształcenie i charakter pracy zawodowej rodziców a postawa rodziców
wobec szkoły

49 Jadwiga Wabia

15/13623Wpływ ćwiczeń ortograficznych na kształtowanie umiejętności i nawyków
ortograficznych w klasie drugiej

50 Kazimierz Wenta

15/13624Zagrożenia środowiskowe dojrzałości społeczno-emocjonalnej dzieci
rozpoczynających naukę szkolną

51 Jadwiga Wabia

15/14136Czytelnictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym i czynniki je
determinujące

52 Zdzisław Błażejewski

15/14137Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne w zakresie języka polskiego53 Maria Węglińska

15/13909Cele i zadania dydaktyczne lekcji na przykładzie języka polskiego w klasie
trzeciej szkoły miejskiej i wiejskiej

54 Janino Świrko - Pilipczuk

15/13683Wzór nauczyciela wychowania przedszkolnego w opinii rodziców i dzieci 6 -
letnich

55 Kazimierz Suszek

15/13988Dojrzałość szkolna dzieci rozpoczynających naukę56 Zdzisław Błażejewski

15/14279Wpływ autorytetu wychowawcy klasy na postawy interpersonalne
wychowanków

57 Włodzimierz Krysiak

15/14138Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich realizacji58 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13458Opinie rodziców o realizowanych funkcjach zawodowych nauczycieli
nauczania początkowego na przykładzie środowiska wiejskiego

59 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13737Środowisko wychowawcze w rodzinach funkcjonariuszy milicji obywatelskiej60 Kazimierz Suszek

15/13625Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów na lekcjach języka polskiego w
klasie drugiej

61 Franciszek Bereźnicki

15/13073Przygotowanie studentów do samodzielnego uczenia się na lekcjach języka
polskiego w kl. pierwszej

62 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13316Działalność Woj.. Poradni Wych.-Zawodowej w Szczecinie w zakresie
prowadzenia dzieci z klas I-IV z trudnościami w nauce

63 Kazimierz Suszek



15/13074Realizacja funkcji rekreacyjno-towarzyskiej rodziny w środowisku miejskim z
uwzględnieniem roli sąsiedztwa

64 Zdzisław Błażejewski

15/13382Struktura rodziny a sytuacja szkolna dziecka65 Kazimierz Suszek

15/13154Kształtowanie pojęć biologicznych w nauczaniu środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

66 Bohdan Korzeniewski

15/14139Czynniki warunkujące zagodpodarowanie czasu wolnego dzieci w młodszym
wieku szkolnym

67 Maria Czerepaniak - Walczak

15/13786Uczestnictwo uczniów klas początkowych w środowisku średniego miasta w
modelach edukacyjnych, a postawy do nauki

68 Maria Jakowicka

15/13155Czynniki determinujące powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne uczniów
klas początkowych /na podstawie badań przeprowadzonych w szkole
podstawowej nr 34 w Szczecinie/

69 Radecki Edward

15/14140Czynniki warunkujące zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w młodszym
wieku szkolnym

70 Maria Czerepaniak - Walczak

15/13787Poziom kulturowy rodziców a formy spędzania czasu wolnego dzieci w
mieście

71 Jadwiga Wabia

15/14141Czynniki warunkujące treści i formy zagospodarowanie czasu wolnego
dziecka w młodszym wieku szkolnym

72 Maria Czerepaniak - Walczak

15/13459Środowisko domowe ucznia a kultura spędzania czasu wolnego u dzieci
wiejskich

73 Jadwiga Wabia

15/13552Biopsychiczne uwarunkowania wyników w nauce, frekwencji i zachowaniu74 Kazimierz Suszek

15/14538Wpływ nauczania integralnego na efekty dydaktyczne uczniów z ekologii w
klasie drugiej

75 Nadzieja Cybulska

15/13383Rola filmu w kształtowaniu pojęć geograficznych w nauczaniu środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

76 Kazimierz Wenta

15/13317Opinie rodziców o funkcjach zawodowych nauczycieli klas początkowych77 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14142Stosowanie reprezentacji graficznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych a
efekty dydaktyczne z matematyki w kl. III

78 Elżbieta Jaroni

15/13384Struktura rodziny a plany życiowe młodzieży79 Kazimierz Suszek

15/14330Formy wyrażania przestrzeni na płaszczyźnie w pracach plastycznych dzieci
klas: I, II, III

80 Maria Radomska - Tomczuk

15/14366Wpływ wycieczek na wyniki nauczania uczniów ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie drugiej

81 Nadzieja Cybulska

15/14235Nauczyciel jako czynnik kstzałtujący samopoczucie dziecka w dużej szkole
miejskiej

82 Maria Jakowicka

15/13075Czas wolny członków rodziny rolniczej pracującej we własnym gospodarstwie
rolnym

83 Zdzisław Błażejewski

15/13246Zagadnienia więzi rodzinnej w wielkomiejskich rodzinach wielopokoleniowych
zamieszkałych wspólnie

84 Zdzisław Błażejewski

15/13318Uwarunkowania środowiska rodzinnego a wyniki w nauce dziecka w
młodszym wieku szkolnym

85 Józefa Pielkowa

15/13684Rozumienie norm społeczno - moralnych przez dzieci w klasach I - III86 Kazimierz Suszek

15/13020Film dydaktyczny w nauczaniu elementów socjologii na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

87 Bohdan Korzeniewski

15/13319Opinie studentów o funkcjach zawodowych nauczycieli klas początkowych na
przykładzie wypowiedzi studentów IV i V roku studiów stacjonarnych

88 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13076Świadomość nauczycieli w zakresie postawy samokontroli jako celu
wychowania i możliwości realizacji w procesie wychowawczym

89 Helena Szafrańska

15/13320Kary i nagrody stosowane przez nauczycieli a ich wpływ na kariery szkolne
uczniów klas początkowych

90 Edward Radecki

15/14280Pozycja społeczna nauczycieli w środowisku wiejskim91 Zdzisław Błażejewski

15/14199Wybrane uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki / na przykładzie
klasy pierwszej /

92 Elżbieta Jaroni

15/13685Aspiracje życiowe uczniów klas VII - VIII na terenie miasta Reska93 Kazimierz Suszek

15/13840Środowisko wychowawcze rodzin marynarzy i rybaków morskich94 Kazimierz Suszek

15/13946Formy i metody pracy nauczuczycieli w kształtowaniu kultury pedagogicznej
rodziców

95 Wiesława Andrukowicz

15/13385Nauczyciel klas początkowych w opinii uczniów klas trzecich szkoły
podstawowej

96 Janina Parafiniuk - Soińska



15/13553Środowisko wychowawcze rodzin marynarzy y rybaków a wyniki w nauce97 Kazimierz Suszek

15/13247Nauczyciel nauczania początkowego w opinii rodziców dzieci klas I-III98 Tadeusz Klanowski

15/13321Upodobania filmowe dzieci w wieku 7-9 lat w wybranych szkołach
podstawowych w Stargardzie Szczecińskim

99 Tadeusz Klanowski

15/13386Plany życiowe młodzieży wiejskiej100 Kazimierz Suszek

15/13509Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
8 imienia Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim w latach
1947-1987

101 Danuta Kościan

15/13989Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w kl. II SP102 Józefa Krupa

15/13554Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi /na podstawie badań w
Gryficach oraz w szkole podstawowej w Mrzeżynie w roku szkolnym
1989/1990/

103 Edward Radecki

15/14053Nauka domowa w świetle opinii rodziców i uczniów klas III104 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13021Środowiskowe uwarunkowania aspiracji zawodowych uczniów klas ósmych105 Kazimierz Suszek

15/13022Model rodziny pochodzenia, a model rodziny własnej106 Kazimierz Suszek

15/13626Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej Szkoły Podstawowej

107 Franciszek Bereźnicki

15/13910Charakterystyka i ocena celów, pytań, poleceń na lekcjach przedmiotu
środowiska społeczno-przyrodniczego w kl. III

108 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13156Kształtowanie pojęć z zakresu historii na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasach początkowych

109 Bohdan Korzeniewski

15/13023Społeczne podłoże aspiracji edukacyjnej ośmioklasistów110 Kazimierz Suszek

15/13841Kształtowanie umiejętności redagowania opisu na przykładzie kl. II111 Maria Węglińska

15/14054Czasopismo pedagogiczne "Muzeum" i jego funkcja w popularyzacji wiedzy
pedagogicznej w zaborze Austriackim w latach 1900-1914

112 Danuta Koźmian

15/13322Czynniki determinujące niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III
wywodzących się z rodzin inteligenckich i robotniczych

113 Edward Radecki

15/14281Komisja Edukacji Narodowej w świetle wybranej literatury polskiej XX wieku114 Danuta Koźmian

15/13842Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania z matematyki
w klasie drugiej szkoły podstawowej

115 Franciszek Bereźnicki

15/13077Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się116 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13788Poziom współpracy rodziny ze szkołą a funkcjonowanie szkolne ich dzieci117 Jadwiga Wabia

15/13789Wpływ doświadczeń poprzedzających naukę na dojrzałość szkolną dziecka118 Jadwiga Wabia

15/13024Film w nauczaniu treści zoologicznych na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

119 Bohdan Korzeniewski

15/13460Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawcze120 Henryk Pielka

15/13686Wpływ środowiska społecznego na formy spędzania czasu wolnego dzieci
miejskich i wiejskich

121 Tadeusz Klanowski

15/14236Formy przekazu tekstów a ich rozumienie i pamiętanie122 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13157Kształtowanie pojęć geograficznych na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasach poczatkowych

123 Bohdan Korzeniewski

15/14282Opis w lekturze szkolnej (klasy I - III)124 Maria Węglińska

15/13078Funkcjonowanie szkolne uczniów z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym

125 Jadwiga Wabia

15/13990Wpływ rodziny na uczenie się dziecka w młodszym wieku szkolnym na
podstawie badań przeprowadzonych w SP 1 w Drawsku Pomorskim

126 Edward Radecki

15/13790Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego w kl. III a osiągnięcia dydaktyczne

127 Edward Radecki

15/14091Aktywność i aktywizacja uczniów na lekcjach języka polskiego128 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13158Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
3 im. Leonida Teligi w Pyrzycach w latach 1958-1986

129 Danuta Koźmian

15/14143Sytuacja życiowa uczniów klas młodszych z rodzin alkoholowych130 Zdzisław Błażejewski

15/13627Wpływ indywidualizacji nauczania na doskonalenie techniki pisania uczniów
klasy pierwszej

131 Kazimierz Wenta



15/13991Pozadydaktyczne uwarunkowania sprawności ortograficznej uczniów klas
młodszych

132 Kazimierz Suszek

15/13992Efektywność czynników motywujących nauczycieli stosowanych na lekcjach
matematyki w kl. II SP

133 Elżbieta Jaroni

15/13911Kariera szkolna dzieci, które wcześniej rozpoczęły naukę134 Józefa Pielkowa

15/13461Opinie nauczycieli klas początkowych o realizacji funkcji zawodowych (na
przykładzie badań przeprowadzonych w Szczecinie)

135 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13025Wpływ porad zawodowych udzielonych przez miejską Poradnię
Wychowawczo-Zawodową nr 4 w Szczecinie na wybór zawodu przez
młodzież

136 Janina Dobosz

15/13912Ocena celów pytań i poleceń stawianych na lekcjach matematyki w klasie
trzeciej

137 Janina Caboń

15/13843Obciążenie obowiązkami dzieci wiejskich138 Kazimierz Suszek

15/14539Rozwijanie myślenia twórczego uczniów w procesie kształcenia
matematycznego (na przykładzie kl. III)

139 Elżbieta Jaroni

15/14511Zróżnicowanie pracy lekcyjno-domowej uczniów ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie II

140 Franciszek Bereźnicki

15/13913Zjawisko więzi koleżeńskich wśród uczniów klas początkowych141 Zdzisław Błażejewski

15/13844Wpływ gier dydaktyczno - problemowych na wyniki nauczania ze środowiska
przyrodniczego uczniów klasy drugiej

142 Franciszek Bereźnicki

15/13555Wielostronne nauczanie - uczenie się na lekcjach matematyki w klasach
drugich szkoły podstawowej

143 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14200Styl nauczyciela na j. polskim w klasie III a aktywność uczniów144 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14331Opinie uczniów klas trzecich o programach telewizyjnych dla dzieci /na
podstawie badań przeprowadzonych w szkole podstawowej nr 61 w
Szczecinie

145 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13510Zaburzenie rozwoju osobowości dzieci i młodzieży146 Kazimierz Suszek

15/14144Czynniki warunkujące zagospodarowanie czasu wolnego dziecka w
młodszym wieku szkolnym

147 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14237Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki nauczania w młodszych klasach
początkowych

148 Franciszek Bereźnicki

15/14201Twórczość plastyczna dzieci specjalnej troski149 Maria Radomska - Tomczuk

15/13556Wielostronna aktywizacja uczniów klasy trzeciej na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego

150 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13026Emocjonalny stosunek uczniów klasy II szkoły podstawowej do przedmiotów
nauczania

151 Maria Węglińska

15/13845Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

152 Franciszek Bereźnicki

15/13387Upodobania filmowe dzieci w wieku 9-11 lat153 Tadeusz Klanowski

15/13687Trudności wychowawcze w klasach początkowych154 Kazimierz Suszek

15/14145Funkcjonowanie szkoły społecznej w środowisku miejskim na przykładzie
Społecznej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wielkopolskim

155 Zdzisław Błażejewski

15/13219Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

156 Józefa Pielkowa

15/13462Skuteczność indywidualnej pomocy pedagogicznej dzieciom dyslektycznym157 Jadwiga Wabia

15/13993Efektywność dydaktyczna zabaw stosowanych na lekcjach matematyki w
klasie I szkoły podstawowej

158 Elżbieta Jaroni

15/13248Pozycja społeczna wychowanków Domu Dziecka w klasie szkolnej159 Zdzisław Błażejewski

15/13220Rodzina a trudności w nauce uczniów160 Kazimierz Suszek

15/13159Znajomość lektury szkolnej uczniów klasy I szkoły podstawowej i jej niektóre
uwarunkowania

161 Maria Węglińska

15/13688Poglądy pedagogiczne Rudolfa Taubenszlaga162 Danuta Koźmian

15/13994Udział rodziny w procesie nauczania - uczenia się uczniów klas I-III163 Edward Radecki

15/13079Typ układu nerwowego i temperament a odporność psychiczna dzieci w
młodszym wieku szkolnym

164 Henryk Kulas

15/13791Socjalizacja a wychowanie w rodzinie dziecka w młodszym wieku szkolnym165 Henryk Pielka

15/13249Czynniki warunkujące kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się
uczniów klas drugich szkoły podstawowej

166 Janina Parafiniuk - Soińska



15/13738Wpływ czynników dydaktycznych zależnych od nauczyciela na powstanie
niepowodzeń szkolnych uczniów klas początkowych / na podstawie badań
przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Resku w roku szkolnym
1990/91 /

167 Edward Radecki

15/13689Wpływ środków audytywnych na efektywność czytania uczniów klas trzecich
szkół podstawowych

168 Tadeusz Klanowski

15/14283Wpływ wycieczek na efekty nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy trzeciej

169 Nadzieja Cybulska

15/14146Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego170 Maria Węglińska

15/14367Jakość pracy dydaktycznej nauczyciela a efekty z języka polskiego na
przykładzie listu jako formy wypowiedzi

171 Maria Węglińska

15/13027Działalność dydaktyczno-wychowawcza Liceum Pedagogicznego w Krośnie
w latach 1944-1962

172 Franciszek Bereźnicki

15/13388Cele i treści kształcenia w programie nauczania początkowego z przedmiotu
"środowisko społeczno-przyrodnicze"

173 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14055Wpływ wycieczki na skuteczność nauczania przedmiotu środowisko
społeczno-przyrodnicze w kl. III /na przykładzie badań w szkole podstawowej
nr 18 im. J. Bema w Szczecinie/

174 Edward Radecki

15/13846Niektóre uwarunkowania czytelnictwa dzieci w młodszym wieku szkolnym175 Maria Węglińska

15/13463Tendencje zmian w programach nauczania początkowego języka polskiego w
latach 1946-1983

176 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13080Proces nauczania -uczenia się języka polskiego w klasie trzeciej Szkoły
Podstawowej

177 Franciszek Bereźnicki

15/13995Czas wolny uczniów klas starszych szkoły podstawowej178 Zdzisław Błażejewski

15/13557Wielostronne nauczanie - uczenie się na lekcjach języka polskiego w
pierwszych klasach szkoły podstawowej

179 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13323Wiedza o książce i czasopiśmie uczniów klasy I i niektórw ją warunkujące180 Maria Węglińska

15/13324Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno przyrodniczego w klasie II

181 Franciszek Bereźnicki

15/14284Ocenianie uczniów klas początkowych na lekcjach przedmiotów
artystycznych

182 Zdzisław Błażejewski

15/13081Rola filmu "W Tatrzańskim Parku Narodowym" w nauczaniu środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej

183 Bohdan Korzeniewski

15/13250Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klas I-III i jej niektóre
uwarunkowania

184 Maria Węglińska

15/13847Wpływ metody problemowej na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie
trzeciej

185 Franciszek Bereźnicki

15/13082Postawy rodzicielskie a samoocena dorastającej młodzieży186 Henryk Kulas

15/14238Styl działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli klas III a stosunek
emocjonalny uczniów do nich

187 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13792Socjolizacja i wychowanie w rodzinie dziecka w młodszym wieku szkolnym188 Henryk Pielka

15/14368Wycieczki przyrodnicze a efekty dydaktyczne uczniów ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

189 Nadzieja Cybulska

15/13739Wychowawcze funkcjonowanie rodzin marynarzy i rybaków w środowisku
wielkomiejskim

190 Kazimierz Suszek

15/13628Współpraca przedszkola specjalnego w rewalidacji dziecka upośledzonego
umysłowo

191 Helena Łaś

15/14056Działalność i poglądy społeczno - pedagogiczne Andrzeja Frycza -
Modrzewskiego /1503-1572/

192 Danuta Koźmian

15/13389Wiedza matek o uczniach zdolnych w młodszym wieku szkolnym193 Maria Węglińska

15/13390Nauczyciel w opinii uczniów klas II szkoły podstawowej194 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13160Kształtowanie elementarnych pojęć biologicznych, społecznych i
geograficznych na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach
początkowych

195 Bohdan Korzeniewski

15/13325Determinanty aspiracji edukacyjnych i zawodoych młodzieży kończącej
szkołę podstawową

196 Kazimierz Suszek

15/14147Problemy oceniania uczniów klas młodszych szkoły podstawowej w
środowisku wiejskim

197 Zdzisław Błażejewski



15/13690Efekty stosowania zabaw badawczych w realizacji treści programowych
języka polskiego w klasach II - III

198 Maria Jakowicka

15/13464Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawcze199 Henryk Pielka

15/13996Sytuacja życiowa dzieci z rodzin zastępczych i spokrewnionych200 Zdzisław Błażejewski

15/13465Rodzina małodzietna jako środowisko wychowawcze201 Henryk Pielka

15/14202Wpływ form przekazu na poziom odbioru i interpretacji tekstów literackich w
klasie VI

202 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13558Problemy dojazdów uczniów do szkół podstawowych203 Zdzisław Błażejewski

15/14332Wpływ twórczej aktywności intelektualnej na osiągnięcia szkolne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

204 Franciszek Bereźnicki

15/14540Wpływ występów publicznych na odporność psychiczną dzieci w wieku 8-14
lat

205 Bazyli Baran

15/14092Koncepcja zadań lekcyjno - międzylekcyjnych dla uczniów klas II i III na
przykładzie środowiska małego miasta

206 Maria Jakowicka

15/14285Sytucja życiowa dzieci z rodzin zastępczych207 Zdzisław Błażejewski

15/14286Wpływ czytelnictwa na rozwój języka pisanego uczniów klas trzecich208 Edward Radecki

15/13559Efektywność dydaktyczna działań kontrolnych, oceniających i korektywnych
na przykładzie języka polskiego w klasie trzeciej

209 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13793Wpływ gier dydaktycznych na efekty kształcenia z języka polskiego w kl. II210 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13083Wzór osobowy rodziców w opinii dzieci klas szóstych211 Zdzisław Błażejewski

15/14093Obciązenie uczniów klas I-III zajęciami obowiązkowymi212 Danuta Bielawska

15/13466Wpływ inscenizacji na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie trzeciej213 Franciszek Bereźnicki

15/13560Środowiskowe uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń dydaktycznych214 Kazimierz Suszek

15/13084Rola filmu pt. "Nad brzegiem naszego morza" w nauczaniu treści
geograficznych na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w kl. III

215 Bohdan Korzeniewski

15/13326Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania z j. pol. W klasie I
szkoły podstawowej

216 Franciszek Bereźnicki

15/14057Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania uczenia się z języka
polskiego w klasie pierwszej

217 Edward Radecki

15/13740Poziom agresywności uczniów szkół podstawowych sprawiających trudności
wychowawcze

218 Aleksander Bielawiec

15/13085Proces nauczania języka polskiego w klasie II szkoły podstawowej219 Franciszek Bereźnicki

15/13741Funkcjonowanie szkolne uczniów ze szkół społecznych w młodszym wieku
szkolnym

220 Krystyna Murawska

15/13161Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształtowania języka
polskiego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

221 Franciszek Bereźnicki

15/14094Style kierowania a aktywność uczniów klas początkowych na przykładzie
lekcji matematyki

222 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14148Poziom opanowania wiadomości o częściach mowy przez uczniów klas
początkowych w środowisku małego miasta

223 Maria Jakowicka

15/13629Wpływ środowiska lokalnego na funkcjonowanie szkolne dzieci i ich postawy
wobec nauki

224 Jadwiga Wabia

15/13391Funkcje zawodowe nauczycieli klas początkowych w opinii rodziców225 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13221Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowiska
wychowawczego

226 Józefa Pielkowa

15/13848Sytuacja rodzinna uczniów klas pierwszych na progu startu szkolnego227 Zdzisław Błażejewski

15/13691Uczestnictwo w kołach zainteresowań uczniów od klas V do VIII i ich wpływ
na wyniki nauczania

228 Tadeusz Klanowski

15/14149Sytuacja życiowa dzieci nauczycielskich jako uczniów klas początkowych229 Zdzisław Błażejewski

15/13162Kształtowanie pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej na lekcjach
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasach początkowych

230 Bohdan Korzeniewski

15/13392Wykształcenie jako czynnik różnicujący wiedzę matek o uczniu w młodszym
wieku szkolnym

231 Maria Węglińska

15/14287Teoria wielostronnego nauczania w ocenie nauczycieli i w ich praktyce232 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13028Rola filmu dydaktycznego w nauczaniu elementów geomorfologii na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

233 Bohdan Korzeniewski



15/13794Wpływ stylów wychowania rodzinnego na funkcjonowanie szkolne dzieci234 Jadwiga Wabia

15/14203Warunki życia w rodzinie i ich wpływ na agresywne zachowanie się dzieci w
młodszym wieku szkolnym

235 Henryk Pielka

15/13742Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania z przedmiotu środowisko
społeczno - przyrodnicze w kl. I

236 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13029Wybrane problemy czasu wolnego uczniów klas IV i VIII237 Kazimierz Suszek

15/13997Udział rodziny w procesie nauczania - uczenia się dzieci klas I-III / na
przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 1 w
Goleniowie w roku 1991/92 /

238 Edward Radecki

15/14095Wpływ gier problemowych na osiągnięcia uczniów w nauce z matematyki w
klasie II na przykładzie metody symulacyjnej

239 Franciszek Bereźnicki

15/13163Kształtowanie elementarnych pojęć z zakresu botaniki na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie I - III

240 Bohdan Korzeniewski

15/13222Niektóre uwarunkowania osiągnięć w uczeniu się matematyki241 Kazimierz Suszek

15/13030Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań
dydaktycznych

242 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13511Rozwój umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem uczniów klas III243 Kazimierz Suszek

15/14204Osiągnięcia szkolne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej a ich wybrane
uwarunkowania indywidualne

244 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13630Aktywizacja uczniów na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w
klasie trzeciej

245 Franciszek Bereźnicki

15/14369Wpływ wycieczek na wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie III

246 Nadzieja Cybulska

15/13251Upodobania filmowe dzieci w wieku 7-9 lat247 Tadeusz Klanowski

15/13631Wpływ środków dydaktycznych na trwałość wiedzy w zakresie zbiorów
matematycznych w klasie pierwszej

248 Kazimierz Wenta

15/13561Stosunki koleżeńskie w młodszym wieku szkolnym249 Zdzisław Błażejewski

15/14150Poziom opanowania wiadomości z zakresu o zdaniu przez uczniów
kończących nauczanie początkowe w środowisku małego miasta

250 Maria Jakowicka

15/13562Nauczyciel w opinii uczniów klas młodszych251 Zdzisław Błażejewski

15/14205Tematyka i formy przekazu tekstów a poziom ich odbioru i interpretacji przez
uczniów klas V

252 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13947Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia dydaktyczne uczniów z języka
polskiego w kl. II SP

253 Franciszek Bereźnicki

15/13086Formułowanie i realizacja celów operacyjnych na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III a wyniki nauczania

254 Franciszek Bereźnicki

15/13087Rozwój fizyczny stan zdrowia a wyniki nauczania uczniów klas I-III szkoły
podstawowej nr 1 w Gryfinie

255 Halina Kulgawczuk

15/13327Sytuacja życiowa dzieci przewlekle chorych256 Zdzisław Błażejewski

15/13088Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin zastępczych257 Jadwiga Wabia

15/13328Wady wymowy a funkcjonowanie szkolne klas młodszych258 Kazimierz Suszek

15/13164Czynniki wpływające na kształtowanie umiejętności samodzielnego uczenia
się uczniów

259 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13692Środowiskowe uwrunkowania funkcjonowania szkolnego uczniów trudnych
wychowawczo

260 Krystyna Murawska

15/14541Oczekiwania zmiany modelu szkoły wiejskiej261 Stanisław Wawryniuk

15/13948Style wychowania w rodzinach uczniów zdolnych262 Jadwiga Wabia

15/13693Funkcjonowanie szkolne jedynaków w porównaniu z dziećmi rodzin
wielodzietnych

263 Krystyna Murawska

15/13998Udział rodziny w procesie nauczania - uczenia się uczniów klas I - III264 Edward Radecki

15/14370Wpływ wycieczek na wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów w klasie II

265 Nadzieja Cybulska

15/13632Uwarunkowania nauczania przedmiotu praca-technika w klasach I-III266 Kazimierz Wenta

15/13795Wpływ warunków rodzinnych na podstawie niepowodzeń szkolnych uczniów
klas początkowych /na podstawie badań w SP nr 2 w Goleniowie w r.sz.
90/91/

267 Edward Radecki



15/13252Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

268 Henryk Pielka

15/13796Wyrażanie utworów literackich za pomocą różnorodnych form i środków
artystycznych a wybrane efekty dydaktyczne uczniów na podstawie badań w
szkole podstawowej w Zdunach w r. sz. 1991/91

269 Edward Radecki

15/13999Możliwości stosowania integracji w kształceniu wczesnoszkolnym w cyklach
metodycznych z wycieczką ( na przykładzie kl. I)

270 Maria Jakowicka

15/13467Wpływ indywidualizacji nauki domowej na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

271 Franciszek Bereźnicki

15/13797Opieka nad dzieckiem mlodszoszkolnym w rodzinie a powodzenie i
niepowodzenie w nauce

272 Henryk Pielka

15/13253Czynniki warunkujące kształcenie samodzielności dydaktycznej uczniów klas
początkowych

273 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13393Zmiany w ujęciu celów i treści nauczania w programach języka polskiego klas
początkowych w roku 1963 i 1983

274 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13394Środowisko rodzinne jako czynnik determinujący niepowodzenia szkolne
uczniów klas I-III /na podstawie badań w szkole podstawowej nr 12 w
Szczecinie w roku szkolnym 1988/1989

275 Edward Radecki

15/13468Opinie rodziców o funkcjach zawodowych nauczycieli klas początkowych w
środowisku wiejskim i małomiasteczkowym

276 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13512Postawy wobec alkoholu członków młodzieżowego ruchu trzeźwości277 Krystyna Murawska

15/14542Stosunek uczniów klasy III do lektury szkolnej278 Maria Węglińska

15/13743Rodzaje opisu a efekty dydaktyczne z języka polskiego / na przykładzie opisu
zwierzęcia w kl. III/

279 Maria Węglińska

15/14288Wpływ stosowania zadań problemowych na twórczość dzieci280 Wiesław Andrukowicz

15/13914Aspiracje życiowe z rodzin marynarzy i rybaków281 Kazimierz Suszek

15/14000Indywidualizacja w nauczaniu jęz. Polskiego w kl. III SP282 Józefa Krupa

15/13469Rodzina marynarzy i rybaków jako środowisko wychowawcze283 Henryk Pielka

15/13949Związek celów, pytań i poleceń na lekcjach matematyki w klasie trzeciej284 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13165Czynniki wpływające na samodzielność uczenia się uczniów klas trzecich
szkoły podstawowej

285 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13513Wpływ stylu kierowania na aktywność uczniów w klasach początkowych286 Edward Radecki

15/13915Ocena realizacji celów kształcenia matematyki w klasie I w świetle pytań i
poleceń

287 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14543Rozwijanie myślenia twórczego uczniów klas początkowych w procesie
kształcenia matematycznego (na przykładzie klasy III)

288 Elżbieta Jaroni

15/14289Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne /na podstawie zadań opisujących w
klasie pierwszej/

289 Maria Węglińska

15/13089Rola filmu Rośliny wodne w nauczaniu treści biologicznych na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej

290 Bohdan Korzeniewski

15/14151Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzicielskiego w ocenie rodziców a
wypełnianie zadań opiekuńczo - wychowawczych

291 Henryk Pielka

15/13916Stosowanie pytań i pooleceń do operacjonalizacji i realizacji celów
kształcenia z przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze

292 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14239Aktywizujące czynności nauczyciela a aktywność uczniów na lekcjach
matematyki w klasach trzecich

293 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13514Określenie wzorców, poziomu u struktur spożycia alkoholu przez młodzież
szkół ponadpodstawowych w Nowogardzie

294 Krystyna Murawska

15/13798Praca nauczyciela kl. I - III w opinii rodziców w środowisku małego miasta295 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14371Wpływ wycieczek przrodniczych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy pierwszej

296 Nadzieja Cybulska

15/14544Nauczanie zintegrowane wokół środowiska społeczno - przyrodniczego a
efekty dydaktyczne uczniów klasy pierwszej

297 Nadzieja Cybulska

15/14001Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej nr
1 w gryficach w latach 1945-1990

298 Danuta Koźmian

15/13849Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania z matematyki
w kl. I

299 Franciszek Bereźnicki



15/13166Czynniki determinujące wyniki nauczania - uczenia się dziecka z wadą
słuchu w kl. I-III (na przykładzie uczniów klas początkowych szkoły dla Dzieci
Głuchych w Szczecinie)

300 Edward Radecki

15/13223Uwarunkowania hierarchii wartości uznawane przez uczniów szkoły
podstawowej

301 Kazimierz Suszek

15/14058Poglądy pedagogiczne i historyczno-oświatowe Stanisława Michalskiego
/1928-1990/

302 Danuta Koźmian

15/13329Przestępczość nieletnich objętych sądem rejonowym w Szczecinie w latach
1985-1987

303 Zdzisław Błażejewski

15/13330Uwarunkowania środowiska rodzinnego a wyniki w nauce dziecka w
młodszym wieku szkolnym

304 Józefa Pielkowa

15/14152Stosowanie ćwiczeń zaznajamiających klasy II ze strukturą zadania
tekstowego a efekty dydaktyczne z matematyki

305 Elżbieta Jaroni

15/13331Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania z j. polskiego w
klasie III szkoły podstawowej

306 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14096Zadania lekcyjno - międzylekcyjne w ciągu aktywności uczniów kl. II (na
przykładzie środowiska wiejskiego)

307 Maria Jakowicka

15/14290Możliwości podnoszenia poziomu graficznego pisma uczniów klas drugich (
na podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 2 we Wronkach w roku sz.
1993/94 )

308 Edward Radecki

15/13254Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie III

309 Franciszek Bereźnicki

15/13167Kształtowanie pojęć z hydrogeografii w nauczaniu środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

310 Bohdan Korzeniewski

15/13515Zjawiska patologii społecznej w rodzinie wiejskiej i ich wpływ na
funkcjonowanie szkolne dziecka w średnim wieku szkolnym

311 Krystyna Murawska

15/13168Uczestniczenie w zespołach wyrównawczych a wyniki w nauce i sprawowaniu312 Kazimierz Suszek

15/13950Wiązanie pytańi poleceń z ogólnymi celami kształcenia i celami kształcenia
jez. Pol. Kl. I

313 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13633Środowisko rodzinne a adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych314 Jadwiga Wabia

15/13031Środowiskowe uwarunkowania aspiracji zawodowych uczniów kończących
szkołę podstawową

315 Kazimierz Suszek

15/14512Efektywność stosowania metody problemowej "burza mózgów" na lekcjach
języka polskiego w klasach III szkoły podstawowej

316 Wiktor Moś

15/13744Wiek jako czynnik różnicujący stosunek uczniów zdolnych w młodszym wieku
szkolnym do nauki szkolnej

317 Maria Węglińska

15/14059Trudności i rozwój umiejętności czytania i pisania u uczniów klasy I szkoły
podstawowej zlokalizowanej w środowisku wiejskim

318 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13563Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi na podstawie badań w szkole
podstawowej w Resku w roku szkolnym 1989/1990

319 Edward Radecki

15/14002Związek Harcerstwa  Polskiego i jego metodyka wprowadzania do szkół
powszechnych w drugiej Rzeczypospolitej /1918-1939/

320 Danuta Koźmian

15/13745Dydaktyczne determinanty autorytetu nauczyciela klas początkowych w opinii
rodziców i kadry kierowniczej szkoły /w świetle badań przeprowadzonych w
SP nr 4 w Goleniowie w r. sz. 90/91 /

321 Edward Radecki

15/14003Stosowanie zabaw na lekcjach matematyki w klasie pierwszej a efekty
dydaktyczne

322 Elżbieta Jaroni

15/13332Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym w rodzinach marynarzy i
rybaków

323 Józefa Pielkowa

15/13255Kłamstwo jako jedna z form niedostosowania społecznego dzieci324 Zdzisław Błażejewski

15/13470Rodzina średniodzietna jako środowisko wychowawcze325 Henryk Pielka

15/14060Janusz Korczak i jego wsład w tworzenie podstaw pedagogiki opiekuńczo -
wychowawczej w okresie międzywojennym /1918-1939/ w Polsce

326 Danuta Koźmian

15/13395Wzory sukcesu życiowego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin
marynarzy i rybaków

327 Kazimierz Suszek

15/14061Proces komunikowania się na lekcjach w klasach I-III szkoły podstawowej -
niektóre determinanty i konsekwencje

328 Edward Radecki

15/14153Czynniki warunkujące treści i formy zagospodarowania czasu wolnego
uczniów w młodszym wieku szkolnym

329 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14206Styl działalności dydaktycznej nauczyciela na lekcji języka polskiego w klasie
III a aktywność i oceny uczniów

330 Janmina Parafiniuk - Soińska



15/14154Sytuacja życiowa dzieci klas młoszych z rodzin niepełnych331 Zdzisław Błażejewski

15/13850Czytelnictwo uczniów w kl. III332 Maria Węglińska

15/13471Wpływ indywidualizacji pracy domowej z j. polskiego w kl. II na wyniki
nauczania

333 Franciszek Bereźnicki

15/13851Konspekty interpersonalne między uczniami klas początkowych a wybrane
sytuacje środowiska rodzinnego dzieci

334 Zdzisław Błażejewski

15/13746Powodzenie i niepowodzenia w nauce dzieci z dyslekcją w klasie I na
podstawie badań w Szkole Podstawowej nr $ w Świnoujściu

335 Edward Radecki

15/13396Założone a rzeczywiste formy pracy Domu Kultury w Dąbiu z dziećmi klas
początkowych

336 Tadeusz Klanowski

15/13032Film w nauczaniu treści z geografii fizycznej na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

337 Bohdan Korzeniewski

15/14004Poglądy społeczno - pedagogiczne Aleksandra Kazimierza Patkowskiego
/1890-1942/

338 Danuta Koźmian

15/13256Wyobrażenia o pracy dziecka pięcioletniego /na przykładzie Przedszkola
Miejskiego nr 40/

339 Tadeusz Klanowski

15/13033Efektywność filmu dydaktycznego w nauczaniu treści biologicznych na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

340 Bohdan Korzeniewski

15/13472Wpływ środowiska na czas wolny dzieci miejskich341 Jadwiga Wabia

15/14062Środowiskowe uwarunkowania wyników nauczania z języka polskiego w
klasie I

342 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14333Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi/ na podstawie badań w
szkole podstawowej nr 5 w Policach w roku szkolnym 1994/1995/

343 Edward Radecki

15/14207Percepcja dzieł malarskich a wypowiedź plastyczna dzieci344 Maria Radomska - Tomczak

15/13852Czynniki różnicujące uczestnictwo dziecka w zabawach domowych345 Kazimierz Suszek

15/13034Wdrażanie uczniów do samodzielnego uczenia się na przykładzie jezyka
polskiego w klasie siódmej

346 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13564Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi. (Na podstawie badań w
Szkole Podstawowej nr 2 w Goleniowie w roku szkolnym 89/90)

347 Edward Radecki

15/14372Aspiracje życiowe młodzieży klas ósmych348 Kazimierz Suszek

15/14155Poziom opanowania ortografii przez uczniów klas początkowych w
środowisku miejskim

349 Maria Jakowicka

15/14097Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania matematyki w klasie
pierwszej szkoły podstawowej

350 Franciszek Bereźnicki

15/14156Poziom opanowania wiadomości o zdaniu przez uczniów klas początkowych
w środowisku wiejskim

351 Maria Jakowicka

15/14157Stosowanie niestandardowych zadań tekstowych w klasie II a efekty
dydaktyczne

352 Elżbieta Jaroni

15/13473Rodzina małoliczna jako środowisko wychowawcze353 Henryk Pielka

15/14158Przygotowanie studentów Politechniki Szczecińskiej do małżeństwa i
rodzicielstwa

354 Henryk Pielka

15/13634Wpływ aktywizowania na osiągnięcia dydaktyczne uczniów z języka
polskiego w klasie III szkoły podstawowej

355 Franciszek Bereźnicki

15/13474Rola inscenizacji w podnoszeniu wyników nauczania na lekcjach języka
polskiego w klasie pierwszej

356 Franciszek Bereźnicki

15/13917Wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie niepełnej357 Józefa Pielkowa

15/13853Kształtowanie umiejętności redagowania opisu artyystycznego u uczniów kl.
II szkoły podstawowej w Dobrzanach

358 Maria Węglińska

15/14208Niektóre uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów z języka polskiego359 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13035Podstawy światopoglądowe a aspiracje młodzieży w starszym wieku
szkolnym

360 Kazimierz Suszek

15/14240Style działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela a opinie uczniów
klasy drugiej

361 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14098Wpływ rodziców na motywy uczenia się ich dzieci - uczniów klas
początkowych

362 Wiesław Andrukowicz

15/13799Wpływ czynników społeczno - ekonomicznych rodziny na funkcjonowanie
uczniów w szkole

363 Jadwiga Wabia



15/13257Wybrane problemy czasu wolnego współczesnej rodziny w środowisku
małomiasteczkowym

364 Zdzisław Błażejewski

15/14209Prace plastyczne dzieci z rodzin patologicznych365 Maria Radomska - Tomczuk

15/13854Uspołecznienie dzieci rozpoczynających naukę szkolną366 Kazimierz Suszek

15/14210Odbiór i interpretacja tekstów przez uczniów klas trzecich a treści i formy
przekazu tekstu

367 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13090Czynniki społeczno-ekonomiczne rodziny a funkcjonowanie uczniów w szkole368 Jadwiga Wabia

15/13091Rola filmu "Moja Warszawa" w nauczaniu środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

369 Bohdan Korzeniewski

15/13092Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej im.
Mieszka I w Mieszkowice w latach 1945-1984

370 Danuta Koźmian

15/13093Funkcjonowanie rodzin alkoholicznych371 Zdzisław Błażejewski

15/13397Funkcjonowanie schroniska dla nieletnich w Szczecinie jako placówki
specjalnego typu

372 Zdzisław Błażejewski

15/13516Wpływ alkoholizmu w rodzinie na funkcjonowanie szkolne dzieci w młodszym
wieku szkolnym

373 Krystyna Murawska

15/13800Wpływ samokontroli i samopomocy na efekty dydaktyczne z języka polskiego
w kl. III

374 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14005Wdrażanie uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do wyróżnienia
cech kontrastowych

375 Maria Węglińska

15/13398Wpływ nagrań płytowych na rozwój wrażliwości muzycznej i ekspresji
plastycznej uczniów kl. 1-3

376 Kazimierz Wenta

15/13747Stan wiedzy nauczyciela o uczniu zdolnym w młodszym wieku szkolnym377 Maria Węglińska

15/13918Cele i zadania dydaktyczne na lekcjach języka polskiego w klasie trzeciej378 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14006Poglądy społeczno-pedagogiczne Aleksandra Kamińskiego /1903-78/379 Danuta Koźmian

15/14334Ekspresja kłamstwa w wyrazach mimicznych i pantomimicznych380 Teresa Rzepa

15/14545Percepcja wartości uniwersalnych dzieci przedszkolnych381 Wiesław Andrukowicz

15/13951Postawy rodzicielskie wobec uczniów zdolnych382 Bazyli Baran

15/13169Funkcja społeczno-oświatowa prasy szczecińskiej w latach 1945-1961 /na
przykładzie "Kuriera Szczecińskiego"

383 Dnauta Koźmian

15/13170Wpływ wad wymowy na wyniki nauczania - uczenia się uczniów klas I, II i III384 Edward Radecki

15/14159Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich reakcji385 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14291Środowisko wychowawcze rodzin jednodzietnych386 Zdzisław Błażejewski

15/13565Efektywność dydaktyczna działań kontrolnych, oceniających i korektywnych
na przykładzie języka polskiego w klasie trzeciej

387 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13258Wpływ wielostronnego aktywizowania na wyniki wychowania umysłowego
dzieci sześcioletnich

388 Franciszek Bereźnicki

15/13171Wybrane uwarunkowania samodzielnego uczenia się uczniów klas drugich389 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14513Percepcja muzyki w młodszym wieku szkolnym390 Maria Radomska - Tomczuk

15/14099Aktywizacja i aktywność na lekcjach matematyki w klasach początkowych391 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13801Uczestnictwo uczniów klas początkowych w modelach edukacyjnych a
motywacja do nauki szkolnej w środowisku małego miasta

392 Maria Jakowicka

15/14063Działalność plastyczna i muzyczna dzieci i młodzieży w Domu Kultury
"Hetman"

393 Maria Radomska - Tomczuk

15/13094Problemy czasu wolnego we współczesnej rodzinie w osiedlu podmiejskim
na przykładzie wybranych rodzin w Wielgowie

394 Zdzisław Błażejewski

15/13172Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy pierwszej i jej niektóre
uwarunkowania

395 Maria Węglińska

15/13748Determinanty powodzeń i niepowodzeń szkolnych dzieci z klas I - III
pochodzących z rodzin ludzi morza

396 Edward Radecki

15/13333System wartości młodzieży w starszym wieku szkolnym397 Kazimierz Suszek

15/14211Styl wychowania w rodzinie i jego wpływ na naukę i zachowanie się dziecka
w młodszym wieku szkolnym

398 Henryk Pielka

15/13635Wpływ kontroli i oceny na efekty cichego czytania ze zrozumieniem w kl. I-III399 Wiesław Andrukowicz



15/13259Rola młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie w organizacji czasu
wolnego dzieci i młodzieży

400 Zdzisław Błażejewski

15/14335Programy telewizyjne w opiniach uczniów klas I-III szkół miejskich i wiejskich401 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13224Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

402 Józefa Pielkowa

15/14373Stosunek uczniów klas niższych szkoły podstawowej do nauki (analiza
porównawcza)

403 Maria Węglińska

15/13260Zainteresowania czytelnicze uczniów klas trzecich na podstawie wybranych
szkołach w Choszcznie

404 Tadeusz Klanowski

15/13261Czynniki warunkujące kształcenie samodzielności uczniów405 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14292Wpływ rozwiązywania problemów na efekty dydaktyczne ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej

406 Nadzieja Cybulska

15/14212Warunki do nauki dziecka w młodszym wieku szkolnym w rodzinie wiejskiej407 Henryk Pielka

15/14064Rola zajęć plastyki w rozwoju ekspresji uczniów klas III-IV408 Maria Radomska - Tomczuk

15/13636Pedagogiczne i psychologiczne efekty zajęć muzycznych w przedszkolu409 Jadwiga Wabia

15/14546Motywacja szkolnego uczenia się uczniów klas ósmych szkół miejskich i
wiejskich

410 Bazyli Baran

15/13095Odległość miejsca zamieszkania od szkoły a funkcjonowanie szkolne dzieci411 Jadwiga Wabia

15/13637Empiryczna weryfikacja zabaw i gier symulacyjnych dla uczniów klas I-III412 Maria Jakowicka

15/13334Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania z j. polskiego w
klasie II

413 Franciszek Bereźnicki

15/14293Działalność dydaktyczna i wychowawczo - opiekuńcza Szkoły Podstawowej
nr 6 w Świnoujściu w latach 1964-1993

414 Danuta Koźmian

15/14007Udział rodziny w procesie nauczania - uczenia się uczniów klas I-III415 Edward Radecki

15/14547Dojrzałość szkolna dzieci siedmioletnich416 Wiesław Andrukowicz

15/13919Cele, pytania i polecenia na lekcjach środowiska społeczno przyrodniczego417 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13262Kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą jako specyficzna forma opieki nad
dzieckiem

418 Zdzisław Błażejewski

15/13638Działalność wychowawcza nauczycieli nauczania początkowego w
środowisku miasta uprzemysławiającego się - założenia i rzeczywistość

419 Maria Jakowicka

15/13399Wpływ środków audytywnych na tempo i poprawność czytania uczniów klas
IV szkoły podstawowej

420 Tadeusz Klanowski

15/13475Rodzina małodzietna jako środowisko wychowawcze421 Henryk Pielka

15/13173Koncepcje wychowania morskiego w Polsce Ludowej i próby ich wdrażania w
szkolnictwie województwa szczecińskiego w latach 1945-1986

422 Danuta Koźmian

15/14241Styl działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela a opinie uczniów
klasy drugiej

423 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14294Działalność i myśl pedagogiczna księdza Stanisława Konarskiego (1700 -
1773)

424 Danuta Koźmian

15/13694Wychowanie obywatelskie i samorząd uczniowski w seminariach
nauczycielskich okresu międzywojennego 1918-1939

425 Danuta Koźmian

15/13749Determinanty powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów klas I - III z
wadami wymowy. /na podstawie badań przeprowadzonych w Drawsku
Pomorskim w latach 1990/91/

426 Edward Radecki

15/13855Rodziny nauczycielskie jako środowisko wychowawcze427 Zdzisław Błażejewski

15/13036Film dydaktyczny w nauczaniu elementów hydrografii w ramach przedmiotu
środowisko społeczno-przyrodnicze  w klasie III

428 Bohdan Korzeniewski

15/13517Zajęcia domowe dzieci w młodszym wieku szkolnym429 Kazimierz Suszek

15/13400Struktura rodziny dziecka w młodszym wieku szkolnym a wyniki w nauce430 Józefa Pielkowa

15/14008Udział rodziny w procesie nauczania i uczenia się dzieci w młodszym wieku
szkolnym

431 Edward Radecki

15/13856Kształtowanie umiejętności redagowania artystycznego opisu artystycznego
w kl. II

432 Małgorzata Jasion

15/14213Osiągnięcia szkolne z języka polskiego a cechy indywidualne ucznia klasy III433 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13037Efektywność filmu dydaktycznego w nauczaniu elementów botaniki przy
realizacji treści programowych ze środowiska społeczno-przyrodniczego w kl.
II i III

434 Bohdan Korzeniewski



15/13096Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się na lekcjach języka
polskiego /na przykładzie klasy trzeciej/

435 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13401Powstanie i koncepcja Uniwersytetu Szczecińskiego w świetle dzienników
szczecińskich w latach 1981-1985

436 Danuta Koźmian

15/13097Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się437 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13098Funkcja towarzysko-rekreacyjna rodzin w środowisku małomiasteczkowym
na przykładzie Witnicy

438 Zdzisław Błażejewski

15/14336Wpływ teorii aktywności intelektualnej na osiągnięcia szkolne uczniów z
języka polskiego w klasie II

439 Franciszek Bereźnicki

15/13695Formy aktywności dzieci klas początkowych w czasie ferii szkolnych w
środowisku małomiasteczkowym

440 Maria Jakowicka

15/13335Sytuacja życiowa dzieci z rodzin samotnych matek441 Zdzisław Błażejewski

15/13402Płeć jako czynnik różnicujący stosunek do nauki uczniów uzdolnionych
muzycznie w młodszym wieku szkolnym

442 Maria Węglińska

15/13174Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy III i jej niektóre
uwarunkowania

443 Maria Węglińska

15/13263Model współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego444 Tadeusz Klanowski

15/13696Historia wychowania i oświaty jako przedmiot studiów w opinii studentów
zaocznych kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Szczecińskiego

445 Danuta Koźmian

15/13403Związek celów kształcenia i treści kształcenia zawartych w programie
nauczania początkowego z przedmiotu języka polskiego

446 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14337Samodzielność dzieci w wieku młodszoszkolnym a styl komunikowania się447 Teresa Rzepa

15/14009Wychowanie morskie w Polsce na łamach czasopisma "Morze" w latach
1970-1990

448 Danuta Koźmian

15/14338Percepcja utworów muzyki artystycznej jako źródło inspiracji plastycznej
dzieci klas I-III szkoły podstawowej

449 Maria Radomska - Tomczuk

15/14100Aktywizacja a aktywność uczniów klas trzecich na lekcjach języka polskiego i
matematyki

450 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13639Kształtowanie pojęć geograficznych w nauczaniu początkowym451 Kazimierz Wenta

15/13038Zadawanie i kontrola pracy domowej z matematyki w klasie czwartej szkoły
podstawowej

452 Franciszek Bereźnicki

15/14295Możliwości podnoszenia umiejętności czytania uczniów klas drugich (na
przykładzie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Małkocinie)

453 Edward Radecki

15/13476Nauczanie wielopoziomowe i praca dydaktyczno-wyrównawcza jako sposoby
przezwyciężenia niepowodzeń szkolnych w klasie II szkoły podstawowej

454 Franciszek Bereźnicki

15/14548Kultura pedagogiczna rodziców uczniów klas I-III455 Wiesław Andrukowicz

15/14296Kultura pedagogiczna rodziców456 Wiesław Andrukowicz

15/14514Twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym457 Maria Radomska - Tomczuk

15/13039Rola filmu w nauczaniu treści historycznych na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w kl. III

458 Bohdan Korzeniewski

15/14515Wpływ zróżnicowanej pracy lekcyjno-domowej na osiągnięcia uczniów z
matematyki w klasie trzeciej

459 Franciszek Bereźnicki

15/13264Czynniki warunkujące kształcenie samodzielności uczniów460 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13336Założone a rzeczywiste formy działalności MDK w Stargardzie Szcz. przy
organizowaniu czasu wolnego dla dzieci w klasach początkowych

461 Tadeusz Klanowski

15/13265Stosowne formy wpływające na rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów
Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wielkopolskim

462 Tadeusz Klanowski

15/14339Sytuacja dziecka w wieku młodszoszkolnym podrzuconego przez zespół
klasowy. Studium przypadku

463 Teresa Rzepa

15/13225Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

464 Józefa Pielkowa

15/13952Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia w nauce uczniów ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej

465 Franciszek Bereźnicki

15/13697Aspiracje zawodowe uczniów klas ósmych w szkołach wiejskich466 Tadeusz Klanowski

15/13953Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacji trudnej467 Jadwiga Wabia

15/14549Wpływ zintegrowanego nauczania na efekty dydaktyczne w zakresie wiedzy
środowiskowej uczniów klasy pierwszej

468 Nadzieja Cybulska



15/13857Oświata i szkolnictwo na łamach prasy szczecińskiej w l. 1969-1973, na
przykładzie Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego

469 Danuta Koźmian

15/13040Zadawanie i kontrola pracy domowej ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

470 Franciszek Bereźnicki

15/14550Samoocena dzieci kalekich i zdrowych471 Bazyli Baran

15/14065Działalność i poglądy społeczno-pedagogiczne Stanisława Staszica
/1755-1826/

472 Danuta Koźmian

15/13518Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania - uczenia się
matematyki w klasie drugiej

473 Edward Radecki

15/14516Zróżnicowana praca lekcyjno-domowa na lekcjach języka polskiego w klasie
pierwszej szkoły podstawowej

474 Franciszek Bereźnicki

15/13099Proces nauczania-uczenia się środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie
pierwszej szkoły podstawowej

475 Franciszek Bereźnicki

15/13802Poziom słownictwa dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły
podstawowej

476 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13226Środowiskowe uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży szkoły
podstawowej

477 Kazimierz Suszek

15/13100Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się na przykładzie lekcji
języka polskiego w klasie drugiej

478 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13698Środowiskowe uwarunkowania zainteresowań plastycznych dzieci w
młodszym wieku szkolnym

479 Krystyna Murawska

15/14517Zainteresowania muzyczne u młodzieży wieku szkolnego480 Maria Radomska - Tomczuk

15/13175Czynniki warunkujące samodzielne uczenie się uczniów klas drugich szkoły
podstawowej

481 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13750Środowisko wychowawcze rodzin żołnierzy zawodowych482 Kazimierz Suszek

15/14551Stosunek uczniów klasy pierwszej do lektury szkolnej483 Maria Węglińska

15/13751Wpływ pracy zawodowej matek na funkcjonowanie szkolne dzieci w
młodszym wieku szkolnym

484 Krystyna Murawska

15/13404Uwarunkowania społeczne postaw matek wobec czytelnictwa dzieci klas
trzecich

485 Maria Węglińska

15/13753Wpływ gier dydaktycznych na efekty nauczania przedmiotu środowisko
społeczno - przyrodnicze w klasie drugiej

486 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13752Rodzaj Opisu a efekty dydaktyczne z języka polskiego na przykładzie opisu
rośliny w klasie III

487 Maria Węglińska

15/13858Środowisko rodzinne a stopień przystosowania szkolnego dzieci488 Kazimierz Suszek

15/13699Nauczyciel klas początkowych w opinii dzieci i ich rodziców489 Kazimierz Suszek

15/13101Funkcjonowanie szkolne uczniów wychowywanych przez matki samotne490 Jadwiga Wabia

15/13176Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy pierwszej i jej niektóre
uwarunkowania

491 Maria Węglińska

15/13405Uwarunkowania biologiczne czytelnictwa uczniów w młodszym wieku
szkolnym

492 Maria Węglińska

15/13566Płeć jako czynnik różnicujący stosunek uczniów zdolnych w młodszym wieku
szkolnym do słowa drukowanego

493 Maria Węglińska

15/14340Dydaktyczna ocena skuteczności metody praktycznego działania w
nauczaniu - uczeniu się środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie II

494 Edward Radecki

15/13406Wpływ stosowania geoplanu na dydaktyczną efektywność nauczania
geometrii uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej

495 Kazimierz Wenta

15/13227Wpływ niektórych czynników środowiska rodzinnego na agresywne
zachowanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym

496 Kazimierz Suszek

15/13567Efektywność działań kontrolnych oceniających i korektywnych wdrażających
uczniów do samokontroli, samooceny i autokorekty

497 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14341Wpływ inscenizacji na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie pierwszej498 Bereźnicki Franciszek

15/14297Niektóre uwarunkowania czytelnictwa uczniów klas I - III (na przykładzie
środowiska wiejskiego)

499 Maria Węglińska

15/13920Cele i zadania dydaktyczne lekcji na przykładzie języka polskiego w klasie III
szkoły wiejskiej i miejskiej

500 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14214Rodzinne uwarunkowania zasobu wiadomości dziecka w młodszym wieku
szkolnym

501 Henryk Pielka



15/14374Wpływ wycieczek przyrodniczych na efekty nauczania ze środowiska
społeczno - przyrodniczego uczniów klasy II

502 Nadzieja Cybulska

15/14215Styl dydaktyczno wychowawczej działalności nauczyciela na lekcjach j.
polskiego w klasie pierwszej a aktywność uczniów

503 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13954Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia w nauce jez. Polskiego w kl. I
SP

504 Franciszek Bereźnicki

15/13640Opinie nauczycieli klas początkowych o przygotowaniu w procesie wyższych
studiów do pełnienia funkcji zawodowych

505 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14160Poziom opanowania ortografii przez uczniów klas początkowych w
środowisku dużego miasta

506 Maria Jakowicka

15/14161Środowisko wychowawcze rodzin niepełnych507 Zdzisław Błażejewski

15/13641Wpływ atmosfery domowej na rozwój słownictwa i wypowiedzi508 Jadwiga Wabia

15/13477Wpływ środowiska rodzinnego na wyniki nauczania -uczenia się uczniów
klasy pierwszej

509 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14520Wyrażanie przestrzeni w twórczej plastycznej dzieci klas I-III510 Maria Radomska - Tomczuk

15/13803Wpływ doświadczeń poprzedzających naukę przez dojrzałość szkolną dzieci511 Jadwiga Wabia

15/13859Wpływ zadań tekstowych typu problemowego na osiągnięcia dydaktyczne
uczniów z matematyki w kl. II

512 Franciszek Bereźnicki

15/13407Rodzina a aspiracje młodzieży wobec własnej przyszłości513 Kazimierz Suszek

15/13177Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej i
jej niektóre uwarunkowania

514 Maria Węglińska

15/14342Dydaktyczna ocena skuteczności metody inscenizacji w procesie nauczania,
uczenia się języka polskiego w kl. II szkoły podstawowej

515 Edward Radecki

15/13266Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

516 Henryk Pielka

15/13267Czynniki warunkujące kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się517 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13337Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania z matematyki w
klasie II szkoły podstawowej

518 Franciszek Bereźnicki

15/13860Powołanie i działalność Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Płotach
1947-1990

519 Danuta Koźmian

15/13408Płeć jako czynnik różnicujący postawy uczniów zdolnych klas I-III do nauki520 Maria Węglińska

15/14452Czynniki szkolne i rodzinne warunkujące pozycję społeczną ucznia w zespole
klasowym

521 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13921Troski i radości dzieci w młodszym wieku szkolnym522 Zdzisław Błażejewski

15/13955Pytania i polecenia a cele kształcenia na lekcjach jez. Pol. W kl. II523 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13642Wpływ dostrzegania i rozw3iązywania problemów na wyniki nauczania z
matematyki w klasie drugiej szkoły podstawowej

524 Franciszek Bereźnicki

15/14162Czynniki warunkujące zagospodarowanie czasu wolnego dzieska w
młodszym wieku szkolnym

525 Maria Czerepaniak - Walczak

15/13338Wpływ zajęć pozalekcyjnych na wyniki nauczania języka polskiego uczniów
klas V wybranych szkół podstawowych miasta Szczecina

526 Tadeusz Klanowski

15/13178Czynniki determinujące powodzenia i niepowodzenia szkolne dzieci z wadą
wzroku w kl. I-III

527 Edward Radecki

15/13861Sytuacja rodzinna dzieci w młodszym wieku szkolnym o wysokiej pozycji
społecznej w nieformalnej strukturze klasy

528 Zdzisław Błażejewski

15/14518Wpływ zróżnicowanej pracy lekcyjno-domowej na osiągnięcia uczniów z
matematyki w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej

529 Franciszek Bereźincki

15/13643Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój społeczny dziecka w młodszym
wieku szkolnym

530 Jadwiga Wabia

15/14552Zjawisko agresji wśród uczniów klas początkowych szkoły podstawowej531 Bazyli Baran

15/14519Twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym532 Maria Radomska - Tomczuk

15/13478Wpływ indywidualizacji pracy domowej uczniów na wyniki nauczania
przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze

533 Franciszek Bereźnicki

15/14101Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania z matematyki w klasie drugiej534 Franciszek Bereźnicki

15/13453Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

535 Henryk Pielka

15/13862Wpływ gier dydaktycznych problemowychna wyniki nauczania z matematyki
w kl. III szkoły podstawowej

536 Franciszek Bereźnicki



15/13041Środowisko uwarunkowania aspiracji zawodowych uczniów klas ósmych537 Kazimierz Suszek

15/13228Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

538 Józefa Pielkowa

15/13102Świadomość rodziców w zakresie postawy samodzielnośći jako celu
wychowania a poziom tej postawy u dzieci

539 Helena Szafrańska

15/13519Wpływ zespołów korekcyjno-kompensacyjnych na usprawnienie nauki
pisania uczniów klas drugich

540 Edward Radecki

15/13520Aspiracje zawodowe uczniów szkół wiejskich541 Kazimierz Suszek

15/14553Rodzaje i natężenie motywów uczenia się uczniów klas ósmych w
środowisku wielkopolski

542 Bazyli Baran

15/13956Proces kształtowania w szkole wyższej w świetle opinii studentów polskich
uniwersytetów

543 Edward Radecki

15/14375Jakość pracy dydaktycznej nauczyciela a efekty z języka polskiego uczniów
klas trzecich (na przykładzie listu jako formy wypowiedzi)

544 Maria Węglińska

15/13179Czynniki determinujące powodzenia i niepowodzenia uczniów kl. I-III na
podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 1 w Szczecinie

545 Edward Radecki

15/13568Nadpobudliwość i jej uwarunkowania u dzieci w wieku starszoszkolnym546 Kazimierz Suszek

15/13804Uczestnictwo uczniów klas początkowych w środowisku średniego miasta
uprzemysławianego w modelach edukacyjnych a motywacja do nauki
szkolnej

547 Maria Jakowicka

15/13700Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza Liceum
Pedagogicznego w Myśliborzu w latach 1946-1969

548 Danuta Koźmian

15/14216Wpływ wybranych uwarunkowań indywidualnych oraz niektórych czynników
środowiskowych na osiągnięcia uczniów z matematyki na przykładzie
uczniów klasy II szkoły podstawowej

549 Elżbieta Jaroni

15/14102Trudności w nauce czytania uczniów kl. I-III550 Wiesław Andrukowicz

15/13863Rodzina a przystosowanie szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym551 Kazimierz Suszek

15/13042Przygotowanie do samodzielnej realizacji zadań dydaktycznych w toku lekcji552 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13409Prasa centralna wobec powstania i koncepcji Uniwersytetu Szczecińskiego w
latach 1981-1985

553 Danuta Koźmian

15/13957Funkcjonowanie społeczne uczniów zdolnych554 Jadwiga Wabia

15/13339Stosowane w wybranych szkołach podstawowych na terenie Szczecina formy
rozbudzenia zainteresowań twórczych młodzieży kl. VII i VIII

555 Tadeusz Klanowski

15/14103Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy drugiej

556 Franciszek Bereźnicki

15/13864Kształtowanie umiejętności redagowania opisu artystycznego jako
stylistycznej formy wypowiedzi w klasie trzeciej

557 Maria Węglińska

15/13865Wpływ gier dydaktycznych problemowych a wyniki nauczania ze środowiska
społeczno przyrodniczego w kl. I

558 Franciszek Bereźnicki

15/13268Rola szkoły w organizacji czasu wolnego uczniów559 Zdzisław Błażejewski

15/13644Wpływ samooceny uczniów na wyniki nauczania matematyki w klasie drugiej560 Wiesław Andrukowicz

15/13410Tendencje zmian programowych w nauczaniu początkowym w przedmiocie
plastyka w programie z 1963, 1977 i 1983

561 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14104Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie trzeciej

562 Franciszek Bereźnicki

15/13521Adaptacja uczniów z punktów filialnych do środowiska szkoły miejskiej563 Kazimierz Suszek

15/13755Poziom agresywności dzieci pochodzących ze środowiska wiejskiego i
miejskiego

564 Aleksander Bielawiec

15/14066Tematyka rysunku dowolnego dzieci z klasy trzeciej i jej uwarunkowania565 Maria Radomska - Tomczuk

15/13958Problemy wychowawcze z dziećmi zdolnymi566 Jadwiga Wabia

15/13269Przyczyny niepowodzeń w nauce języka polskiego u uczniów klas pierwszych
na podstawie szkół gryfińskich

567 Franciszek Bereźnicki

15/13645Wpływ obrazów sytuacyjnych na rozwój mowy u uczniów klasy I i II w Szkole
Wiejskiej i miejskiej

568 Kazimierz Wenta

15/14376Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci w
wieku szkolnym

569 Zdzisław Zacha

15/13043Zadawanie i kontrola pracy domowej z przedmiotu: środowisko
społeczno-przyrodnicze w klasie drugiej szkoły podstawowej

570 Franciszek Bereźnicki



15/13270Trudności wychowawcze uczniów klas młodszych szkoły podstawowej w
środowisku wiejskim

571 Zdzisław Błażejewski

15/13340Wpływ środków audytywnych na efektywność nauczania j. polskiego w kl. III572 Tadeusz Klanowski

15/13805Poziom słownictwa uczniów klas pierwszych i jego środowiskowe
determinanty

573 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13646Środowiskowe uwarunkowania rozwoju mowy pisanej574 Jadwiga Wabia

15/13479Wpływ indywidualizacji pracy domowej na wyniki nauczania z matematyki w
klasie III

575 Franciszek Bereźnicki

15/13922Zjawisko kłamstwa u dzieci, uczniów szkoły podstawowej576 Zdzisław Błażejewski

15/13701Różnorodność stosowania form rozbudzania zainteresowań czytelniczych w
szkołach wiejskich

577 Tadeusz Klanowski

15/14343Wpływ placówek pozaszkolnych Szczecina na rozwój zainteresowań i
uzdolnień młodzieży szkół podstawowych

578 Zdzisław Zacha

15/14105Samoocena a wyniki nauczania uczniów klas V-VIII579 Wiesłąw Andrukowicz

15/13103Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się na lekcjach języka
polskiego w klasie drugiej

580 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13411Aspiracje życiowe dzieci i młodzieży z małego miasta581 Kazimierz Suszek

15/13480Motywacja do nauki uczniów klas młodszych a ich powodzenia w nauce582 Jadwiga Wabia

15/14217Postępy w nauce i zachowanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym z
rodzin zrekonstruowanych

583 Henryk Pielka

15/13104Wiek społeczny dzieci dziesięcioletnich w środowisku wiejskim na
przykładzie Gminy Dobra Szczecińska

584 Zdzisław Błażejewski

15/13229Sytuacja rodzinna a trudności wychowawcze585 Kazimierz Suszek

15/14106Koncepcja zadań lekcyjno - międzylekcyjnych dla uczniów klas II (na
przykładzie środowiska wiejskiego)

586 Maria Jakowicka

15/13180Czynniki determinujące powodzenie szkolne uczniów klas I-III (na podstawie
badań w Szkole Podstawowej nr 70 w Szczecinie w Latach 1986-1987)

587 Edward Radecki

15/13806Poziom słownictwa uczniów kl. II wiejskich i miejskich a osiągnięcia szkolne z
języka polskiego

588 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13923Środowisko rodzinne a trudności w nauce uczniów klas początkowych589 Zdzisław Błażejewski

15/13807Kultura pedagogiczna rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym590 Henryk Pielka

15/13412Sytuacja szkolna dzieci z domu dziecka591 Kazimierz Suszek

15/13702Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas I-III592 Kazimierz Suszek

15/13271Wpływ wielostronnej aktywizacji na wyniki nauczania języka polskiego w
klasie drugiej szkoły podstawowej

593 Franciszek Bereźnicki

15/13808Wpływ najbliższego środowiska przyrodniczego na efekty nauczania -
uczenia się przedmiotu "środowisko społeczno - przyrodnicze" w kl. III

594 Edward Radecki

15/13413Koncepcja i działalność Ligi Morskiej w rozwoju wychowania morskiego w
Polsce Ludowej

595 Danuta Koźmian

15/13924Nienawiść i zawiść w stosunkach międzyludzkich w ocenie uczniów szkół
średnich

596 Aleksander Bielawiec

15/13754Rodzina marynarzy i rybaków a pozycja społeczna uczniów klas IV-VIII w
grupie rówieśniczej

597 Kazimierz Suszek

15/13044Wiedza matek o emocjonalnym stosunku własnych dzieci w młodszym wieku
szkolnym do nauki

598 Maria Węglińska

15/13647Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów na lekcjach matematyki w klasie
trzeciej

599 Franciszek Bereźnicki

15/13045Funkcjonowanie dzieci z rodzin marynarzy i rybaków na tle klasy600 Kazimierz Suszek

15/13105Kształtowanie postawy osobistej odwagi u uczniów klasy trzeciej poprzez
treści zawarte w czytankach i lekturze

601 Helena Szafrańska

15/14067Poziom wyników nauczania matematyki w klasach II w szkołach
zlokalizowanych na wsi i w mieście

602 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14242Prawidłowości stosowania teorii wielostronnego kształcenia w klasie
pierwszej

603 Maria Jakowicka

15/13046Czynniki warunkujące pozycje dziecka w klasie604 Kazimierz Suszek

15/13925Cele i zadania dydaktyczne lekcji na przykładzie języka polskiego w klasie
trzeciej

605 Janina Świrko - Pilipczuk



15/14298Wpływ oceny tradycyjnej i opisowej na wyniki nauczania uczniów klasy
trzeciej

606 Wiesław Andrukowicz

15/13809Uczestnictwo w modelach edukacyjnych a motywacja do nauki szkolnej
uczniów klas początkowych w środowisku małego miasteczka

607 Maria Jakowicka

15/13703Wychowanie obywatelskie i samorząd uczniowski w założeniach pedagogiki
narodowej Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

608 Danuta Koźmian

15/13181Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy II i jej niektóre
uwarunkowania

609 Maria Węglińska

15/14218Czynniki indywidualne różnicujące poziom osiągnięć uczniów klas trzecich w
zakresie języka polskiego

610 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13569Opinie nauczycieli klas początkowych o pełnionych funkcjach zawodowych611 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14243Samopoczucie uczniów klas początkowych w warunkach dojazdów do szkoły612 Maria Jakowicka

15/13926Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dziecka w szkole613 Kazimierz Suszek

15/13866Nauczanie w opinii uczniów klas młodszych614 Zdzisław Błażejewski

15/13810Wpływ gier dydaktycznych na efekty dydaktyczne z matematyki w kl. II615 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13341Opinie rodziców o funkcjach zawodowych nauczycieli klas początkowych616 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13047Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań
dydaktycznych na lekcjach języka polskiego w klasie III szkoły podstawowej

617 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14163Przygotowania młodzieży szkół średnich w Szczecinie do małżeństwa i
rodzicielstwa

618 Henryk Pielka

15/13959Rola szkoły w kształceniu kultury pedagogicznej rodziców619 Wiesław Andrukowicz

15/13230Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

620 Józefa Pielkowa

15/13272Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

621 Henryk Pielka

15/13231Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

622 Józefa Pielkowa

15/14219Inspiracje muzyczne a wypowiedzi plastyczne w kl. III623 Maria Radomska - Tomczuk

15/13048Przygotowanie uczniów do samodzielnej realizacji zadań dydaktycznych /na
przykładzie lekcji języka polskiego w kl. IV/

624 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13182Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształcenia z języka
polskiego w klasie II szkoły podstawowej

625 Franciszek Bereźnicki

15/13704Kształtowanie wyobraźni dzieci w młodszym wieku szkolnym pod wpływem
baśni

626 Krystyna Murawska

15/13183Wybrane czynniki warunkujące samodzielne uczenie się uczniów klasy
pierwszej

627 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14554Wpływ nauczania zintegrowanego na osiągnięcia szkolne uczniów edukacji
środowiskowej w klasie pierwszej

628 Nadzieja Cybulska

15/13960Uzdolnienia uczniów jako czynnik różnicujący aspiracje edukacyjne
młodzieży kończącej szkołę podstawową

629 Jadwiga Wabia

15/13522Skuteczność czteroletniego i jednorocznego kształcenia przedszkolnego w
zakresie czytania, przygotowania do nauki pisania oraz pojęć
matematycznych

630 Edward Radecki

15/13342Udział rodziny w niwelowaniu zaburzeń mikroefektów u dzieci w młodszym
wieku szkolnym

631 Józefa Pielkowa

15/13648Metody, formy kontroli i oceny w klasach I-III szkoły podstawowej632 Wiesław Andrukowicz

15/13106Działalność szkoły podstawowej im. J. Korczaka w Chojnie w latach
1945-1984

633 Danuta Koźmian

15/13414Formy rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów klas I-III przez
szkołę wiejską w Krzycku Wielkim

634 Tadeusz Klanowski

15/13415Motywy wstępowania do zuchów dzieci klas młodszych635 Tadeusz Klanowski

15/14344Znajomość uczniów przez nauczycieli636 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13867Wybrane czynniki warunkujące wyniki w nauce uczniów klas początkowych637 Zdzisław Błażejewski

15/13927Cele i zadania na przykładzie języka polskiego638 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14107Wpływ nauczycieli przedszkola na rozbudzanie potrzeb czytelniczych u dzieci
sześcioletnich

639 Wiesław Andrukowicz

15/14555Stosunek uczniów klasy drugiej do lektury szkolnej640 Maria Węglińska

15/13523Funkcjonowanie dzieci z rodzin patologicznych w półinternacie641 Krystyna Murawska



15/13524Czytelnictwo uczniów szkoły podstawowej642 Kazimierz Suszek

15/13525Środowisko uwarunkowania pozycji społecznej uczniów w klasie szkolnej643 Krystyna Murawska

15/13868Oświata i szkolnictwo na łamach prasy szczecińskiej w latach 1974-1980 np..
Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego

644 Danuta Koźmian

15/14108Rola lekcji w ciągu aktywizacji uczniów klas drugich w środowisku miejskim645 Maria Jakowicka

15/14244Szkolne uwarunkowania samopoczucia dziecka w klasach młodszych szkoły
środowiska wielkomiejskiego

646 Maria Jakowicka

15/13649Rozumienie norm moralnych przez członków grup nieformalnych i formalnych647 Jadwiga Wabia

15/13705Formy aktywności dzieci klas początkowych w czasie ferii szkolnych w
środowisku małomiasteczkowym i ich funkcje

648 Maria Jakowicka

15/13570Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas
młodzieżowych

649 Zdzisław Błażejewski

15/13571Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi uczniów klas I-III na
podstawie badań w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryficach w roku szkolnym
89/90

650 Edward Radecki

15/13526Środowiskowe uwarunkowania adaptacji uczniów klas pierwszych na wsi i w
mieście

651 Krystyna Murawska

15/14164Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego652 Maria Węglińska

15/13107Rekreacyjno-towarzyska funkcja rodziny w środowisku lokalnym małego
miasta na przykładzie Chojny

653 Zdzisław Błażejewski

15/14010Kształtowanie umiejętności redagowania opisu porównawczego w klasie
trzeciej szkoły podstawowej

654 Maria Węglińska

15/13572Stosunek uczniów zdolnych klas I-III do nauki655 Maria Węglińska

15/13416Rodzina o zaburzonej strukturze a funkcjonowanie szkolne dzieci656 Kazimierz Suszek

15/13273Typowe trudności wychowawcze uczniów klas młodszych szkoły
podstawowej w środowisku wielkomiejskim

657 Zdzisław Błażejewski

15/13573Nadpobudliwość i jej uwarunkowania w świetle opinii nauczyciela658 Kazimierz Suszek

15/13811Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a kultura czasu wolnego659 Henryk Pielka

15/14299Niektóre uwarunkowania czytelnictwa uczniów kl. I-III (na przykładzie
środowiska miejskiego)

660 Maria Węglińska

15/13650Opinie studentów - nauczycieli klas początkowych o ich przygotowaniu w
procesie studiów wyższych do pełnienia funkcji zawodowych

661 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13274Czynniki arunkujące kształcenie samodzielności dydaktycznej uczniów z klas
początkowwych

662 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14300Rozwiązywanie problemów na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie pierwszej a efekty dydaktyczne

663 Nadzieja Cybulska

15/14556Wpływ nauczania integralnego na wyniki kształcenia ekologicznego uczniów
w klasie drugiej

664 Nadzieja Cybulska

15/13574Czynności kontrolne, oceniające i korektywne nauczyciela wdrażające
uczniów do samokontroli, samooceny i autokorekty a efekty dydaktyczne z
języka polskiego w kl. III

665 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13275Wpływ malarstwa i muzyki na efektywność nauczania języka polskiego w
klasach trzecich szkoły podstawowej nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

666 Tadeusz Klanowski

15/14220Swobodna i kierowana twórczość muzyczna uczniów klas trzecich szkoły
podstawowej

667 Maria Radomska - Tomczuk

15/13869Zjawisko patologii w rodzinie a szkolne funkicjonowanie dziecka668 Kazimierz Suszek

15/14521Zróżnicowanie pracy lekcyjno-domowej uczniów ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie I

669 Franciszek Bereźnicki

15/13527Uwarunkowania wyników nauczania w zakresie ortografii w młodszych
klasach szkolnych

670 Kazimierz Suszek

15/13961Kultura pedagogiczna rodziców a wyniki nauczania dzieci671 Wiesław Andrukowicz

15/14109Wizja szkoły przyszłości w oczach dziecka672 Wiesław Andrukowicz

15/13756Wiek jako czynnik inteminujący umiejętność redagowania opisu na
przykładzie wypowiedzi uczniów klasy drugiej i trzeciej

673 Maria Węglińska

15/13108Funkcjonowanie szkolne uczniów z rodzin wielodzietnych674 Jadwiga Wabia

15/13962Kultura pedagogiczna rodzin wiejskich a wyniki dydaktyczne ich dzieci675 Wiesław Andrukowicz



15/13343Postawy uczniów klasy II wobec czytelnictwa676 Maria Węglińska

15/13184Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy II i jej niektóre
uwarunkowania

677 Maria Węglińska

15/14301Środowiskow wychowawcze rodzin wielodzietnych w małym mieście678 Zdzisław Błażejewski

15/14068System oceniania w świetle opinii nauczycieli, rodziców uczniów klas III
szkoły podstawowej

679 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13870Oświata i szkolnictwo na łamach prasy szczecińskiej w l. 1986-1990 /np..
Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego/

680 Danuta Koźmian

15/13963Ocena pytań i poleceń w kategoriach założonych celów dydaktycznych na
lekcjach języka polskiego w klasach II

681 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13481Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania uczniów klasy II z
języka polskiego

682 Franciszek Bereźnicki

15/14221Wybrane indywidualne i środowiskowe uwarunkowania osiągnięć uczniów z
matematyki - na przykładzie uczniów klas I

683 Elżbieta Jaroni

15/13345Czynniki warunkujące ocenę szkolną684 Edward Radecki

15/14522Poziom rozwoju muzycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym na
przykładzie Dziecięcego Chóru Politechniki Szczecińskiej "Don-Diri-Don"

685 Maria Radomska - Tomczak

15/13344Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie III

686 Franciszek Bereźnicki

15/14557Twórczość a wyniki nauczania uczniów klas drugich i trzecich687 Wiesław Andrukowicz

15/13651Opinie studentów o przygotowaniu nauczycieli klas początkowych do
pełnienia funkcji zawodowych

688 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13964Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia dydaktyczne z matematyki w
klasie drugiej szkoły podstawowej

689 Franciszek Bereźnicki

15/13482Rozwój fizyczny dzieci wiejskich a ich funkcjonowanie szkolne690 Jadwiga Wabia

15/13575Nadpobudliwość uczniów w świetle opinii nauczyciela691 Kazimierz Suszek

15/13483Wpływ środowiska rodzinnego na osiągane wyniki w nauce uczniów klas
trzecich Szkół Gminy Dobra Szczecińska

692 Franciszek Bereźnicki

15/13812Kultura pedagogiczna rodziców dziecka w młodszym wieku szkolnym693 Henryk Pielka

15/13276Czynniki warunkujące kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się694 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13652Dydaktyczne efekty stosowania zabaw badawczych w klasach początkowych695 Maria Jakowicka

15/14069Możliwości zastosowania wybranych elementów metody Marii Montessori w
nauczaniu początkowym w Polsce

696 Edward Radecki

15/14110Założony programem nauczania a rzeczywisty stan wiadomości i
umiejętności dydaktycznych uczniów klas II

697 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14111Rola lekcji w ciągu aktywizacji uczniów w klasie II (na przykładzie środowiska
małego miasta)

698 Maria Jarowicka

15/13185Znajomość lektury szkolnej a płeć dziecka wśród uczniów klasy I699 Maria Węglińska

15/13757Poczucie sensu życia dzieci z rodzin rozbitych a ich sytuacja szkolna700 Aleksander Bielawiec

15/13109Poziom kulturowy a funkcjonowanie dziecka w szkole701 Jadwiga Wabia

15/14302Funkcja opiekuńcza szkoły podstawowej w wielkim mieście702 Wiesława Kubiak

15/14662Rozwijanie aktywności twórczej na lekcjach języka polskiego w klasie trzeciej703 Wiesław Andrukowicz

15/14165Pracz nauczycielska a efekty dydaktyczne z języka polskiego704 Maria Węglińska

15/14166Czynniki warunkujące zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w młodszym
wieku szkolnym

705 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14011Twórczość plastyczna dzieci i jej uwarunkowania706 Kazimierz Suszek

15/13965Postawy nauczycieli wobec uczniów zdolnych707 Jadwiga Wabia

15/14245Efekty uwzględniania teorii kształcenia wielostronnego (na przykładzie klasy
II )

708 Maria Jakowicka

15/13706Formy aktywności dzieci klas początkowych w czasie zajęć pozalekcyjnych w
środowisku wiejskim

709 Maria Jakowicka

15/13110Funkcjonowanie rodzin alkoholicznych710 Zdzisław Błażejewski

15/13186Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej i
jej niektóre uwarunkowania

711 Maria Węglińska



15/14346Dydaktyczna ocena skuteczności gier i zabaw dydaktycznych w nauczaniu
języka angielskiego dzieci w młodszym wieku szkolnym

712 Edward Radecki

15/13871Wpływ rodziny na wypowiedzi pisemne uczniów klas trzecich713 Kazimierz Suszek

15/13484Błędy metodyczne nauczycieli w procesie dydaktyczno - wychowawczym w
grupie dzieci sześcioletnich

714 Franciszek Bereźnicki

15/13111Rozwój dziecka a jego funkcjonowanie szkolne715 Jadwiga Wabia

15/13707Wychowanie obywatelskie i samorząd uczniowski w założeniach pedagogiki
państwowej Drugiej Rzeczypospolitej

716 Danuta Koźmian

15/13278Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

717 Henryk Popiel

15/14012Wdrażanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej do wyróżniania cech
kontrastowych

718 Maria Węglińska

15/13653Opinie  studentów - nauczycieli klas początkowych o ich przygotowaniu w
procesie studiów wyższych do pełnienia funkcji zawodowych

719 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13758Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania matematyki w klasie drugiej
SP

720 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13279Motywy przynależności uczniów szkoł podstawowych do Związku Harcerstwa
Polskiego

721 Tadeusz Klanowski

15/13708Formy aktywności pozalekcyjnej uczniów klas początkowych w środowisku
miejskim

722 Maria Jakowicka

15/13187Zadawanie i kontrolowanie pracy domowej z przedmiotu: środowisko
społeczno-przyrodnicze w klasach I-III szkoły podstawowej

723 Franciszek Bereźnicki

15/14013Udział rodziny w procesie nauczania - uczenia się dzieci w klasie I-III724 Edward Radecki

15/13277Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki uczniów klasy trzeciej
szkoły podstawowej

725 Franciszek Bereźnicki

15/13232Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

726 Józefa Pielkowa

15/13759Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania z j. polskiego w kl. II727 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13188Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej i
jej niektóre uwarunkowania

728 Maria Węglińska

15/14070Poziom osiągnięć uczniów klas trzecich z muzyki a wykształcenie
nauczyciela

729 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13872Samorząd uczniowski w szkolnictwie średnim, ogólnokształcącym w
poglądach polskich pedagogów XX międzywojennego

730 Danuta Koźmian

15/13417Wiedza matek o uczniu zdolnym klas I-III i jej uwarunkowania731 Maria Węglińska

15/14222Samodzielność dziecka klasy pierwszej732 Henryk Pielka

15/13576Rodzina dziecka z niepowodzeniami szkolnymi na podstawie badań w SP nr
34 w Szczecinie w r. sz. 89/90

733 Edward Radecki

15/13418Troski i radości dzieci w młodszym wieku szkolnym / na podstawie badań
przeprowadzonych w SP nr 48 w Szczecinie

734 Zdzisław Błażejewski

15/14014Dojrzałość szkolna dzieci siedmioletnich735 Zdzisław Błażejewski

15/13049Rola filmu w nauczaniu elementów geografii społeczno-ekonomicznej na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

736 Bohdan Korzeniewski

15/13233Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

737 Józefa Pielkowa

15/14523Efektywność stosowania filmu dydaktycznego na lekcjach środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie III

738 Wiktor Moś

15/13419Środowisko uwarunkowania czytelnictwa uczniów kl. II739 Maria Węglińska

15/13813Wpływ zmodernizowanego systemu ćwiczeń na poziom czytania uczniów
klasy drugiej

740 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13577Działania kontrolne oceniające i korektywne nauczyciela wdrażające uczniów
do samokontroli, samooceny i autokorekty a efekty dydaktyczne z języka
polskiego w klasie trzeciej

741 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14246Styl działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli a opinie uczniów
klas pierwszych

742 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13189Wiadomości i umiejętności metodyczno-organizacyjne w zakresie
samodzielnego uczenia się uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

743 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13190Kształtowanie elementarnych pojęć z zakresu geomorfologii i geologii na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w nauczaniu początkowym

744 Bohdan Korzeniewski

15/13966Ocena celów, pytań poleceń stosowanych przez nauczycieli klasy I na
lekcjach matematyki

745 Janina Parafiniuk - Soińska



15/13346Opinie rodziców o funkcjach zawodowych nauczycieli klas początkowych /na
przykładzie środowiska wiejskiego/

746 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14167Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich realizacji747 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13528Wpływ rozwiązywania zadań tekstowych typu problemowego na wyniki
uczenia się matematyki uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej

748 Edward Radecki

15/14377Wiek, płeć a czytelnictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym749 Maria Węglińska

15/14558Struktura czynności samodzielnych i usamodzielniających uczniów w opinii
nauczycieli i uczniów

750 Wiesław Andrukowicz

15/13873Sytuacja szkolna dzieci z rodzin marynarskich751 Zdzisław Błażejewski

15/13874Kształtowanie umiejętności redagowania opisu artystycznego w kl. III752 Maria Węglińska

15/13485Wpływ stosowania zasady indywidualizacji w procesie nauki domowej ucznia
na wyniki nauczania języka polskiego w klasie III szkoły podstawowej

753 Franciszek Bereźnicki

15/14168Postawy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych wobec kontroli i oceny754 Elżbieta Jaroni

15/14015Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasach I-II szkoły
podstawowej

755 Józefa Krupa

15/14303Wpływ wycieczek na efekty nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie pierwszej

756 Nadzieja Cybulska

15/13709Efekty stosowania zabaw symulacyjnych w realizacji programu klas I-II757 Maria Jakowicka

15/14524Zróżnicowanie pracy lekcyjneo-domowej z języka polskiego w klasie drugiej758 Franciszek Bereźnicki

15/13578Trudności zawodowe nauczycieli klas początkowych w środowisku wiejskim759 Zdzisław Błażejewski

15/13050Efektywność filmu dydaktycznego w nauczaniu treści historycznych na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

760 Bohdan Korzeniewski

15/13579Efektywność działań kontrolnych oceniających i korektywnych wdrażających
uczniów do  samokontroli samooceny autokorekty

761 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13112Wpływ dojrzałości szkolnej na efekty dydaktyczne762 Halina Kulgawczuk

15/13529Efekty resocjalizacyjne Zasadniczej Szkoły dla Pracujących przy zakładzie
Karnym w Stargardzie Szczecińskim

763 Kazimierz Suszek

15/14247Style kierowania pedagogicznego nauczycieli klas pierwszych a opinie
uczniów

764 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14169Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzicielskiego w ocenie rodziców, a
wypełnianie zadań opiekuńczo - wychowawczych w stosunku do dzieci

765 Henryk Pielka

15/13420Przyczyny niepowodzeń dydaktycznych uczniów klas I-III wybranych szkół
podstawowych miasta Szczecina

766 Tadeusz Klanowski

15/13486Wpływ indywidualizacji pracy domowej uczniów na wyniki nauczania z języka
polskiego w klasie I

767 Franciszek Bereźnicki

15/13454Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

768 Henryk Pielka

15/13113Wpływ uświadamiania zoperacjonalizowanych celów poznawczych na efekty
dydaktyczne z języka polskiego w klasie szóstej

769 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14525Działalność plastyczna na zajęciach pozaszkolnych770 Maria Radomska - Tamczuk

15/13814Uczestnictwo uczniów klas początkowych w środowisku wsi podmiejskiej w
modelach edukacyjnych a ich postawy

771 Maria Jakowicka

15/13347Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania matematyki w klasie
I szkoły podstawowej

772 Franciszek Bereźnicki

15/14016Efekty dydaktyczne w zakresie umiejętności form redakcyjnych uczniów
kończących nauczanie początkowe w środowisku wiejskim

773 Maria Jakowicka

15/14017Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli w środowisku wiejskim774 Zdzisław Błażejewski

15/13928Cele dydaktyczne matematyki klasy II a pytania i polecenia775 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14112Wpływ liczebności i struktury wewnętrznej klasy na efekty dydaktyczne776 Wiesław Andrukowicz

15/13760Funkcjonowanie społecznej szkoły podstawowej w Szczecinie777 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13051Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań
dydaktycznych w toku lekcji na przykładzie języka polskiego w klasie siódmej

778 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13929Środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych uczniów klas
początkowych

779 Zdzisław Błażejewski

15/13052Uczeń klas młodszych w oczach nauczyciela780 Maria Węglińska

15/13875Kształtowanie umiejętności redagowania opisu artystycznego w kl. II szkoły
podstawowej

781 Maria Węglińska



15/13234Bezpośrednie przyczyny ucieczek nieletnich zatrzymanych w milicyjnej izbie
dziecka w Gorzowie Wielkopolskim

782 Suszek Kazimierz

15/14304Wycieczki a efekty dydaktyczne w kl. II z przedmiotu środowisko społeczno -
przyrodnicze

783 Nadzieja Cybulska

15/13876Wybrane problemy czasu wolnego dzieci w środowisku małomiasteczkowym784 Kazimierz Suszek

15/13487Rodzina małodzietna jako środowisko wychowawcze785 Henryk Pielka

15/13815Twórcze wyrażenia treści czytanego tekstu za pomocą różnych środków
wyrazu a rozumienie i umiejętność czytania

786 Edward Radecki

15/14347Swobodna ekspresja plastyczna dziecka w młodszym wieku szkolnym787 Maria Radomska - Tomczuk

15/13530Uczestnictwo w zajęciach artystycznych a funkcjonowanie szkolne uczniów
klas I-VIII

788 Kazimierz Suszek

15/13967Zdolność uczniów a formy spędzania czasu wolnego789 Jadwiga Wabia

15/13710Preferowane formy rozbudzania zainteresowań w zakresie wychowania
estetycznego wśród dzieci przedszkoli w Dziwnowie

790 Tadeusz Klanowski

15/13191Kształtowanie pojęć z zakresu geografii transportu na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

791 Bohdan Korzeniewski

15/13654Nauczyciele klas początkowych w opinii dyrektorów792 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13192Czynniki kształtujące umiejętność samodzielnego uczenia się uczniów klasy
trzeciej

793 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13053Niektóre czynniki warunkujące wiedzę nauczyciela o uczniu794 Maria Węglińska

15/13348Sytuacja szkolna i zachowanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym z
rodzin samotnych matek

795 Józefa Pielkowa

15/13235Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na osiągnięcia uczniów klas III w
nauczaniu ortografii

796 Kazimierz Suszek

15/13531Koncepcja i realizacja wychowania morskiego w świetle czasopisma "Morze"
w latach 1945-1970

797 Danuta Koźmian

15/13349Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne u uczniów klas I-III798 Edward Radecki

15/14018Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasie III szkoły
podstawowej

799 Józefa Krupa

15/13816Uczestnictwo w modelach edukacyjnych a cechy temperamentu uczniów klas
początkowych w środowisku małomiasteczkowym

800 Maria Jakowicka

15/13488Opinie rodziców na temat realizacji wybranych funkcji zawodowych
nauczycieli klas początkowych

801 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13054Postawy światopoglądowe a systemy wartości uznawane przez młodzież w
okresie dojrzewania

802 Kazimierz Suszek

15/13877Rozwody między małżonkami jako element patologii rodziny i skutki
wychowawcze tych rozwodów

803 Zdzisław Błażejewski

15/13489Rodzina małodzietna jako środowisko wychowawcze804 Henryk Pielka

15/13055Wdrażanie uczniów do samodzielnego uczenia się805 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14248Style działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli a opinie uczniów
(na przykładzie klas drugich)

806 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13711Postawy wobec macierzyństwa kobiet niezamężnych przebywających w
Domu Samotnej Matki

807 Krystyna Murawska

15/14019Sytuacja życiowa dzieci z rodzin niepełnych808 Zdzisław Błażejewski

15/13421Wychowanie morskie i jego propagowanie na łamach czasopisma "Morze" w
latach 1924-1939

809 Danuta Koźmian

15/13422Rola metody inscenizacji w kształceniu cech osobowych ucznia w młodszym
wieku szkolnym

810 Kazimierz Wenta

15/13655Wpływ kontroli i oceny na wyniki nauczania z matematyki w klasie drugiej
szkoły podstawowej

811 Wiesław Andrukowicz

15/14249Styl działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela a opinie uczniów812 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14250Funkcjonowanie uczniów zdolnych w klasach pierwszych szkoły podstawowej813 Franciszek Bereźnicki

15/13532Wpływ poszerzonego programu wychowania fizycznego na wyniki nauczania
- uczenia się oraz kształtowania postaw uczniów klas sportowych

814 Radecki Edward

15/13878Charakterystyka uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym815 Maria Węglińska

15/13056Emocjonalny stosunek uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej do
przedmiotów nauczania

816 Maria Węglińska



15/14113Pedagogizacja rodziców dzieci klas początkowych817 Wiesław Andrukowicz

15/13817Uczestnictwo uczniów klas początkowych w modelach edukacyjnych a
zdolności ogólne w środowisku małego miasta

818 Maria Jakowicka

15/13236Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

819 Józefa Pielkowa

15/13968Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia dydaktyczne uczniów z języka
polskiego w klasie III

820 Franciszek Bereźnicki

15/13280Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki dydaktyczne z języka
polskiego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

821 Franciszek Bereźnicki

15/14114Założony programem a rzeczywisty stan wiadomości i umiejętności
dydaktycznych uczniów klas pierwszych

822 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13281Czynniki warunkujące kształcenie samodzielności uczniów klas
początkowych

823 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13656Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów na lekcjach języka polskiego w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

824 Franciszek Bereźnicki

15/13930Społeczne determinanty sukcesów szkolnych dzieci w młodszym wieku
szkolnym

825 Zdzisław Błażejewski

15/13533Niektóre determinanty funkcjonowania szkolnego wychowanków Domu
Dziecka

826 Krystyna Murawska

15/14305Rozwój teatru uczniowskiego i jego funkcje wychowawcze w Drugiej
Rzeczypospolitej (1918-1939)

827 Danuta Koźmian

15/14306Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej
nr 4 w Gryficach w latach 1967-1993

828 Danuta Koźmian

15/14170Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne /na przykładzie układania zdań
opisujących w klasie drugiej/

829 Maria Węglińska

15/14348Rozwijanie twórczej aktywności intelektualnej na lekcjach środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej szkoły podstawowej

830 Franciszek Bereźnicki

15/13534Wpływ zespołów korekcyjno-kompensacyjnych na usprawnienie nauki
czytania uczniów klas drugich

831 Edward Radecki

15/14251Styl działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli a efekty
dydajtyczne z matematyki w klasie III

832 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13114Proces nauczania - uczenia się matematyki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej

833 Franciszek Bereźnicki

15/13580Efektywność działań nauczyciela wdrażających uczniów do samokontroli,
samooceny, autokorekty

834 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14071Polskie zespoły pieśni i tańca w Wilnie835 Maria Radomska - Tomczak

15/14072Działalność kulturalna ośrodków Polonijnych ze szczególnym
uwzględnieniem roli szkoły i nauczyciela

836 Maria Radomska - Tomczuk

15/14020Kształcenie umiejętności redagowania opisu porównawczego /na przykładzie
klasy II/

837 Maria Węglińska

15/14378Pisma użytkowe jako forma wypowiedzi uczniów w młodszym wieku
szkolnym

838 Maria Węglińska

15/14021Udział rodziny w nauczaniu - uczeniu się uczniów kl. I-III839 Edward Radecki

15/13931Stosunki koleżeńskie między uczniami w młodszym wieku szkolnym840 Zdzisław Błażejewski

15/14171Przygotowanie studentów Uniwersytetu Szczecińskiego kierunków
humanistycznych do małżeństwa i rodzicielstwa

841 Henryk Pielka

15/14526Percepcje muzyki przez dzieci w młodszym wieku szkolnym842 Maria Radomska - Tomczuk

15/13115Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się na przykładzie lekcji
języka w klasie czwartej

843 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13490Rodzina małodzietna jako środowisko wychowawcze844 Henryk Pielka

15/13712Możliwości stosowania zabaw badawczych w realizacji treści programowych
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasach I - III i ich efekty

845 Maria Jakowicka

15/13423Środowisko uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży z rodzin wojskowych

846 Kazimierz Suszek

15/14022Czytelnictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym i jego uwarunkowania847 Suszek Kazimierz

15/13932Nadpobudliwość psychoruchowa u uczniów kl. I, II, III, IV i jej uwarunkowania848 Kazimierz Suszek

15/13193Wpływ rodzin niepełnych na powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów
klas początkowych

849 Edward Radecki

15/13194Znajomość lektur szkolnych przez uczniów klasy pierwszej i jej zależność od
płci

850 Maria Węglińska



15/13581Stosunek ucznia uzdolnionego w młodszym wieku szkolnym do nauki w
zależności od poziomu wykształcenia rodziców

851 Maria Węglińska

15/14073Poziom dojrzałości szkolnej dzieci podejmujących naukę w klasie pierwszej w
zależności od formy przygotowania

852 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13657Opinie nauczycieli - absolwentów wyższych uczelni o przygotowaniu do
pełnienia funkcji zawodowych

853 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13535Działalność szkoły podstawowej nr 5 imienia Janka Krasickiego w
Stargardzie Szczecińskim w latach 1957-1987

854 Danuta Koźmian

15/14172Przygotowanie uczniów szkół średnich do małżeństwa i rodzicielstwa855 Henryk Pielka

15/13057Film w nauczaniu elementów botaniki na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w kl. III

856 Bohdan Korzeniewski

15/13195Funkcja społeczno-oświatowa prasy szczecińskiej w latach 1962-1973 /na
przykładzie "Głosu Szczecińskiego"/

857 Danuta Koźmian

15/13282Czas wolny rodzin w środowisku wiejskim858 Zdzisław Błażejewski

15/14349Wyrażanie ruchu w pracach plastycznych dzieci klas początkowych859 Maria Radomska - Tomczuk

15/13424Młodzież a alkohol860 Kazimierz Suszek

15/14379Wycieczki a wyniki nauczania ze środowiska społeczno - przyrodniczego w
klasie II

861 Nadzieja Cybulska

15/13350Opinie nauczycieli o realizowanych przez nich funkcjach zawodowych na
przykładzie nauczycieli studiujących na kierunku nauczanie początkowe

862 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14307Rozwiązywanie problemów na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego a efekty dydaktyczne w klasie trzeciej

863 Nadzieja Cybulska

15/14115Koncepcja badań lekcyjno - międzylekcyjnych dla uczniów klas
początkowych w środowisku średniego miasta

864 Maria Jakowicka

15/13969Kultura pedagogiczna rodziców865 Wiesław Andrukowicz

15/14252Styl działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela a opinie uczniów
klasy pierwszej

866 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14116Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie IV867 Franciszek Bereźnicki

15/14173Ocenianie uczniów klas początkowych w szkole miejskiej868 Zdzisław Błażejewski

15/13582Wielostronne nauczanie - uczenie się na lekcjach matematyki w klasach
trzecich

869 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13761Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania z języka polskiego uczniów
klasy pierwszej

870 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13425Nauczycielski Uniwersytet Radiowo - Telewizyjny w opini nauczycieli
prowadzących zajęcia w klasach początkowych;

871 Tadeusz Klanowski

15/13658Wpływ stosowania zasady indywidualizacji w procesie nauki domowej ucznia
na wyniki nauczania matematyki w klasie I szkoły podstawowej

872 Franciszek Bereźnicki

15/13351Sytuacja szkolna i zachowanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym873 Józefa Pielkowa

15/13713Funkcjonowanie szkolne uczniów z grup dyspanseryjnych874 Krystyna Murawska

15/14308Problemy oświaty i wychowania na łamach prasy szczecińskiej w latach
1949-1960

875 Danuta Koźmian

15/14559Wzór osobowy nauczyciela i rzeczywistość szkolna w opinii uczniów klas I-II
szkoły podstawowej

876 Wiesław Andrukowicz

15/13426Rola audycji radiowych w rozwiązywaniu problemów społeczno-moralnych na
lekcjach języka polskiego w klasach początkowych

877 Kazimierz Wenta

15/13970Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia szkolne w nauce rozwijania
mowy i myślenia dzieci sześcioletnich

878 Franciszek Bereźnicki

15/14350Praca dydaktyczna, organizacyjna i naukowa prof.. Dr hab.. Bolesława
Sadaja

879 Zdzisław Zacha

15/14380List jako forma wypowiedzi w czasopiśmie dla dzieci pt.:Płomyczek"880 Maria Węglińska

15/13058Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań
dydaktycznych

881 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13879Przygotowanie sześciolatka do opisu jako formy wypowiedzi882 Maria Węglińska

15/13880Samoocena wychowanków Domu Dziecka883 Kazimierz Suszek

15/13818Wpływ motywów wyboru zawodu nauczyciela na powodzenie pracy
pedagogicznej

884 Jadwiga Wabia



15/13762Psychospołeczna charakterystyka uczniów sprawiających trudności
wychowawcze

885 Aleksander Bielawiec

15/14023Rola zabaw dydaktycznych w nauczaniu początkowym matematyki na
przykładzie klasy I

886 Elżbieta Jaroni

15/13971Postawy rodzicielskie jako czynnik różnicujący funkcjonowanie dziecka w
przedszkolu

887 Jadwiga Wabia

15/14309Kultura pedagogiczna rodziców a wyniki nauczania dzieci888 Wiesław Andrukowicz

15/14174Wykorzystanie założeń czynnościowego nauczania w kształtowaniu
umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych w klasie pierwszej a efekty
dydaktyczne

889 Elżbieta Jaroni

15/13881Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania uczniów klasy
II z   J. polskiego

890 Franciszek Bereźnicki

15/13427Kultura picia alkoholu w środowisku studenckim / na przykładzie
Uniwersytetu Szczecińskiego/

891 Kazimierz Suszek

15/13196Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształcenia matematyki w
klasie II szkoły podstawowej

892 Franciszek Bereźnicki

15/13536Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkoły podstawowej w
Nowej Wsi (woj.. Pilskie) w latach 1945-1987

893 Danuta Koźmian

15/13059Zadawanie i kontrola pracy domowej i uczniów z matematyki w klasie drugiej
szkoły podstawowej

894 Franciszek Bereźnicki

15/13237Nadpobudliwość a pozycja dziecka w klasach I-III895 Kazimierz Suszek

15/13819Uczestnictwo w modelach edukacyjnych uczniów klas początkowych w
środowisku wsi podmiejskiej a zdolności

896 Maria Jakowicka

15/14024Czas wolny uczniów klas siódmych w środowisku małomiasteczkowym897 Zdzisław Błażejewski

15/14310Wpływ wycieczek na efekty nauczania ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasie drugiej

898 Nadzieja Cybulska

15/13117Proces nauczania matematyki w klasie III szkoły podstawowej899 Franciszek Bereźnicki

15/14025Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli klas początkowych w
środowisku wielkomiejskim

900 Zdzisław Błażejewski

15/14026Samorząd uczniowski w polskiej pedagogice w latach 1945-1990901 Danuta Koźmian

15/13428Efektywność wykorzystania fazogramu w opanowaniu elementarnych
wiadomości i umiejętności z zakresu geometrii w klasie II szkoły podstawowej

902 Kazimierz Wenta

15/13820Wpływ samokontroli i samooceny na wybrane wiadomości i umiejętności z
matematyki uczniów klasy piątej

903 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13491Psychologiczne efekty stosowania środków dydaktycznych w nauczaniu
uczniów klas młodszych w szkołach wiejskich

904 Jadwiga Wabia

15/14253Koncepcja nauczania czynnościowego i jej efekty w klasie I905 Maria Jakowicka

15/13283Wpływ wielostronnego aktywizowania na wyniki nauczania matematyki w
klasie pierwszej

906 Franciszek Bereźnicki

15/13238Dojrzałość szkolna a wyniki w nauce języka polskiego, matematyki i plastyki
w klasach I i II szkoły podstawowej

907 Kazimierz Suszek

15/14175Sylwetka nauczyciela w opinii uczniów klas początkowych i ich rodziców908 Zdzisław Błażejewski

15/13116Wpływ rodziców na poziom zainteresowań czytelniczych dzieci909 Helena Szafrańska

15/13197Stosunek uczniów klasy III do lektury szkolnej910 Maria Węglińska

15/13882Powstanie i działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły
podstawowej w Wyszoborze w latach 1948-1990

911 Danuta Koźmian

15/14560Stosowanie zabaw służących rozwijaniu myślenia twórczego uczniów na
lekcjach matematyki w klasie I

912 Elżbieta Jaroni

15/13060Zadawanie i kontrola pracy domowej z języka polskiego w klasie czwartej
szkoły podstawowej

913 Franciszek Bereźnicki

15/13352wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki dydaktyczne z matematyki w
klasie III szkoły podstawowej

914 Franciszek Bereźnicki

15/14561Wpływ nauczania integralnego wokół środowiska społeczna - przyrodniczego
na efekty dydaktyczne

915 Nadzieja Cybulska

15/13537Skutecznośćczteroletniego i jednorocznego oddziaływania przedszkolnego w
zakresie umuzykalnienia i plastyki

916 Edward Radecki

15/13714Stosowane formy preorientacji zawodowej w wybranych szkołach
podstawowych w Stargardzie Szczecińskim

917 Tadeusz Klanowski



15/14311Funkcja opiekuńcza Szkoły Podstawowej na wsi918 Wiesława Kubiak

15/14254Styl działalności dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli a efekty
dydaktyczne z matematyki w klasie I-szej

919 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13821Praca zawodowa matki a dojrzałość społeczna dziecka rozpoczynającego
naukę szkolną

920 Jadwiga Wabia

15/14351Twórczość wokalna dzieci klasy III szkoły podstawowej921 Maria Radomska - Tomczak

15/13118Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się w procesie
dydakycznym na przykładzie języka polskiego w klasie III

922 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13583Opinia nauczycieli i studentów o przygotowaniu do pracy z uczniem zdolnym923 Maria Węglińska

15/13429Wpływ środków audiowizualnych na efektywność nauczania geografii w kl. IV
szkoły podstawowej

924 Tadeusz Klanowski

15/13119Więź rodzinna w rodzinach wielopokoleniowych w środowisku wiejskim925 Zdzisław Błażejewski

15/13972Pedagogizacja rodziców uczniów klas początkowych926 Wiesław Andrukowicz

15/14381Niektóre czynniki warunkujące efekty dydaktyczne z języka polskiego (na
przykładzie listu jako formy wypowiedzi)

927 Maria Węglińska

15/13715Wpływ środowiska rodzinnego na powodzenia i niepowodzenia szkolne
dzieci

928 Kazimierz Suszek

15/13883Samorząd uczniowski w szkolnictwie powszechnym w poglądach polskich
pedagogów dwudziestolecia międzywojennego

929 Danuta Koźmian

15/13538Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza Technikum
Mechaniczno - Elektrycznego im. M. Buczka we Wronkach w latach
1948-1987

930 Danuta Koźmian

15/14223Niektóre indywidualne uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klasy
trzeciej

931 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13284Sytuacja rodzinna dzieci będących pod opieką kuratora932 Kazimierz Suszek

15/14176Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich realizacji933 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13933Analiza i ocena celów, pytań i poleceń  stosowanych na lekcjach j. polskiego
w kl. I

934 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14255Funkcjonowanie uczniów zdolnych w klasach drugich szkoły podstawowej935 Franciszek Bereźnicki

15/13430Wiedza nauczycieli szkół podstawowych o uczniu zdolnym i jej
uwarunkowania

936 Maria Węglińska

15/13584Praca z uczniem zdolnym na przykładzie szkoły podstawowej nr 12 w
Stargardzie Szczecińskim

937 Maria Węglińska

15/13431Wychowanie morskie i jego propagowanie na łamach czasopism
dziecięco-młodzieżowych w latach 1945-1980 /na przykładzie wybranych
czasopism Płomyczek i Płomyk/

938 Danuta Koźmian

15/13198Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształcenia środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej szkoły podstawowej

939 Franciszek Bereźnicki

15/13432Stosunek do nauki uczniów uzdolnionych sportowo i jego zależność od płci940 Maria Węglińska

15/13763Wybrane korelaty poczucia sensu życia młodzieży licealnej941 Aleksander Bielawiec

15/13764Nadpobudliwość a funkcjonowanie szkolne uczniów klas I-III942 Kazimierz Suszek

15/13285Wpływ wielostronnego aktywizowania na wyniki nauczania z matematyki w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

943 Franciszek Bereźnicki

15/13239Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

944 Józefa Pielkowa

15/14527Ocena malarskich dzieł plastycznych przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym945 Maria Radomska - Tomczuk

15/13492Założony a rzeczywisty model absolwenta klasy drugiej946 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13353Postawy uczniów klas III Szkoły Podstawowj wobec czytelnictwa947 Maria Węglińska

15/14027Oświata i szkolnictwo na łamach prasy szczecińskiej w latach 1962 - 1968
/na przykładzie "Głosu Szczecińskiego" i "Kuriera Szczecińskiego"

948 Danuta Koźmian

15/14312Środowisko wychowawcze rodzin wielodzietnych w małym mieście949 Zdzisław Błażejewski

15/13822Proces socjalizacji i wychowania w rodzinie dziecka młodszoszkolnego950 Henryk Pielka

15/13585Rodzaj zdolności kierunkowych jako czynnik różnicujący stosunków uczniów
uzdolnionych muzycznie i ruchowo do nauki

951 Maria Węglińska

15/14256Zmiany programów nauczania w latach 1946-1992952 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13934Sytuacja społeczna dzieci z klas osiągających wysokie wyniki w nauce953 Zdzisław Błażejewski



15/14028Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasie III szkoły
podstawowej

954 Józefa Krupa

15/14224Czynniki różnicujące poziom osiągnięć matematycznych uczniów klasy II955 Elżbieta Jaroni

15/13240Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

956 Józefa Pielikowa

15/14074Poglądy pedagogiczne Fryderyka Wilhelma Foestera /1969-1966/ i jego
wpływ na chrześcijańskie wychowanie w Polsce w okresie międzywojennym

957 Danuta Koźmian

15/14117Pytania i polecenia a cele dydaktyczne na lekcjach języka polskiego w
klasach trzecich

958 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14118Wpływ gier problemowych na wyniki nauczania matematyki w klasie trzeciej959 Franciszek Bereźnicki

15/13823Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój zdolnści intelektualnych dziecka960 Jadwiga Wabia

15/13354Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów z wybranej
grupy dyspanseryjnej

961 Edward Radecki

15/13716Możliwości stosowania gier symulacyjnych w klasach II i III962 Maria Jakowicka

15/14257Wpływ uczenia się przez przeżywanie na wyniki dydaktyczne uczniów ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie drugiej

963 Franciszek Bereźnicki

15/13286Wybrane zagadnienia kształcenia umiejętności samodzielnego uczenia się
uczniów klas początkowych

964 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14075Możliwości aktywizacji dziecięcej twórczoći literackiej w nauczaniu
początkowym /na podstawie badań przeprowadzonych w Szkole
Podstawowej nr 46 w Szczecinie

965 Edward Radecki

15/13765Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania matematyki w klasie trzeciej
szkoły podstawowej

966 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13433Efektywność stosowania metody czynnościowej w opanowaniu umiejętności
matematycznych z zakresu zbiorów w klasie I

967 Kazimierz Wenta

15/14029Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasie drugiej szkoły
podstawowej

968 Józefa Krupa

15/14177Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich realizacji969 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13287Wpływ wielostronnego aktywizowania uczniów na wyniki nauczania ze
środowiska społeczno przyrodniczego w klasie pierwszej szkoły podstawowej

970 Franciszek Bereźnicki

15/14258Wpływ uczenia się przez przeżywanie na osiągnięcia uczniów z języka
polskiego w klasie II

971 Franciszek Bereźnicki

15/13884Powołanie i działalność szkoły podstawowej w Górkach Pomorskich w l.
1945-1990

972 Koźmian Danuta

15/13766Rodzaj opisu a osiągnięcia dydaktyczne uczniów z języka polskiego / na
przykładzie opisu przedmiotu w klasie II /

973 Maria Węglińska

15/13935Sytuacja życiowa dojeżdżających do szkoły uczniów szkoły podstawowej974 Zdzisław Błażejewski

15/14030Możliwości inteligencyjnej realizacji wycieczek w środowisku wiejskim w
klasie III

975 Maria Jakowicka

15/13885Wpływ gier dydaktycznych problemowych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno przyrodniczego w klasie III

976 Franciszek Bereźnicki

15/13717Funkcjonowanie szkolne uczniów z rodzin konfliktowych977 Krystyna Murawska

15/13973Treści, formy i metody pedagogizacji rodziców uczniów klas I-III szkoły
podstawowej

978 Wiesław Andrukowicz

15/13288Film w nauczaniu treści z geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej na
lekcjach środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

979 Bohdan Korzeniewski

15/13434Upodobania filmowe dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w
wieku 12-14 lat

980 Jadwiga Wabia

15/13289Zagadnienie adaptacji społecznej uczniów klas I szkoły podstawowej do
warunków szkolnych

981 Zdzisław Błażejewski

15/13767Stosunki interpersonalne uczniów nerwicowych w klasie szkolnej982 Krystyna Murawska

15/13974Operacjonalizacja celów przez pytania i polecenia na lekcjach matematyki w
klasie II

983 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13586Strategie nauczania wielostronnego w klasach drugich na lekcjach
przedmiotu środowisko społeczno - przyrodnicze

984 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13355Osiągnięcia szkolne dzieci klas I-III pochodzących z rodzin niepełnych985 Kazimirz Suszek

15/13435Wychowanie morskie w programach i realizacji związku harcerstwa polskiego
/ na podstawie działalności zachodnio-pomorskiej komendy chorągwi/

986 Danuta Koźmian



15/14528Zróżnicowanie pracy lekcyjno-domowej uczniów ze środowiska społeczno -
przyrodniczego w kl. III

987 Franciszek Bereźnicki

15/13587Opinia rodziców o emocjonalnym stosunku dziecka zdolnego do nauki988 Maria Węglińska

15/13768Rodzaje opisu a efekty dydaktyczne z j. polskiego989 Maria Węglińska

15/13290Wpływ wielostronnego aktywizowania uczniów na wyniki nauczania ze
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

990 Franciszek Bereźnicki

15/13356Główne czynniki wpływające na zróżnicowanie zainteresowań czytelnicznych
dzieci kl. IV ze środowiska robotniczego i inteligentnego w wybranych
szkołach Stargardu Szczecińskiego

991 Tadeusz Klanowski

15/13886Problemy oświaty i szkolnictwa na łamach prasy szczecińskiej w latach
1945-1949

992 Danuta Koźmian

15/13659Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów na lekcjach ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

993 Franciszek Bereźnicki

15/13660Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój funkcji komunikatywnej dziecka994 Jadwiga Wabia

15/14382Szkolne uwarunkowania samopoczucia uczniów klas początkowych995 Andrzej Sowiński

15/14178Poziom opanowania wiadomości o częściach mowy u uczniów kończących
nauczanie początkowe w środowisku małego miasta

996 Maria Jakowicka

15/13120Proces nauczania - uczenia się matematyki w klasie drugiej szkoły
podstawowej

997 Franciszek Bereźnicki

15/13539Poziom aspiracji zawodowych w środowisku wiejskim998 Kazimierz Suszek

15/13588Czynności kontrolne, oceniające, korektywne nauczyciela wdrażające
uczniów do samokontroli, samooceny i autokorekty na lekcjach j. polskiego w
kl. III, a efekty dydaktyczne

999 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14031Stosowanie zabaw na lekcjach matematyki w klasie trzeciej a efekty
dydaktyczne

1000 Elżbieta Jaroni

15/14179Rola ćwiczeń zaznajamiających uczniów ze strukturą zadania tekstowego w
podwyższaniu efektów dydaktycznych z matematyki

1001 Elżbieta Jaroni

15/13121Rola filmu "Port Rybacki" w nauczaniu treści z geografii
społeczno-gospodarczej na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego

1002 Bohdan Korzeniewski

15/13436Złość jako czynnik różnicujący opinie uczniów klas I-III o lekturze szkolnej1003 Maria Węglińska

15/13199Koncepcja samorządu dziecięcego w pedagogice Janusza Korczaka1004 Danuta Koźmian

15/13824Funkcjonowanie szkolne dzieci nerwicowych1005 Jadwiga Wabia

15/14313Kształtowanie poprawnośći ortograficznej w kl. I-III (z doświadczeń własnych)1006 Edward Radecki

15/13493Wykształcenie nauczycieli nauczania początkowego a powodzenie w pracy
pedagogicznej

1007 Jadwiga Wabia

15/14259Odbiór i interpretacja tekstów literackich a umiejętność czytania uczniów klas
drugich

1008 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13291Czynniki warunkujące kształcenie sanodzielności uczniów klas pierwszych
szkoły podstawowej

1009 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14383Stosunek uczniów klas I-III do szkoły i przedmiotów nauczania (analiza
porównawcza)

1010 Maria Węglińska

15/13887Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli klas początkowych w
środowisku wiejskim i małomiasteczkowym

1011 Zdzisław Błażejewski

15/13825Uczestnictwo uczniów klas początkowych w środowisku średniego miasta w
modelach edukacyjnych a poziom zdolnści ogólnych

1012 Maria Jakowicka

15/13888Trudności wychowawcze i ich uwarunkowania1013 Kazimierz Suszek

15/14314Wpływ niektórych technik Freineta na znajomość i stosowania reguł
ortograficznych przez uczniów klas trzecich ( na podstawie badań w SP
Karsko i Nawrocko, r. sz. 1993/94)

1014 Edward Radecki

15/14529Wpływ metody sytuacyjnej na osiągnięcia w nauce uczniów z języka
polskiego w klasie trzeciej

1015 Wiktor Moś

15/14260Możliwości stosowania nauczania czynnościowego na przykładzie klasy I1016 Maria Jakowicka

15/14119Trudności w nauce czytania i pisania uczniów klas I - III1017 Wiesław Andrukowicz

15/14352Relacje istniejące w rodzinie i ich odwzorowanie w twórczości plastycznej
dzieci i młodzieży

1018 Teresa Rzepa

15/13494Postawa nauczycielska wobec uczniów klas młodszych a motywacja uczniów
do nauki

1019 Jadwiga Wabia



15/13292Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

1020 Henryk Pielka

15/13495Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawcze1021 Henryk Pielka

15/13437Środowisko uwarunkowania stosunku uczniów klas młodszych do książki1022 Maria Węglińska

15/13769Rodzaj opisu a efekty dydaktyczne z j. polskiego / na przykładzie opisu
rośliny w klasie/

1023 Maria Węglińska

15/13936Rola ojca w rozwoju i wychowaniu dziecka1024 Józefa Pielkowa

15/13357Wiedza o książce i czasopiśmiennictwie uczniów klas III i niektóre czynniki ją
warunkujące

1025 Maria Węglińska

15/14353Determinanty rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1026 Zdzisław Zacha

15/13122Rola filmu "Chrońmy Przyrodę" w nauczaniu elementów sozologii na lekcjach
środowiska sp.-przyrod. W kl. III

1027 Bohdan Korzeniewski

15/14354Inscenizacja w nauczaniu j. polskiego w klasie III1028 Franciszek Bereźnicki

15/14530Sytuacja rodzinna a prace plastyczne dziecka1029 Maria Radomska - Tomczuk

15/13496Inscenizacjaj w nauczaniu języka polskiego w klasie II1030 Franciszek Bereźnicki

15/14076Postawy dzieci wobec twórczości plastycznej1031 Maria Radomska - Tomczak

15/13293Wybrane problemy czasu wolnego, pracowników zakładu rolnego i ich rodzin1032 Zdzisław Błażejewski

15/14077Poglądy społeczno-pedagogiczne Stanisława Prusa - Szczepanowskiego
/1848-1900/

1033 Danuta Koźmian

15/13497Praca zawodowa matki a funkcjonowanie pedagogiczne uczniów1034 Jadwiga Wabia

15/13889Internat szkoły specjalnej jako środowisko wychowawcze1035 Zdzisław Błażejewski

15/13358Postawy uczniów klasy I szkoły podstawowej wobec czytelnictwa1036 Maria Węglińska

15/13294Wariantowe ujmowanie pytań i poleceń podczas omawiania tekstów i
obrazków jako czynnik kształcący samodzielność uczniów klas początkowych
na przykładzie języka polskiego w klasie II

1037 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13123Rozwój fizyczny, stan zdrowia i sprawność fizyczna dzieci uczęszczających
do przedszkoli w gminie Gościno

1038 Halina Kulgawczuk

15/13295Wpływ środków audiowizualnych na efektywność nauczania historii w
klasach czwartych

1039 Tadeusz Klanowski

15/13296Wagary szkolne uczniów klas starszych jako jedna z form niedostosowania
społecznego

1040 Zdzisław Błażejewski

15/14384Wpływ wycieczek społecznych na efekty dydaktyczne uczniów ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie II

1041 Nadzieja Cybulska

15/13589Pozycja społeczna dzieci z rodzin marynarzy i rybaków dalekomorskich w
grupie rówieśniczej

1042 Kazimierz Suszek

15/13718Aktywność pozalekcyjna uczniów klas początkowych w środowisku
wielkomiejskim

1043 Maria Jakowicka

15/14531Zróżnicowanie pracy lekcyjno - domowej na języku polskim w klasie III1044 Franciszek Bereźnicki

15/13438Zmiany w ujściu celów i treści w programach nauczania początkowego z
1963 i 1983 roku na przykładzie matematyki

1045 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13439Wpływ ćwiczeń słownikowych na rozumienie treści na poziomie klas II i III
nauczania początkowego

1046 Kazimierz Wenta

15/13359Udział rodziców w niwelowaniu zaburzeń i mikrodefektów występujących u
dzieci w młodszym wieku szkolnym

1047 Józefa Pielkowa

15/13661Kontrola i ocena a ciche czytanie ze zrozumieniem w klasach I - III1048 Wiesław Andrukowicz

15/13770Rodzina marynarzy i rybaków morskich jako środowisko wychowawcze1049 Kazimierz Suszek

15/14180Stosowanie zaprojektowanego zestawu ćwiczeń zaznajamiających uczniów
ze strukturą zadania tekstowego a efekty dydaktyczne z matematyki

1050 Elżbieta Jaroni

15/13662Wpływ dostrzegania i rozwiązywania problemów na wyniki nauczania ze
środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie pierwszej

1051 Franciszek Bereźnicki

15/14032Kształtowanie umiejętności redagowania opisu porównawczego jako formy
wypowiedzi w klasie trzeciej szkoły podstawowej

1052 Maria Węglińska

15/13061Wiedza matek w zakresie emocjonalnego stosunku własnych dzieci w
młodszym wieku szkolnym do nauki

1053 Maria Węglińska

15/13663Poziom kulturowy rodziny a funkcjonowanie szkolne dziecka1054 Jadwiga Wabia

15/13297Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

1055 Henryk Pielka



15/13124Spostrzeganie wychowawców przez uczniów niedostosowanych społecznie1056 Zdzisław Błażejewski

15/13590Poziom działania uczniów klasy trzeciej1057 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13664wpływ środków audiowizualnych na kształtowanie wyobraźni uczniów klas I -
III

1058 Kazimierz Wenta

15/14562Stosowanie zabaw służących rozwijaniu myślenia twórczego uczniów a ich
osiągnięcia z matematyki w klasie pierwszej

1059 Elżbieta Jaroni

15/14033Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasach II-III szkoły
podstawowej

1060 Józefa Krupa

15/14034Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasie drugiej szkoły
podstawowej

1061 Józefa Krupa

15/14120Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na rozwój zainteresowań
czytelniczych dzieci

1062 Wiesłąw Andrukowicz

15/13062Emocjonalny stosunek do uczniów klasy I szkoły podstawowej do
przedmiotów nauczania

1063 Maria Węglińska

15/13665Empiryczna weryfikacja zaprojektowanych zabaw badawczych w klasie I - III1064 Maria Jakowicka

15/14078Geneza i koncepcje szkolnictwa uspołecznionego w Polsce1065 Danuta Koźmian

15/13937Cele i zadania dydaktyczne lekcji na przykładzie języka polskiego i
matematyki w klasie II i III

1066 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14079Wpływ wybranych metod opracowania czytanek na lekcji języka polskiego na
rozumienie treści przez uczniów klas drugich

1067 Edward Radecki

15/14261Wpływ wielostronnego aktywizowania dzieci 6-letnich na przygotowanie do
nauki szkolnej w zakresie mowy i myślenia

1068 Franciszek Bereźnicki

15/13666Wpływ kontroli i oceny na wyniki nauczania ortografii w klasach I - III1069 Wiesław Andrukowicz

15/14121Kultura pedagogiczna rodziców a wyniki nauczania ich dzieci1070 Wiesław Andrukowicz

15/13298Wpływ wielostronnego aktywizowania uczniów na wyniki nauczania
matematyki w klasie drugiej szkoły podstawowej

1071 Franciszek Bereźnicki

15/13890Postawy rodziców a funkcjonowanie dziecka w szkole1072 Kazimierz Suszek

15/13063Zadawanie i kontrola pracy domowej z matematyki w klasie III szkoły
podstawowej

1073 Franciszek Bereźnicki

15/13667Wpływ ilustracji na bogacenie słownictwa dzieci siedmioletnich1074 Kazimierz Wenta

15/14315Funkcja opiekuńcza szkoły średniej w małym mieście1075 Wiesława Kubiak

15/14035Dydaktyczna skuteczność ćwiczeń służących zaznajomieniu uczniów ze
strukturą zadania tekstowego

1076 Elżbieta Jaroni

15/13591Uwarunkowania przestępczości dzieci i młodzieży na podstawie
wychowanków Milicyjnej Izby Dziecka w Szczecinie

1077 Kazimierz Suszek

15/14355Dydaktyczna ocena skuteczności metod gier i zabaw dydaktycznych w
nauczaniu początkowym

1078 Edward Radecki

15/14225Opieka intelektualna rodziców nad dzieckiem w młodszym wieku szkolnym1079 Henryk Pielka

15/13498Funkcjonowanie szkolne uczniów wybitnie zdolnych1080 Jadwiga Wabia

15/13064Stosunek uczniów klas młodszych do szkoły1081 Maria Węglińska

15/14080Kolorystyka dziewczęcych prac plastycznych1082 Maria Radomska - Tomczak

15/13826Praca domowa uczniów klas początkowych na przykładzie badań w szkole
podstawowej nr 1, 2, 4 w Kostrzynie n/Odrą w r. 1990/91

1083 Edward Radecki

15/13891Kształcenie umiejętności redagowania opisu artystycznego przez uczniów kl.
III

1084 Maria Węglińska

15/14181Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego / na przykładzie
umiejętności redagowania opisu jako formy wypowiedzi w klasie III /

1085 Maria Węglińska

15/13827Opieka nad dzieckiem w młodszym wieku szkolnym w rodzinie a powodzenia
i niepowodzenia szkolne

1086 Henryk Pielka

15/14036Czas wolny uczniów szkoły podstawowej w środowisku wiejskim1087 Zdzisław Błażejewski

15/13360Wiedza matek dotycząca lektury własnych dzieci w młodszym wieku
szkolnym i czynniki ją różniące

1088 Maria Węglińska

15/13499Rodzina marynarzy i rybaków jako środowisko wychowawcze1089 Henryk Pielka

15/13540Wpływ częstotliwości kontroli i oceny na wyniki nauczania - uczenia się
matematyki w klasie trzeciej szkoły podstawowej

1090 Edward Radecki



15/13592Rodzaj zdolności jako czynnik różnicujący stosunek uczniów uzdolnionych
kierunkowo w młodszym wieku szkolnym

1091 Maria Węglińska

15/14262Style działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli a opinie uczniów
klas III

1092 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13125Style wychowania w rodzinie a funkcjonowanie szkolne uczniów1093 Jadwiga Wabia

15/13939Charakterytsyka i ocena celów, pytań i poleceń stawianych na lekcjach j.
polskiego w klasie drugiej

1094 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14081Poziom realizacji programu z matematyki w klasie I1095 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13719Funkcjonowanie szkolne uczniów dojeżdżających do szkoły1096 Krystyna Murawska

15/13500Wtór osobowy nauczyciela nauczania początkowego a rezultaty pracy
pedagogicznej

1097 Jadwiga Wabia

15/13440Wpływ poziomu wykształcenia nauczycieli na ich opinię o uczniu zdolnym1098 Maria Węglińska

15/13771Rodzaj opisu a umiejętność redagowania tej formy wypowiedzi przez uczniów
klasy trzeciej

1099 Maria Węglińska

15/14037Przygotowanie uczniów kończących nauczanie początkowe do pisania
wypracowań

1100 Maria Jakowicka

15/13065Wpływ filmu dydaktycznego na wyniki nauczania treści biologicznych na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w kl. III

1101 Bohdan Korzeniewski

15/13720Formy rozbudzania zainteresowań czytelniczych u dzieci klas młodszych1102 Tadeusz Klanowski

15/13828Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a jej uczestnictwo w kulturze1103 Henryk Pielka

15/14038Wspomagająca rola zabaw dydaktycznych w procesie kształcenia
matematycznego uczniów klas II

1104 Elżbieta Jaroni

15/13721Spółdzielczość uczniowska w szkolnictwie powszechnym w Polsce okresu
międzywojennego (1918-1939)

1105 Danuta Koźmian

15/13501Parcjalne deficytyrozwojowe a funkcjonowanie szkolne dzieci w środowisku
wiejskim

1106 Jadwiga Wabia

15/13126Kształcenie samodzielności na lekcjach jezyka polskiego w klasie trzeciej1107 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13892Sytuacja życiowa dzieci kalekich1108 Zdzisław Błażejewski

15/13668Działalność wychowawcza nauczycieli nauczania początkowego w
środowisku wiejskim - założenia i rzeczywistość

1109 Maria Jokowicka

15/13593Charakterystyka uczniów wybitnie zdolnych w młodszym wieku szkolnym1110 Maria Węglińska

15/13502Cechy nauczyciela klas początkowych w opinii uczniów1111 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13361OpienOpinie nauczycieli studiujących zaocznie na kierunku nauczanie
początkowe o realizacji funkcji zawodowych

1112 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13441Społeczne funkcjonowanie w drużynie harcerskiej dzieci z rodzin o
zaburzonej strukturze

1113 Kazimierz Suszek

15/13362Niektóre problemy czasu wolnego rodzin pełnych środowiska
małomiasteczkowego

1114 Zdzisław Błażejewski

15/13772Stosunki koleżeńskie w młodszych klasach szkolnych a wyniki procesu
nauczania - uczenia się /w świetle badań przeprowadzonych w szkole nr 6 w
Szczecinie w roku szkolnym 1990/91/

1115 Edward Radecki

15/13773Ibraz pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela w opinii studentów
nauczania początkowego Uniwersytetu Szczecińskiego

1116 Edward Radecki

15/13541Wpływ środowiska rodzinnego na efekty pracy szkolnej dziewcząt w
młodszym wieku szkolnym

1117 Kazimierz Suszek

15/14039Przygotowanie uczniów klas trzecich do redagowania wypowiedzi pisemnych
w środowisku średniego miasta

1118 Maria Jakowicka

15/14356Determinanty rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci w młodszym wieku
szkolnym

1119 Zdzisław Zacha

15/13442Aspiracje zawodowe młodzieży klas ósmych wybranych szkół podstawowych
w Szczecinie

1120 Tadeusz Klanowski

15/13893Dojrzałość szkolna a wyniki w nauce1121 Kazimierz Suszek

15/13363Wady wymowy a ich wpływ na niepowodzenia szkolne uczniów klas II-III na
podstawie badań przeprowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie
w roku szkolnym 87/88

1122 Edward Radecki

15/13127Samoocena a pozycja społeczna w grupie młodzieży niedostosowanej
społecznie

1123 Krystyna Murawska

15/14122Aktywność i aktywizacja uczniów klas początkowych na lekcjach matematyki1124 Janina Parafiniuk - Soińska



15/14226Twórczość plastyczna dzieci w młodszym wieku szkolnym1125 Maria Radomska - Tomczuk

15/13975Założenia teoretyczne a praktyczna realizacja procesu przygotowania dzieci
sześcioletnich w zakresie elementarnej nauki czytania ( na podstawie badań
własnych prowadzonych w wybranych placówkach przedszkolnych w
Koszalinie w roku 1990/91

1126 Edward Radecki

15/13299Wpływ dojazdów uczniów wiejskich do szkół na ich wyniki nauczania1127 Tadeusz Klanowski

15/13894Kształcenie umiejętności redagowania opisu artystycznego w kl. III1128 Maria Węglińska

15/13829Uczestnictwo w modelach edukacyjnych a cechy temperamentu uczniów klas
trzecich w środowisku wiejskim

1129 Maria Jakowicka

15/13200Kształtowanie pojęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny w nauczaniu
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

1130 Bohdan Korzeniewski

15/13201Czynniki determinujące niepowodzenia u dzieci z wadami wymowy w klasach
początkowych

1131 Edward Radecki

15/13938Wpływ gier wzbogaconych elementami interakcji na poziom wiadomości i
umiejętności z matematyki w kl. II szkoły podstawowej

1132 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13895Dojrzałość szkolna dzieci kończących edukację przedszkolną1133 Zdzisław Błażejewski

15/14316Uwarunkowania poziomu czytelnictwa uczniów w młodszym wieku szkolnym
(na podstawie badań w SP w Kuźnicy Żelichowskiej i SP nr 1 w Krzyżu)

1134 Edward Radecki

15/13300Formy pracy pozalekcyjnej w opinii uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej
nr 15 w Gorzowie Wielkopolskim

1135 Tadeusz Klanowski

15/13774Kłamstwo dziecięce1136 Kazimierz Suszek

15/13364Wyniki dzieci nadpobudliwych w wieku młodszoszkolnym1137 Kazimierz Suszek

15/13669Wykorzystanie środków dydaktycznych w nauczaniu początkowym
matematyki

1138 Kazimierz Wenta

15/13241Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

1139 Józefa Pielkowa

15/13242Dziecko trudne w szkole1140 Kazimierz Suszek

15/13670Wpływ uczestnictwa dziecka w życiu rodzinnym na rozwój sprawności
manualnej

1141 Jadwiga Wabia

15/13594Funkcjonowanie klas specjalnych w warunkach szkoły zwyczajnej1142 Zdzisław Błażejewski

15/13896Czytelnictwo uczniów w młodszym wieku szkolnym1143 Kazimierz Suszek

15/14082Zróżnicowanie pytań i poleceń nauczyciela oraz reakcji uczniów w klasie
drugiej na przedmiotach ogólnokształcących

1144 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13301Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

1145 Henryk Pielka

15/13775Funkcjonowanie szkolne u dzieci marynarskich1146 Krystyna Murawska

15/14083Ocena malarskich dzieł sztuki przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym1147 Maria Radomska - Tomczak

15/14317Rola nauczyciela w rozwijaniu i kształtowaniu samodzielności uczniów klas
I-III

1148 Wiesław Andrukowicz

15/13365Czas wolny uczniów szkoły podstawowej w środowisku wielkomiejskim1149 Zdzisław Błażejewski

15/14385Wpływ jakości pracy nauczyciela na efekty dydaktyki uczniów kl. III z języka
polskiego (na podstawie listu jako użytkowej formy)wypowiedzi

1150 Maria Węglińska

15/13976Rola gier dydaktycznych w podwyższaniu wyników nauczania przedmiotu
środowisko społeczno przyrodnicze w kl. III szkoły podstawowej

1151 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13443Płeć jako czynnik różnicujący stosunek uczniów uzdolnionych muzycznie do
nauki

1152 Maria Węglińska

15/14123Wpływ gier problemowych na osiągnięcia w nauce uczniów z języka
polskiego w klasie drugiej szkoły podstawowej

1153 Franciszek Bereźnicki

15/13897Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na wyniki nauczania z mowy i myślenia w
oddziale przedszkolnym

1154 Franciszek Bereźnicki

15/14318Struktura rodziny a osiągnięcia dydaktyczne uczniów1155 Wiesław Andrukowicz

15/14182Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego w kl. II1156 Maria Węglińska

15/13066Przygotowanie uczniów do samodzielnego wykonywania zadań
dydaktycznych

1157 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13898Kształtowanie umiejętności redagowania opisu artystycznego przez uczniów
kl. II

1158 Maria Węglińska

15/13595Trudności adaptacyjne młodych nauczycieli nauczania początkowego1159 Zdzisław Błażejewski



15/13366Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno przyrodniczego w klasie I

1160 Franciszek Bereźnicki

15/14183Zagospodarowanie czasu wolnego dziecka w młodszym wieku szkolnym1161 Maria Czerepaniak - Walczak

15/14124Założony program nauczania a rzeczywisty stan wiadomości i umiejętności
dydaktycznych uczniów klas III

1162 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13302Wpływ wielostronnego aktywizowania na wyniki nauczania języka polskiego
w klasie pierwszej szkoły podstawowej

1163 Franciszek Bereźnicki

15/14386Wpływ wycieczek na efekty nauczania środowiska społeczno -
przyrodniczego uczniów klasy pierwszej (środowiska małomiasteczkowe)

1164 Nadzieja Cybulska

15/14040Czynniki warunkujące czytelnictwo uczniów klas początkowych1165 Zdzisław Błażejewski

15/14184Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich realizacja na lekcji1166 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14532Efektywność stosowania materiałów dydaktycznych na lekcjach Polskiego w
klasie III

1167 Wiktor Moś

15/13722Spółdzielczość uczniowska w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym i
zawodowym Drugiej Rzeczypospolitej

1168 Danuta Koźmian

15/13899Kształtowanie umiejętności redagowania zdań opisujących z użyciem
porównań w kl. II szkoły podstawowej

1169 Maria Węglińska

15/13723Optymalizacja problemowego nauczania matematyki uczniów klas trzecich1170 Maria Jakowicka

15/13128Problemy więzi koleżeńskich wśród dzieci klas młodszych szkoły
podstawowej na przykładzie uczniów klas trzecich

1171 Zdzisław Błażejewski

15/13830Wpływ gier dydaktycznych na efekty kształcenia z matematyki u uczniów kl.
III

1172 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14319Kongresy pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego i ich wpływ na
Koncepcje Pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

1173 Danuta Koźmian

15/14125Wpływ gier i zabaw dydaktycznych na efekty wychowania umysłowego dzieci
sześcioletnich

1174 Franciszek Bereźnicki

15/13503Opinie rodziców uczniów klas początkowych o wybranych funkcjach
zawodowych nauczyciela w środowisku małego miasta

1175 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14320Rozwijanie myślenia twórczego uczniów w początkowym nauczaniu
matematyki (na przykładzie kl. II)

1176 Elżbieta Jaroni

15/13776Przyczyny i konsekwencje wagarów uczniów w średnim wieku1177 Krystyna Murawska

15/14357Aspiracje zawodowe uczniów klas trzecich1178 Teresa Rzepa

15/13202Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształtcenia matematyki w
klasie pierwszej szkoły podstawowej

1179 Franciszek Bereźnicki

15/13900Wpływ gier dydaktycznych problemowych na osiągnięcia w nauce uczniów z 
j. polskiego w kl. I

1180 Franciszek Bereźnicki

15/13129Poziom postawy samodzielności u aktywu Samorządu Uczniowskiego1181 Helena Szafrańska

15/13901Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze1182 Zdzisław Błażejewski

15/13303Czynniki warunkujące kształcenie się przyjaźni wśród uczniów klas
młodszych

1183 Zdzisław Błażejewski

15/14387Środowisko jako czynnik różnicujący wiedzę matek o postawach
czytelniczyczych swoich dzieci

1184 Maria Węglińska

15/13130Wpływ pracy zawodowej na funkcjonowanie dziecka w szkole1185 Jadwiga Wabia

15/13067Rola filmu w nauczaniu elementów biologii na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

1186 Bohdan Korzeniewski

15/13444Spółdzielczość uczniowska w poglądach polskich pedagogów i w praktyce
pedagogicznej okresu międzywojennego / 1918-1939 /

1187 Danuta Koźmian

15/13131Wpływ filmu "Od ziarna do chleba" na wyniki nauczania treści z geografii
społeczno-gospodarczej na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w
klasie III

1188 Bohdan Korzeniewski

15/14563Stosunek uczniów klasy drugiej do lektury szkolnej1189 Maria Węglińska

15/14227Wybrane uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki / na przykładzie
klasy I /

1190 Elżbieta Jaroni

15/13068Zadawanie i kontrola pracy domowej z języka polskiego w klasie drugiej
szkoły podstawowej

1191 Franciszek Bereźnicki

15/13203Funkcje społeczno-oświatowe prasy szczecińskiej w latach 1974-1980 /na
przykładzie "Kuriera Szczecińskiego"/

1192 Danuta Koźmian



15/13204Wpływ nauczania zróżnicowanego na wyniki dydaktyczne z języka polskiego
w klasie pierwszej szkoły podstawowej

1193 Franciszek Bereźnicki

15/13977Postawy rodzicielskie jako czynnik różnicujący rozwój zdolności dziecka na
przykładzie dzieci w młodszym wieku szkolnym

1194 Jadwiga Wabia

15/13596Czy i w jakim stopniu oddziaływania dydaktyczne szkół wyższych wpływają
na tworzenie się doświadczeń politycznych studentów

1195 Edward Radecki

15/13304Czynniki warunkujące kształcenie samodzielności uczniów klas pierwszych
szkoły podstawowej

1196 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14228Osiągnięcia szkolne uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej z języka
polskiego i niektóre ich uwarunkowania

1197 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13671Wpływ środowiska rodzinnego na agresywne zachowanie się dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1198 Jadwiga Wabia

15/14564Uczęszczanie dzieci do placówek wychowania przedszkolnego jako czynnik
różnicujący ich osiągnięcia z matematyki w kl. Pierwszej szkoły podstawowej

1199 Elżbieta Jaroni

15/13132Rola filmu "Tam, gdzie Wisła bierze początek" w nauczaniu treści z geografii
fizycznej na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

1200 Bohdan Korzeniewski

15/14321Udział Anieli Szycówny (1869-1921) w kształtowaniu Szkolnictwa
elementarnego na przełomie XIX-XX wieku

1201 Danuta Koźmian

15/13831Uczestnictwo uczniów klas początkowych w modelach edukacyjnych a cechy
temperamentu w środowisku dużego miasta

1202 Maria Jakowicka

15/13902Samoocena a powodzenia niepowodzenia szkolne1203 Kazimierz Suszek

15/14186Czynniki warunkujące zagospodarowanie czasu wolnego uczniów klas
początkowych

1204 Czerepaniak - Walczak Maria

15/13940Cele i zadania dydaktyczne lekcji na przykładzie języka polskiego i
matematyki w klasie II i III

1205 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13133Wpływ filmu "Równiny i góry" na wyniki nauczania treści geograficznych na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

1206 Bohdan Korzeniewski

15/13305Czynniki warunkujące kształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się1207 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13134Wpływ kształcenia wielostronnego na wyniki nauczania środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej szkoły podstawowej

1208 Franciszek Bereźnicki

15/13724Twórczość plastyczna dzieci i jej uwarunkowania1209 Kazimierz Suszek

15/14185Rola ćwiczeń zaznajamiających uczniów ze strukturą zadania tekstowego w
podwyższeniu efektów dydaktycznych z matematyki w klasie III szkoły
podstawowej

1210 Wlżbieta Jaroni

15/13542Zachowania agresywne wśród uczniów szkoły podstawowej nr 11 w
Stargardzie Szczecińskim

1211 Kazimierz Suszek

15/14263Wpływ wielostronnego aktywizowania dzieci 6 - letnich na przygotowanie
dziecka do nauki szkolnej w zakresie treści matematyki

1212 Franciszek Bereźnicki

15/13367Czynniki determinujące powodzenie i niepowodzenie dydaktyczne uczniów
Klas I-III

1213 Edward Radecki

15/14041Czynniki różnicujące kształtowanie się samooceny dorastającej młodzieży1214 Kazimierz Suszek

15/13205Kształtowanie elementarnych pojęć z zakresu geografii fizycznej na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach początkowych

1215 Bohdan Korzeniewski

15/13597Wyobrażenia dotyczące modelu życia rodzinnego w opiniach młodzieży z
rodzin ludzi morza

1216 Kazimierz Suszek

15/14358Intuicja w procesie wychowawczym1217 Teresa Rzepa

15/13543Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza Szkoły Podstawowej w
Brzesku w latach 1945-1987

1218 Danuta Koźmian

15/13598Efektywność dydaktyczna działań kontrolnych oceniających i korekcyjnych na
przykładzie języka poloskiego w klasie trzeciej

1219 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13978Przystosowanie społeczne dzieci lękowych a niepowodzenia szkolne1220 Anna Wolska

15/14084Praca domowa w nauczaniu początkowym matematyki w klasie III na
przykładzie badań w szkole podstawowej nr 2 w Dębnie Lubuskim w roku
1992/93

1221 Edward Radecki

15/14388Wpływ wycieczek na efekty nauczania uczniów ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

1222 Nadzieja Cybulska

15/14229Style działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli klas drugich na
lekcjach języka polskiego a aktywność uczniów

1223 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14187Przygotowanie młodzieży średnich szkół wieczorowych w Stargardzie
Szczecińskim do małżeństwa i rodzicielstwa

1224 Henryk Pielka



15/14085Psychospołeczne uwarunkowania przynależności do chóru na przykładzie
Chóru Uniwersyteckiego

1225 Maria Radomska - Tomczak

15/13206Funkcja społeczno-oświatowa prasowych dzienników szczecińskich w latach
1981-1985

1226 Danuta Koźmian

15/14086Ocena ilustracji w książkach dla dzieci1227 Maria Radomska - Tamczak

15/14230Niektóre uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klasy trzeciej z języka
polskiego

1228 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13777Rodzaje opisu a efekty dydaktyczne1229 Maria Węglińska

15/13725Funkcjonowanie szkolne dzieci z zespołów korekcyjno-kompensacyjnych1230 Krystyna Murawska

15/13069Stosunek emocjonalny uczniów klas I-III do szkoły1231 Maria Węglińska

15/13778Wpływ gier dydaktycznych na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie
trzeciej SP

1232 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13672Przygotowanie nauczycieli klas początkowych do pełnienia funkcji
zawodowych w toku studiów wyższych

1233 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13135Doświadczenia okresu przedszkolnego a przystosowanie się dziecka w
szkole

1234 Jadwiga Wabia

15/13673Pedagogiczne wartości zabaw badawczych w nauczaniu początkowym1235 Maria Jakowicka

15/13207Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki dydaktyczne matematyki w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

1236 Franciszek Bereźnicki

15/13599Konflikty między dziećmi a rodzicami1237 Kazimierz Suszek

15/14359Bohater telewizyjny w opiniach uczniów klas I, II, III1238 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13243Środowisko rodzinne a wyniki w nauce1239 Kazimierz Suszek

15/13445Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształcenia matematyki w
klasie III szkoły podstawowej

1240 Kazimierz Wenta

15/13446Spełnianie przez ojca funkcji rodzicielskich a wyniki dziecka w nauce1241 Kazimierz Suszek

15/13136Rola filmu "Na nowoczesnej budowie" w realizacji treści społecznych na
lekcjach środowiska społeczno - przyrodniczego w klasie III

1242 Bohdan Korzeniewski

15/13306Aspiracje zawodowe młodzieży klas ósmych wybranych szkół podstawowech
w Międzyrzeczu

1243 Tadeusz Klanowski

15/13208Kształtowanie pojęć z zakresu demografii na lekcjach środowiska społeczno -
przyrodniczego w klasach początkowych

1244 Bohdan Korzeniewski

15/13779Poziom agresywności uczniów zdolnych z klas szóstych szkoły podstawowej1245 Aleksander Bielawiec

15/13941Rodzinne uwarunkowania sytuacji szkolnej jedynaków1246 Józefa Pielkowa

15/13726Formy współpracy komitetu rodzicielskiego ze szkołą nr 61 w Szczecinie w
przezwyciężaniu trudności dydaktyczno - wychowawczych i materialnych

1247 Tadeusz Klanowski

15/14264Funkcjonowanie uczniów zdolnych w klasach początkowych szkoły
podstawowej

1248 Franciszek Bereźnicki

15/13832Wpływ zmodernizowanego systemu ćwiczeń na poziom nauczania uczniów
klas pierwszych

1249 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13674Efektywność stosowania gier symulacyjnych w pracy dydaktycznej w klasach
I - III

1250 Maria Jakowicka

15/13600Środowisko wychowawcze rodzin marynarzy i rybaków, a poziom
przystosowania społecznego dzieci z tych rodzin

1251 Kazimierz Suszek

15/13675Rola inscenizacji we wzbogacaniu osobowości dziecka1252 Kazimierz Wenta

15/13368Opinie studentów nauczania początkowego o funkcjach zawodowych
nauczycieli klas początkowych /na przykładzie II i III roku studiów
stacjonarnych/

1253 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14042Efektywność dydaktyczna zabaw stosowanych na lekcjach matematyki w
klasie II Szkoły Podstawowej

1254 Elżbieta Jaroni

15/13369Przestępczość nieletnich na terenie miasta Stargardu w orzecznictwie
sądowym 1985-1987

1255 Zdzisław Błażejewski

15/13370Środowiskowe uwarunkowania aspiracji życiowych młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodzin ludzi morza

1256 Kazimerz Suszek

15/14188Sytuacja życiowa dzieci w Państwowych Domach Dziecka1257 Zdzisław Błażejewski

15/14043Rodzina a osiągnięcia szkolne1258 Kazimierz Suszek

15/13371Czynniki determinujące powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów
młodszych klas szkolnych pochodzących z rodzin ludzi morza

1259 Edward Radecki



15/14044Udział rodziny w procesie nauczania - uczenia się uczniów klas 1-31260 Edward Radecki

15/13504Nauczyciele nauczania początkowego w opinii rodziców dzieci klas I-III1261 Jadwiga Wabia

15/14322Wycieczka a efekty nauczania środowiska społeczno przyrodniczego w kl. I1262 Nadzieja Cybulska

15/13676Dostrzeganie i rozwiązywanie problemów z matematyki w klasie pierwszej
szkoły podstawowej

1263 Franciszek Bereźnicki

15/14265Sytuacja szkolna dzieci klas początkowych (na przykładzie szkoły w dzielnicy
peryferyjnej miasta wielkiego )

1264 Maria Jakowicka

15/14087Wychowanie obywatelskie w Polsce w latach 1918-19391265 Danuta Koźmian

15/13601Aspiracja dzieci i młodzieży z rodzin marynarzy i rybaków1266 Kazimierz Suszek

15/13602Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli klas początkowych1267 Zdzisław Błażejewski

15/14126Wpływ gier problemowych na osiągnięcia w nauce uczniów z matematyki w
klasie pierwszej szkoły podstawowej na przykładzie metody sytuacyjnej

1268 Franciszek Bereźnicki

15/14323Praca domowa z matematyki w klasach drugiej i trzeciej - zadawanie i
organizacja (na przykładzie badań w SP nr 37 w Szczecinie w roku szkolnym
1993/94)

1269 Edward Radecki

15/13780Wybrane determinanty aktywności ucznia w procesie dydaktycznym
wychowawczym na podstawie badań w szkole podstawowej nr 2 w
Świnoujściu w roku szkolnym 1990/91

1270 Edward Radecki

15/14189Przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzicielskiego w ocenie rodziców a
wypełnianie zadań opiekuńczo - wychowawczych

1271 Henryk Pielka

15/13137Oddziaływania rodziny w zakresie kształtowania postawy samodzielności u
dzieci

1272 Helena Szafrańska

15/13138Proces nauczania - uczenia się środowiska społeczno-przyrodniczego w
trzeciej klasie szkoły podstawowej

1273 Franciszek Bereźnicki

15/13833Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym a jej uczestnictwo w kulturze1274 Henryk Pielka

15/14231Opinie uczniów klas trzecich, szóstych i ósmych o nauczycielu realnym i
idealnym

1275 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13903Nauczanie problemowe w klasach początkowych na przykładzie języka
polskiego

1276 Maria Jakowicka

15/13307Wpływ wielostronnego aktywizowania uczniów na wyniki nauczania ze
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie II

1277 Franciszek Bereźnicki

15/13603Sytuacja społeczna dzieci klas młodszych osiągających wysokie wyniki w
nauce

1278 Zdzisław Błażejewski

15/14190Współudział uczniów w planowaniu zadań i ich realizacji1279 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14266Wpływ uczenia się przez przeżywanie na osiągnięcia dydaktyczne uczniów w
klasie trzeciej

1280 Franciszek Bereźnicki

15/14565Wpływ nauczania integralnego na wyniki kształcenia ekologicznego uczniów
klasy pierwszej

1281 Nadzieja Cybulska

15/13904Temat jako środek dydaktyczny w procesie kształcenia1282 Maria Węglińska

15/14267Odbiór i interpretacja tekstów literackich a poziom umiejętności czytania
uczniów klas trzecich

1283 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13942Środowisko rodzinne dzieci wcześniej rozpoczynająch naukę w szkole1284 Józefa Pielkowa

15/13604Trudności w pracy pedagogicznej nauczycieli klas początkowych1285 Zdzisław Błażejewski

15/13209Kształtowanie elementarnych pojęć z zakresu sozologii na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w nauczaniu początkowym

1286 Bohdan Korzeniewski

15/14324Płeć a czytelnictwo uczniów kl. I1287 Maria Węglińska

15/13677Rodzina małoletnia jako środowisko wychowawcze1288 Henryk Pielka

15/13210Nauczanie zróżnicowane środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie
trzeciej szkoły podstawowej

1289 Franciszek Bereźnicki

15/14360Wpływ środowiska rodzin nauczycielskich na rozwój uzdolnień i
zainteresowań własnych dzieci w wieku szkolnym

1290 Zdzisław Zacha

15/13372Poziom graficzny pisma dzieci w klasie drugiej / w ocenie nauczycieli/1291 Kazimierz Suszek

15/14566Stosunek uczniów klasy trzeciej do lektury szkolnej1292 Maria Węglińska

15/14232Wybrane uwarunkowania osiągnięć szkolnych uczniów klasy trzeciej z j.
polskiego

1293 Janina Świrko - Pilipczuk



15/14268Wpływ wielostronnego aktywizowania dzieci 6-letnich na przygotowanie do
nauki szkolnej w zakresie treści przyrodniczych

1294 Franciszek Bereźnicki

15/13373Postawy matek dzieci klas młodszych wobec lektury1295 Maria Węglińska

15/13139Postawy rodziców wobec szkoły a funkcjonowanie szkolne ucznia1296 Jadwiga Wabia

15/14045Organizacja szkolnictwa i wychowania na łamach czasopisma "Polityka" w
latach 1957-80

1297 Danuta Koźmian

15/14127Lekcja w ciągu aktywizacji uczniów klas I na przykładzie środowiska
wiejskiego

1298 Maria Jakowicka

15/13980Pedagogizacja rodziców w szkołach podstawowych w środowisku wiejskim1299 Wiesław Andrukowicz

15/13544Rola ćwiczeń w rozwijaniu i utrwaleniu umiejętności czytania w klasie II1300 Edward Szczeciński

15/13781Rodzaje opisu a efekty dydaktyczne z języka polskiego na przykładzie opisu
zwierzęcia w klasie trzeciej

1301 Maria Węglińska

15/13374Formy współpracy Szkolnej Rady Rodziców ze Szkołą nr 12 w Stargardzie
Szczecińskim w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej

1302 Tadeusz Klanowski

15/13447Wiek jako czynnik różnicujący stosunek do nauki uczniów zdolnych w
młodszym wieku szkolnym

1303 Maria Węglińska

15/13211Wpływ nauczania wielopoziomowego na wyniki kształcenia środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie pierwszej szkoły podstawowej

1304 Franciszek Bereźnicki

15/13905Organizacja czasu wolnego uczniów klas młodszych w środowisku wiejskim1305 Zdzisław Błażejewski

15/13834Uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych a ich funkcjonowanie
szkolne

1306 Jadwiga Wabia

15/13678Działalność wychowawcza nauczycieli klas początkowych w środowisku
małego miasta - założenia i rzeczywistość

1307 Maria Jakowicka

15/13943Kłamstwa dzieci jako jedna z form niedostosowania społecznego1308 Zdzisław Błażejewski

15/13782Funkcjonowanie szkolne dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin
formalnie rozbitych

1309 Krystyna Murawska

15/13944Cele, pytania i polecenia na lekcjach j. polskiego w klasie trzeciej1310 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13979Wpływ pedagogizacji na wiadomości i umiejętności rodziców i wyniki
nauczania ich dzieci

1311 Wiesław Andrukowicz

15/14361Wpływ inscenizacji na osiągnięcia dydaktyczne uczniów z języka polskiego w
klasie drugiej

1312 Franciszek Bereźnicki

15/14191Współudział uczniów w planowaniu zadań lekcji i ich realizacji1313 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14046Poglądy pedagogiczne Kazimierza Sośnickiego /1883-1976/1314 Danuta Koźmian

15/13308Typowe trudności wychowawcze uczniów szkoły podstawowej w Dobrej
Szczecińskiej a ich środowisko rodzinne

1315 Zdzisław Błażejewski

15/13375Opinie nauczycieli na temat funkcji zawodowych1316 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13376Wpływ dysleksji na wyniki nauczania - uczenia się kl. II1317 Edward Radecki

15/13605Efektywność działań nauczyciela wdrażających uczniów do samokontroli,
samooceny i autokorekty

1318 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13505Wpływ zasady indywidualizacji w procesie nauki domowej uczniów na wyniki
nauczania matematyki w kl. II szkoły podstawowej

1319 Franciszek Bereźnicki

15/14269Podejście czynnościowe w realizacji treści kształcenia na przykładzie klasy II1320 Maria Jakowicka

15/13140Rola filmu "Jak człowiek wykorzystuje rzekę" w nauczaniu treści społeczno -
ekonomicznych na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

1321 Bohdan Korzeniewski

15/13545Środowisko rodzinne a osiągnięcia szkolne chłopców w młodszym wieku
szkolnym

1322 Kazimierz Suszek

15/14362Wpływ mass-mediów na agresywność dzieci w wieku młodszoszkolnym1323 Teresa Rzepa

15/13727Formy aktywności pozalekcyjnej uczniów klas początkowych w środowisku
małego miasta

1324 Maria Jakowicka

15/13728Funkcjonowanie szkolne dzieci nauczycielskich1325 Krystyna Murawska

15/13835Wpływ różnorodności i częstotliwości kontroli i oceny osiągnięć
dydaktycznych uczniów na skuteczność nauczania, uczenia się języka
polskiego w kl. III

1326 Edward Radecki

15/14270Funkcjonowanie uczniów zdolnych klas trzecich w szkołach podstawowych1327 Franciszek Bereźnicki

15/14047Indywidualizacja w nauczaniu języka polskiego w klasie drugiej szkoły
podstawowej

1328 Józefa Krupa



15/13448Młodzież a alkohol1329 Kazimierz Suszek

15/14192Przygotowanie młodzieży liceum zawodowego do małżeństwa i rodzicielstwa1330 Henryk Pielka

15/13142Wpływ postaw rodzicielskich matek na funkcjonowanie uczniów w szkole1331 Jadwiga Wabia

15/13606Efektywność działań nauczyciela wdrażających uczniów do samokontroli,
samooceny i autokorekty

1332 Janina Świrko - Pilipczuk

15/13449Wykorzystanie środków autowizualnych na lekcjach plastyki w klasach
początkowych

1333 Kazimierz Wenta

15/13607Wielostronna aktywizacja uczniów klasy pierwszej na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego

1334 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13608Funkcjonowanie rodzin wielodzietnych jako środowiska wychowawcze1335 Zdzisław Błażejewski

15/13309Środowisko rodzinne i przedszkolne w procesie kształcenia samodzielności
dzieci 6-letnich

1336 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14325Czytelnictwo uczniów klas trzecich1337 Maria Węglińska

15/14326Czynniki wpływające na organizację i przebieg procesu oceniania uczniów
klas początkowych

1338 Zdzisław Błażejewski

15/13377Funkcja społeczno-oświatowa prasy szczecińskiej w latach 1974-1980 /na
przykładzie "Głosu Szczecińskiego"/

1339 Danuta Koźmian

15/13070Funkcjonowanie szkolne wychowanków Domów Dziecka1340 Kazimierz Suszek

15/13310Wpływ wielostronnego aktywizowania na wyniki nauczania z języka polskiego
w klasie trzeciej

1341 Franciszek Bereźnicki

15/14233Percepcja reklamy przez dzieci w kl. III szkoły podstawowej1342 Maria Radomska - Tomczuk

15/13609Funkcjonowanie szkolne uczniów dojeżdżających do szkół w środowisku
wiejskim

1343 Zdzisław Błażejewski

15/14234Wybrane uwarunkowania osiągnięć uczniów z matematyki / na przykładzie
klasy pierwszej /

1344 Elżbieta Jaroni

15/14048Nadpobudliwość a osiągnięcia szkolne1345 Kazimierz Suszek

15/13679Przygotowanie nauczycieli klas początkowych w procesie studiów wyższych
do pełnienia funkcji zawodowych

1346 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13450Opinie nauczycieli klas początkowych o realizowanych funkcjach
zawodowych

1347 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13141Przygotowanie uczniów do samodzielnego uczenia się na lekcjach języka
Polskiego w klasie pierwszej

1348 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13506Wpływ zabaw i gier dydaktycznych na wyniki nauczania języka polskiego w
klasie trzeciej szkoły podstawowej specjalnej

1349 Franciszek Bereźnicki

15/13311Monografia szkoły podstawowej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim1350 Tadeusz Klanowski

15/14049Czytelnictwo uczniów klas początkowych1351 Zdzisław Błażejewski

15/13729Samoocena uczniów a funkcjonowanie szkolne1352 Kazimierz Suszek

15/14050Pozycja społeczna wychowanków domu dziecka na tle klasy szkolnej1353 Zdzisław Błażejewski

15/13143Kształtowanie w drużynie duchowej postawy dzielności1354 Helena Szafrańska

15/13312Wybrane zagadnienia czasu wolnego rodziny współczesnej w środowisku
miejskim

1355 Zdzisław Błażejewski

15/14533Zróżnicowanie pracy lekcyjno - domowej z matematyki w klasie drugiej1356 Franciszek Bereźnicki

15/13783Determinanty powodzeń i niepowodzeń szkolnych dzieci z klas
początkowych, pochodzących z rodzin nauczycielskich

1357 Edward Radecki

15/13378Trudności występujące w pierwszych trzech latach pracy nauczycieli1358 Zdzisław Błażejewski

15/13680Działalność wychowawcza nauczycieli nauczania początkowego w
środowisku wielkomiejskim - założenia i rzeczywistość

1359 Maria Jakowicka

15/13212Trudności wychowawcze w wieku szkolnym i ich środowiskowe
uwarunkowania

1360 Kazimierz Suszek

15/14128Przemiany systemu klasowo - lekcyjnego. Ich odniesienie do klas
początkowych (na przykładzie kl. II w śr. wiejskim)

1361 Maria Jakowicka

15/13981Analiza i ocena pytań i poleceń w kategoriach założonych celów na lekcjach
języka polskiego w klasie I

1362 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13379Uwarunkowania środowiska rodzinnego a zaburzenia w zachowaniu dzieci w
młodszym wieku szkolnym

1363 Józefa Pielkowa

15/13314Pozycja społeczna wychowanków domu dziecka w klasie szkolnej1364 Zdzisław Błażejewski



15/13071Zadawanie i kontrola pracy domowej z języka polskiego w klasie III szkoły
podstawowej

1365 Franciszek Bereźnicki

15/13730Wychowanie społeczne i samorząd uczniowski w poglądach Henryka Rowida
(1877-1944)

1366 Danuta Koźmian

15/13313Rodzina dziecka w młodszym wieku szkolnym jako środowisko
wychowawcze

1367 Henryk Pielka

15/13451Stosowanie przez szkołę podstawową w Kaliszu Pomorskim formy pracy
pozalekcyjnej i ich wpływ na rozwój zainteresowań twórczych uczniów

1368 Tadeusz Klanowski

15/13906Pozycja społeczna uczniów klas młodszych w zespołach klasowych1369 Zdzisław Błażejewski

15/14363Wpływ dyr.. Mgr Mieczysławy Bobako na rozwój szkolnictwa zawodowego w
Szczecinie

1370 Zdzisław Zacha

15/13213Czasopisma uczniowskie i ich funkcjonowanie w systemie wychowawczym II
Rzeczypospolitej

1371 Danuta Koźmian

15/13507Umiejętności językowe dzieci wiejskich a wyniki w nauce1372 Jadwiga Wabia

15/13784Funkcjonowanie szkolne uczniów z rodzin wielodzietnych w młodszym wieku
szkolnym

1373 Krystyna Murawska

15/13982Wpływ rozrywek umysłowych na osiągnięcia w nauce matematyki w klasie
pierwszej szkoły podstawowej

1374 Franciszek Bereźnicki

15/13214Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III
na podstawie badań w szkole podstawowej nr 23 w Szczecinie - Dąbiu w
roku szkolnym 1986/1987

1375 Edward Radecki

15/14051Czynniki warunkujące pozycję dziecka w klasie1376 Kazimierz Suszek

15/13681Dostrzeganie i formowanie problemów z języka polskiego w klasie pierwszej1377 Franciszek Bereźnicki

15/14534Cechy utworu muzycznego a kolorystyka prac plastycznych dzieci klasy III1378 Maria Radomska - Tomczuk

15/13836Poziom słownictwa uczniów klas III szkół miejskich i wiejskich a ich
osiągnięcia z języka polskiego

1379 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13837Społeczne uwarunkowania życzeń i aspiracji zawodowych uczniów
kończących szkołę podstawową

1380 Jadwiga Wabia

15/14193Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego1381 Maria Węglińska

15/14389Wycieczki a efekty dydaktyczne ze środowiska społeczno - przyrodniczego
uczniów klasy I

1382 Nadzieja Cybulska

15/13144Proces nauczania -uczenia się języka polskiego w klasie pierwszej szkoły
podstawowej

1383 Franciszek Bereźnicki

15/13315Czytelnictwo uczniów starszych klas szkoły podstawowej nr 39 w Załomiu /o
zróżnicowanym miejscu zamieszkania miasto, wieś/

1384 Tadeusz Klanowski

15/13610Czynniki wpływająca na nieśmiałość u dzieci szkolnych1385 Kazimierz Suszek

15/14088Zainteresowania muzyczne uczniów klas IV-V1386 Maria Radomska - Tomczak

15/13907Czas wolny dzieci wiejskich1387 Kazimierz Suszek

15/14052Poziom opanowania form redakcyjnych przez uczniów klas trzecich w
środowisku wiejskim

1388 Maria Jakowicka

15/14194Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne w zakresie języka polskiego1389 Maria Węglińska

15/14271Style kierowania pedagogicznego nauczycieli uczniów klas pierwszych a
opinie uczniów

1390 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14272Osiągnięcia dydaktyczne z języka polskiego a stosunek do czytelnictwa
uczniów klas I-III

1391 Maria Węglińska

15/14089Poziom nauczania języka polskiego w klasie drugiej na przykładzie szkoły
wiejskiej

1392 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13452Formy pracy pozalekcyjnej realizowane przez szkołę realizowane przez
szkołę wiejską w Polanicy w opinii uczniów

1393 Tadeusz Klanowski

15/13215Wybrane czynniki warunkujące samodzielne uczenie się uczniów w klasie
pierwszej

1394 Janina Parafiniuk - Soińska

15/14273Szkolne uwarunkowania samopoczucia dziecka klas początkowych w szkole
w środowisku wsi rolniczej

1395 Maria Jakowicka

15/14195Praca nauczyciela a efekty dydaktyczne z języka polskiego1396 Maria Węglińska

15/14535Efektywność zastosowania metod aktywizujących na lekcjach środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie III

1397 Wiktor Moś

15/14274Koncepcja stosowania teorii kształcenia wielostronnego na przykładzie klasy
III

1398 Maria Jakowicka



15/13983Wpływ kultury pedagogicznej rodziców na wyniki nauczania dzieci w klasie II1399 Wiesław Andrukowicz

15/13731Rozwój psychofizyczny dzieci przebywających w żłobku dziennym i
tygodniowym

1400 Kazimierz Suszek

15/14567Stosunek uczniów klasy trzeciej do lektury szkolnej1401 Maria Węglińska

15/13145Efektywność filmu "Krążenie wody w przyrodzie" w nauczaniu treści
przyrodniczych na lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

1402 Bohdan Korzeniewski

15/14090Czasopismo pedagogiczne "Muzeum" i jego rola w popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej w zaborze austriackim w latach 1885-1900

1403 Danuta Koźmian

15/13945Cele kształcenia i zadania dydaktyczne realizowane na lekcjach języka
polskiego i matematyki w kl. II

1404 Janina Świrko - Pilipczuk

15/14568Stosunek uczniów klasy drugiej do lektury szkolnej1405 Maria Węglińska

15/13732Wpływ wybranych czynników środowiska rodzinnego na rozwój twórczości
rysunkowej dzieci

1406 Krystyna Murawska

15/13216Czynniki warunkujące samodzielne uczenie się uczniów klas drugich szkoły
podstawowej

1407 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13733Twórczość plastyczna dzieci w szkole1408 Kazimierz Suszek

15/14129Wpływ gier problemowych na osiągnięcia w nauce z języka polskiego
uczniów klasy trzeciej

1409 Franciszek Bereźnicki

15/13984Wpływ rozrywek umysłowych na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

1410 Franciszek Bereźnicki

15/14345Czynniki muzyczno - pedagogiczne kształtujące stosunek uczniów do chóru
szkolnego

1411 Maria Radomska - Tomczuk

15/14364Sytuacja rodzinna, higieniczno - zdrowotna uczniów z trudnościami w nauce1412 Janina Parafiniuk - Soińska


