
Wykaz tytułów prac dyplomowych

Humanistyczny, filologia rosyjska, absolwent

Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/1716Sposoby przekazywania konstrukcji rosyjskich z imiesłowami
przymiotnikowymi czasu przeszłego na język polski na podstawie utworu
Fiedejewa "Klęska" i jego przekładu

1 Karolina Iwanowska

15/2309Poziom komunikatywności i poprawności gramatycznej wypracowań
kandydatów na filologię rosyjską z 1988 roku.

2 Krystyna Iwan

15/2115"Syn pułku" W. Katajewa. Zarys monograficzny.3 Jerzy Wróblewski

15/2088O poetyce Wiaziemskiego4 Jerzy Wróblewski

15/2310"Turniej rewelski" A.A. Bedtużewa-Marlińskiego. Próba przekładu
artystycznego na język polski.

5 Jerzy Wróblewski

15/1890Bajki I. Kryłowa w literaturze dziecięcej.6 Jerzy Wróblewski

15/1998"Człowiek szcególny" w utworach Czernyszewskiego :Co robuić" i "Prolog"7 L.Bobrow

15/2163Propozycje realizacji materiału realioznawczego w podrecznikach języka
rosyjskiego dla klas I, II LO

8 Iwan Krystyna

15/2311Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima w przekładach Siergieja Michałkowa.9 Eugenia Kucharska

15/1674Zastosowanie induktofonu na lekcjach języka rosyjskiego w pracy z uczniem
najlepszym i dobrym w LO oraz jego wpływ na wzbogacenie sprawności
językowych tego ucznia

10 Tadeusz Klanowski

15/1579Charakterystyka, ocena i klasyfikacja prac kontrolnych przeprowadzonych w
trzech wybranych szkołach podstawowych miasta Szczecina.

11 Krystyna Iwan

15/1864Analiza zawartości ideowej i środków artystycznych w
bajkachSałtykowa-Szczedrina i opowiadania Tołstoja

12 Krzysztof Cieślik

15/1675st. zawodowe: Stopień opanowania ortografii rosyjskiej przez uczniów klas
VIII wybranych szkół podstawowych w Szczecinie; st.mgr: Wpływ dyktand
zapobiegawczych na efektywność procesu nauczania ortografii rosyjskiej w
szkole podstawowej

13 Krystyna Iwan

15/1865Czasowniki ze znaczeniem przenośnym w poezji Jesienina /na podstawie
wierszy lat 1917-1923/

14 J.Jaworska

15/1615Wpływ magnetofonu na efektywność ćwiczeń w mówieniu.15 Tadeusz Klanowski

15/1999Frazeologizmy we współczesnym języku rosyjskim i polskim /na podstawie
słowników/

16 J.Jaworska

15/2196Estetyka opowieści A.Bestużewa-Marlinskiego okresu Kaukaskiego17 Jerzy Wróblewski

15/1866Stan opanowania form koniugacyjnych czasowników czasu teraźniejszego
przez uczniów klas VIII

18 Krystyna Iwan

15/1793Miłość i kobieta w twórczości Turgieniewa i Tołstoja19 Anatolij Kuźmienkow

15/2180"Dwanaście śpiących dziewic" W.A. Żukowskiego i poemat A.S. Puszkina
"Rusłan i Ludmiła". Analiza porównawcza.

20 Eugenia Kucharska

15/1907Proza dekabrystów21 Jerzy Wróblewski

15/2116Puszkin i jego epoka.22 Nelly Malutiny

15/2072Przeciwdziałanie interferencji poprzez kontrastowanie lingwistyczne i
sytuacyjne bez komentarza gramatycznego

23 Krystyna Iwan

15/2197Proza pisarzy dekabrystów24 Jerzy Wróblewski

15/2216Współzależność między opanowaniem przez uczniów antycypacji połączeń
wyrazowych i poziomem sprawności rozumienia mowy rosyjskiej ze słuchu.

25 Krystyna Iwan

15/2042Metaforyczne użycie czasowników na podstawie liryki Simonowa26 Edward Siekierzycki

15/1751Użycie synonimów w powieści M. Gorkiego "MATKA".27 Jelena Smirnowa

15/1676problem kształtowania obcojęzycznej pisemnnej działalności mownej we
współczesnej polskiej i rosyjskiej literaturze neofilologicznej

28 Krystyna Iwan



15/1891Poezja Sergieja Michałkowa dla dzieci. Zarys monograficzny.29 Jerzy wróblewski

15/1718Moralno-filozoficzna problematyka oraz podstawowe postaci w powieści
Dostojewskiego "Bracia Karamazow"

30 Anatolij Kuźmienkow

15/1717Synonimiczne czasowniki mowy w oparciu o powieść Gorkiego "Matka" w
rosyjskim i polskim tekście

31 Helena  Smirnowa

15/2117Rzeczowniki zapożyczine w powieści K. Paustowskiego "Kolchida".32 Edward Siekierzycki

15/1794Przymiotniki z sufiksem -sk- we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie słownika języka rosyjskiego Ożegowa/

33 J.Jaworska

15/2000Sylwetka cara Piotra I w wybranych utworach literatury rosyjskiej34 Krzysztof Cieslik

15/2312"Handlarka makowcami" A. Pogorielskiego. Próba przekładu artystycznego
na język polski.

35 Jerzy Wróblewski

15/1616Ocena przydatności obowiązujących podręczników języka rosyjskiego do
realizacji kulturoznawstwa w klasie VII i VIII.

36 Bolesław Hryniuk

15/2090Stopień kompetencji lingwistycznej rosyjskiej mowy pisanej uczniów klas IV
LO i techników

37 Krystyna Iwan

15/2198Twórczość i działalność literacka Oresta Somowa38 Jerzy Wróblewski

15/2118Tytuł pracy w języku rosyjskim!39

15/2089Współczesne produktywne modele rzeczowników z nazwami miejsc i
pomieszczeń

40 Edward Siekierzycki

15/1909Analiza porównawcza złożonych konstrukcji  syntaktycznych w języku
rosyjskim i polskim /na materiale powieści Tołstoja "Anna Karenina" i jej
przekładu/

41 Julia Jaworska

15/2002Historia Rosji w twórczości Puszkina42 Krzysztof Cieślik

15/2041Temat Kaukazu w wybranych utworach literatury rosyjskiej XIX wieku43 Krzysztof Cieślik

15/2001Sposoby nauczania leksyki języka rosyjskiego w polskiej szkole podstawowej
w klasach V-VI

44 Teresa Adamiak

15/1677Problem"maleńkiego człowieka"w twórczości Dostojewskiego lat 40 XIX w.45 Anatolij Kaźmienkow

15/1867Społeczno-psychologiczny dramat Raskolnikowa46 Anatolij Kuźmienkow

15/2043Opisy Przyrody w prozie pierwszej połowy XIX wieku47 Jerzy Wróblewskiego

15/2217Słowotwórcze synonimy czasowników we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

48 Edward Siekierzycki

15/1957jednorodne części zdania w języku rosyjskim /na podstawie powieści
Fadiejewa "Młoda Fwardia"/

49 Julia Jaworska

15/2044Słowotwórstwo terminów lingwistycznych na podstawie "Sprawocznika
lingwisticzeskich terminów" Rozentala i T…

50 Edward Siekierzycki

15/2091Umiejętności uczniów klasy III LO w zakresie transmisji reproduktywnych,
reproduktywno-produktywnych i produktywnych komunikatów pisemnych

51 Krystyna Iwan

15/2286Postać żołnierza w radzieckiej małej prozie o wojnie52 Eugenia Kucharska

15/2092O poetyce Denisa Dawydowa53 Jerzy Wróblewski

15/2003Jednorodne człony zdania we wsółczesnym języku rosyjskim /na podstawie
powieści W. Astafjewa/

54 Julia Jaworska

15/2139Rosyjska i polska poezja o śmierci A.S.Puszkina55 Krzysztof Cieślik

15/1752Problem metod i technik nauczania języków obcych w powojennej polskiej i
radzieckiej literaturze metodycznej.

56 Krystyna Iwan

15/1678Portret, pejzaż i … w twórczości Dostojewskiego57 Anatolij Kaźmienkow

15/1679Rola płytoteki w kszatłtowaniu sprawności czytania w języku rosyjskim w
klasie VII SP nr 3 w Stargardzie szczecińskim

58 Tadeusz Klanowski

15/1908Współzależność wiadomości, umiejętności i nawyków ortograficznych w
opanowaniu ortografii rosyjskiej wśród uczniów IV klas dwóch wybranych
liceów ogólnokształcących miasta Szczecina

59 Krystyna Iwan

15/2119Funkcje przedrostków na- i w- we współczesnym języku rosyjskim na
podstawie materiału z "Literaturnej gaziety".

60 Edward Siekierzycki

15/1910Bezspójnikowe zdania złozone w powieści Tołstoja "Anna Karenina" /oryginał
i przekład/

61 Julia Jaworska

15/1795Romantyzm w lirtce Lermontowa62 Anatolij Kuźmienkow



15/1719Klasyfikacja semantyczna rzeczowników… w języku rosyjskim i polskim /na
podstawie słowników/

63 Helena Smirnowa

15/2199Cechy akcentu w języku rosyjskim drugiej połowy64 Ludmiła Gołuzo

15/1680Wpływ wizualnych pomocy naukowych na kształtowanie umiejętności
mownych uczniów w SP

65 Krystyna Iwan

15/1868Propozycje realizacji materiału sytuacyjnego na temat "Uczeń  w szkole" w
klasie V 10-letniej szkoły średniej

66 Krystyna Iwan

15/2005Dialektyzm w powieści M. Szołochowa "Cichy Don" i ich przekład na język
polski

67 J. Jaworska

15/1618Formy i metody wykorzystania przeźroczy w nauczaniu języka rosyjskiego w
klasach V-VIII szkoły podstawowej.

68 Bolesław Hryniuk

15/1869Główne postaci w powieściach Tołstoja i Dostojewskiego i metody ich
przedstawiania /60-70 lata/

69 Anatolij Kuźmienkow

15/1681Postać nastasji Fillippowny w powieści Dostojowskiego "Idiota"70 Anatolij Kuźmienkow

15/1892Baśnie M. Gorkiego dla dzieci.71 Wróblewski Jerzy

15/1753Wpływ stosowania zasady indywidualizacji na efektywność procesu
nauczania ortografii rosyjskiej w szkole podstawowej.

72 Krystyna Iwan

15/1655Realizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu w oparciu o słowniki tematyczne w
klasie VII szkoły podstawowej.

73 Krystyna Iwan

15/1754Wpływ magnetoform na bogacenie czynnego słownictwa ucznia w klasach III
i IV Technikum Hodowlanego.

74 Tadeusz Klanowski

15/1893Sposoby przedstawienia dwuczłonowych zdań rosyjskich na język polski.75 Julia Jaworska

15/2140Substantywacja przymiotników we współczesnym języku rosyjskim i polskim76 Edward Siekierzycki

15/1720Użycie przy6miotników w poematach Majakowskiego77 Smirnowa Jelena

15/2004Buntowniczy bohater w liryce M.J. Lermontowa78 L. Bobrowa

15/2181Stopień opanowania przez uczniów III klasy liceum ogólnokształcącego i
technikum leksyki podlegającej działaniu transferu pozytywnego,
negatywnego i zerowego.

79 Krystyna Iwan

15/2164Rzeczowniki wielomotywacyjne we współczesnym języku rosyjskim i ich
polskie odpowiedniki

80 Edward Siekierzycki

15/2006Sposoby wprowadzania i utrwalania leksyki języka rosyjskiego w polskiej SP
w klasach VII-VIII

81 Teresa Adamiak

15/2178Analiza, charakterystyka i ocena materiału lingworealioznawczego zawartego
w podręcznikach dla klasy I i II LO

82 Krystyna Iwan

15/1755Porównawcza charakterystyka rzeczowników z przyrostkiem -nica- w
rosyjskim i polskim języku.

83 Jelena Smirnowa

15/1756Demaskacja spełeczeństwa burżuazyjnego i problem rosyjskiego charakteru
narodowego w powieści Dostojeskiego "Gracz".

84 Anatolij Kuźmienkow

15/1584Charakterystyka i ocena ćwiczeń wstępnych do czytanek prowadzonych na
lekcjach języka rosyjskiego w trzech wybranych szkołach podstawowych
miasta Szczecina.

85 Krystyna Iwan

15/1757Słowotwórstwo przymiotników we współczesnym języku rosyjskim na
podstawie utworu Twardowskiego "Wasilij Tiorski".

86 Jelena Smirnowa

15/2182Polska okresu II wojny światowej w poezji radzieckiej.87 Eugenia Kucharska

15/1935Twórczość dla dzieci Arkadiusza Gajdara.88 Jerzy Wróblewski

15/2287"Murzyn Piotra Wielkiego" Aleksandra Puszkina-zarys monograficzny89 Eugenia Kucharska

15/2186Efektywność stosowania poglądowego objaśniania nowej leksyki rosyjskiej w
porównaniu z jej tłumaczeniem na język polski.

90 Krystyna Iwan

15/1797Wpływ adapteru na proces opanowywania leksyki języka rosyjskiego w kl. II
LO

91 Tadeusz Klanowski

15/1870Czasowniki ze znaczeniem przenośnym w poemacie Majakowskiego
"Włodzimierz Ilicz Lenin"

92 J.Jaworska

15/1894Twórczość Michała Priszwina dla dzieci.93 Jerzy Wróblewski

15/1721Użycie przymiotników w poezji S. Jesienina94 Helena Smirnowa

15/2093Struktura słowotwórcza nazw mieszkańców w języku rosyjskim i polskim /na
materiale słowników/

95 Siekierzycki Edward

15/2288Analiza leksykalno-semantyczna i słowotwórcza rzeczowników,
przymiotników i czasowników występujących w podręczniku do klasy II
liceum

96 Edward Siekierzycki



15/2141Liryka folozoficzna A.S. Puszkina97 Krzysztof Cieślik

15/2142Homonimy rzeczowników we współczesnym języku rosyjskim i polskim98 Siekierzycki Edward

15/1958Wyrażenia z przyimkiem "z" w języku rosyjskim i polskim /na podstawie
"Syberia"

99 Julia Jaworska

15/2094Przymiotniki z sufiksami -iczek, -iczn w jęztku rosyjskim i polskim100 Edward Siekierzycki

15/1796Wpływ środków wizualnych na kształtowanie zdolności poznawczych ze
szczególnym uwzględnieniem pamięcci

101 Klanowski Tadeusz

15/1758Interpretacja historyczno - literacka powieści A. Puszkina "Dubrowski".102 Krzysztof Cieślik

15/1959Porównanie bohaterów w poemacie Puszkina "Eugeniusz Onegin" i w
poemacie Mickiewicza "Pan Tadeusz"

103 Krzysztof Cieślik

15/1831Realizacja samodzielnej lektury ucznia w klasach VII i VIII szkoły
podstawowej.

104 Krystyna Iwan

15/1830Postacie szlachty i urzędników w twórczości I. Gonczarowa.105 Krzysztof Cieślik

15/1936Baśnie dla dzieci D.N. Mamina-Sibiriaka. Zarys Monograficzny.106 Jerzy Wróblewski

15/1895Wykorzystanie nagrań gramofonowych w języku rosyjskim w zakresie
wzbogacania zasobu słownikowego uczniów kl. VII szkoły podstawowej.

107 Kazimierz Wenta

15/1911Rpsyjska powieśc historyczna pierwszej połowy XIX wieku108 Jerzy Wróblewski

15/2073"Dzieciństwo Nikity" Tołstoja. Zarys monograficzny109 Jerzy Wróblewski

15/1656Wykorzystanie technicznych środków audytywnych na lekcjach języka
rosyjskiego w klasie VII.

110 Tadeusz Klanowski

15/2007Stylistyczne słoje leksyki w poezji Siergieja Jesienina111 Julia Jaworska

15/1960Wpływ pracy nad leksyką fachową na kształtowanie umiejętności korzystania
z technicznych tekstów rosyjskich przez uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej

112 Krytyna Iwan

15/1469Wyposażenie szkół podstawowych miasta Szczecina podlegających
Wydziałowi Oświaty - Śródmieście w pomoce naukowe do nauczania języka
rosyjskiego.

113 Krystyna Iwan

15/2008Wpływ środków technicznych na poprawną wymowę języka rosyjskiego w
polskiej SP

114 Teresa Adamiak

15/1722Skrótowce w języku polskich i rosyjskich gazet /na podstawie miesięcznego
wydania "Prawdy" i "Trybuny Ludu"/

115 Iwanowska Karolina

15/2200Przyczyny i sposoby zmian akcentu rosyjskiego116 Ludmiła Gołuzo

15/2095Umiejętności studentów I roku filologii rosyjskiej WSP w Szczecinie w
zakresie transmisji komunikatów pisemnych na poziomie mowy
reproduktywnej, reproduktywno-produktywnej i produktywnej

117 Krystyna Iwan

15/1585Propozycje realizacji ćwiczeń potekstowych dla klasy VI.118 Krystyna Iwan

15/1723Kompozycja powieści Dostojowskiego "Zbrodnia i kara"119 Anatolij Kuźmiankow

15/1724Konstrukcja ze złożonym orzeczeniem słowno-imiennym w językach
rosyjskim i polskim /na podstawie Poradnika… i jego przekładu

120 Karolina Iwanowska

15/1904Wpływ urządzenia induktofonicznego na podnoszenie efektywności
nauczania języka rosyjskiego w klasie drugiej w przyzakładowej szkole
zawodowej.

121 Kazimierz Wenta

15/2120Idea wolności w liryce Puszkina.122 Nelli Malutina

15/1912Współzależność wiadomości, umiejętności i nawyków ortograficznych u
ucznió klas VIII dwóch wybranych SP  w Szczecinie

123 Krystyna Iwan

15/2218Stopień opanowania przez abiturientów liceum ogólnokształcącego
sprawności rozumienia ze słuchu oryginalnych rosyjskich tekstów literackich i
informacyjno-użytkowych.

124 Krystyna Iwan

15/2143Homonimia przymiotników we współczesnym języku rosyjskim i polskim125 Siekierzycki Edward

15/2045Analiza strukturalno-semantyczna neologizmów przymiuotnikowych /na
podstawie słownika…/

126 Edward Siekierzycki

15/2183Efektywność stosowania synonimów i antonimów oraz tłumaczenia na język
polski jako forma objaśnienia nowej leksyki rosyjskiej.

127 Krystyna Iwan

15/2289Opanowanie mowy rosyjskiej uczniów klas VIII SP na poziomie kompetencji
komunikacyjnej i kompetencji…

128 Krystyna Iwan

15/2201Historyczniloteracka interpretacja autobiograficznej trylogii Gorkiego:
"Dzieciństwo", :Wśród ludzi", "Moje uniwersytety"

129 Krzysztof Cieślik



15/1913Proza historyczna Puszkina. Szkic monogragiczny130 Jerzy Wróblewski

15/2202Rosyjski poemat historyczny w pierwszej połowie XIX wieku131 Jerzy Wróblewski

15/2010Nauczanie leksyki języka rosyjskiego w świetle literatury metodycznej132 Teresa Adamiak

15/1871Zapożyczona leksyka we współczesnym literackim języku rosyjskim /na
podstawie pracy W.I.Lenina "Państwo i rewolucja"/

133 Julia jaworska

15/1799Obraz lasów inteligencji rosyjskiej w prozie Czechowa134 Anatolij Kuźmienkow

15/1961Indywidualizacja nauczania a opanowanie przez uczniów klasy VI ortografii
rosyjskiej

135 Krystyna Iwan

15/1832Powtarzalność form czasownika w podręczniku języka rosyjskiego dla klasy
V szkoły podstawowej.

136 Krystyna Iwan

15/1833Temat w języku rosyjskim.137 Anatolij Kuźmienkow

15/1682Wieś rosyjska w twórczości  S. Jesienina138 Krzysztof Cieślik

15/1914Sposoby wyrażania orzeczenia we współczesnym języku rosyjskim i polskim
/na podstawie opowiadań Czechowa i ich przekładu/

139 Julia Jaworska

15/1824Dostojewski i Turgieniew. Konteksty osobiste i twórcze.140 Anatolij Kuźmienkow

15/1657Sposoby wprowadzania i utrwalania materiału leksykalnego czynnego w
klasie VIII szkoły podstawowej.

141 Krystyna Iwan

15/1683Analiza i charakterystykaaktywnego zasobu leksykalnego ucznia kl. V z
punktu widzenia zawartych w nim zjawisk ortograficznych

142 Krystyna Iwan

15/2009Znaczenie i składnia zaimków w języku rosyjskim i polskim /na materiale
powieści "Anna karenina"/

143 Julia Jaworska

15/1620Zaprogramowanie zestawu tablic leksykalno-gramatycznych wraz z
propozycjami ich wykorzystania.

144 Bolesław Hryniuk

15/1896Możliwości obudowy podręcznika języka rosyjskiego w klasie VI przez środki
audiowizualne.

145 Kazimierz Wenta

15/2203Obraz małego urzędnika w wybranych utworach Gogola i Czechowa146 Krzysztof Cieślik

15/2096Przymiotniki prefiksalne we współczesnym języku rosyjskim i polskim /na
materiale słowników/

147 Edward Siekierzycki

15/1798Czechow - mistrz noweli148 Anatolij Kuźmienkow

15/2290Obraz Iwana Groźnego w "Historii państwa rosyjskiego" Mikołaja Karamzina149 Eugenia Kucharska

15/2291Analiza leksykalno-semantyczna i słowotwórcza leksyki w podręczniku języka
rosyjskiego dla klasy VII

150 Edward Siekierzycki

15/1725Raskolnikow i Sonia jako ośrodki ideowe powieści Dostojewskiego "Zbrodnia
i kara"

151 Anatolij Kuźmienkow

15/1759temat w języku rosyjskim152 Jelena Smirnowa

15/1800Wpływ magnetofonu na efektywność ćwiczeń w mówieniu w klasach VII SP153 Tadeusz Klanowski

15/2292Polska okresu lat wojny w radzieckim reportażu154 Eugenia Kucharska

15/1915Niezakończone powieści Lermontowa. Szkic monograficzny155 Jerzy Wróblewski

15/2121Rzeczowniki z sufiksem -izm we współczesnym języku rosyjskim i polskim.156 Edward Siekierzycki

15/2047Człowiek i wojna we wczesnej twórczości Lwa Tołstoja157 Jerzy Wróblewski

15/1760Wpływ nagrań gramowfonowych na podniesienie efektywności czytania w
okresie wstępnym nauczania języka rosyjskiego w klasie V szkoły
podstawowej.

158 Tadeusz Klanowski

15/2204Opowieść Tołstoja "Hadżi-Murat" i jej główni bohaterowie na tle rosyjskiej
tradycji literackiej

159 Krzysztof Cieślik

15/2122Temat pracy w języku rosyjskim!160

15/1658Realizacja hasła programowego "Czasownik" w szkole podstawowej.161 Krystyna Iwan

15/1761Kompozycja powieści F. Dostojewskiego "Zbrodnia i kara".162 Anatolij Kuźmienkow

15/1684Duchowa historia głównego bohatera w powieści Dostojowskiego "Podrostek"163 Anatolij Kuźmienkow

15/1471Propozycje wykorzystania przezroczy do nauki języka rosyjskiego w kl. V-VIII
szkoły podstawowej.

164 Krystyna Iwan

15/1762Charakterystyka porównawcza rzeczowbników z sufiksami-nia i ich
pochodnymi w języku rosyjskim i polskim.

165 Jelena Smirnowa



15/1916Sposoby wyrażania podmiotu w zdaniu prostym rozwiniętym we
współczesnym języku rosyjskim i polskim /na materiale powieści Szołochowa
"Zorany ugór" i jego tłumaczenie/

166 Jaworska Julia

15/2219Stopień opanowania przez abiturientów liceum ogólnokształcącego
sprawności rozumienia ze słuchu rosyjskich tekstów popularno-naukowych i
literackich.

167 Krystyna Iwan

15/2074Tekst specjalistyczny i rosyjska terminologia zawodowa w nauczaniu języka
rosyjskiego w III klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

168 Krystyna Iwan

15/2220"Dama Pikowa" Aleksandra Siergiejewicza Puszkina - zarys monograficzny.169 Eugenia Kucharska

15/1834Wyodrębnione przydawki we współczesnym języku rosyjskim.170 Julia Jaworska

15/2048Publicustyka Tołstoja. Późny okres twórczości171 Krzysztof Cieślik

15/2049Narracja we wczesnej twórczości Lwa Tołstoja172 Jerzy Wróblewski

15/2144Temat "Małego człowieka" w wybranych utworach A.S.Puszkina i
N.W.Gogola

173 Krzysztof Cieślik

15/2097Przymiotniki o podognym brzmieniu w języku rosyjskim i polskim174 Edward Siekierzycki

15/2221Synonimy słowotwórcze wśród rzeczowników we współczesnym języku
rosyjskim i polskim.

175 Edward Siekierzycki

15/2165Strukturalna i semantyczna charakterystyka przymiotników w słowniku "Nowe
słowa i znaczenia" pod red. Kotiełowej i Sorokina

176 Edward Siekierzycki

15/1801Dostojewski i symbolizm rosyjski177 Anatolij Kuźmienkow

15/1622Wykorzystanie prasy radzieckiej na lekcjach języka rosyjskiego w oparciu o
przeprowadzone badania w pięciu wybranych szkołach podstawowych
miasta Stargardu.

178 Bolesław Hryniuk

15/1918Metody i techniki nauczania ortografii rosyjskiej stosowane przez nauczycieli
szkół średnich województwa szczecińskiego

179 Krystyna Iwan

15/2098Umiejętności studentów I , II roku filologii rosyjskiej w zakresie transmisji
komunikatów w postaci listów na określone tematy

180 Krystyna Iwan

15/1937Współzależność między działaniem transferu międzyjęzykowego a
opanowaniem przez uczniów klas ósmych szkół podstawowych ortografii
rosyjskiej.

181 Iwan Krystyna

15/2222Stopień opanowania przez abiturientów liceum ogólnoksztalcącego
sprawności czytania ze zrozumieniem oryginalnych tekstów literackich i
informacyjno-użytkowych.

182 Krystyna Iwan

15/1525Wprowadzanie nowego słownictwa w procesie nauczania języka rosyjskiego
na podstawie badań przeprowadzonych w trzech szkołach podstawowych
miasta Szczecina.

183 Krystyna Iwan

15/2205Konflikt pokoleń w powieści "Foma Gordiejew" Maksyma Gorkiego184 Krzysztof Cieślik

15/1835Historyczno-literacka interpretacja bajek M.E. Sałtykowa-Szczedrina.185 Krzysztof Cieślik

15/1962Obraz wojny w utworach Remargua i Simonowa186 Krzysztof Cieslik

15/1938"Historia mojego współczesnego" W. Korolenki. Interpretacja
historycznoliteracka.

187 Krzysztof Cieślik

15/2123Temat pracy w języku rosyjskim!188

15/2293Stopień opanowania przez abiturientów LO sprawności czytania ze
zrozumieniem tekstów popularnonaukowych i literackich

189 Krystyna Iwan

15/1996Wpływ pracy nad leksyką fachową na kształtowanie umiejętności korzystania
z technicznych tekstów rosyjskich przez uczniów technikum.

190 Krystyna Iwan

15/1473Ćwiczenia w mówieniu w najnowszych polskich metodykach języków obcych.191 Krystyna Iwan

15/2124Neologizmy w twórczości W. Majakowskiego i przykład ich na język polski.192 Edward Siekierzycki

15/1726Wyrazy złożone we współczesnym języku rosyjskim /na podstawie powieści
Nikołajewej "Bitwa w drodze"/

193 Helena Smirnowa

15/1624Wpływ oceny na wyniki nauczania w oparciu o badania przeprowadzone w
dwu wybranych szkołach m. Szczecina i województwa szczecińskiego.

194 Bolesław Hryniuk

15/2076"Timur i jego drużyna" Gajdara. Zarys monograficzny195 Jerzy Wróblewski

15/1963Neologizmy we współczesnym literackim języku rosyjskim196 Julia Jaworska

15/1872Związki słów z przyimkiem w powieści Ostrowskiego "Jak hartowała się stal"197 Julia Jaworska

15/1964Formy pracy ze zdolnymi uczniami szkół podstawowych w swietle corocznych
konkursów języka rosyjskiego w Szczecinie

198 Krystyna Iwan



15/1474Zaplanowanie raz propozycje realizacji lekcji poświęconych dialogom
sytuacyjnym w klasie VIII szkoły podstawowej.

199 Krystyna Iwan

15/1802Wpływ magnetofonu na tempo i poprawność czytania w języku rosyjskim200 Tadeusz Klanowski

15/2294Postać Katarzyny II w powieści Walentyna Pikula "Faworyt"201 Eugenia Kucharska

15/2050Historyczno-literacka interpretacja "Stepu" Czechowa202 Jerzy Wróblewski

15/1836Temat pracy w języku rosyjskim.203 Krzysztof Cieślik

15/2145Postacie kobiece w wybranych utworach Puszkina204 Cieślik Krzysztof

15/2206Akcent czasownikowy w poemacie Puszkina…205 Ludmiła Gołuzo

15/1837Temat pracy w języku rosyjskim.206 Krzysztof Cieślik

15/1476Analiza podręczników języka rosyjskiego dla klas VII i VIII szkoły
podstawowej z punktu widzenia zawartego w nich materiału
kulturoznawczego.

207 Krystyna Iwan

15/1803Artyzm dramatów Czechowa208 Anatolij Kuźmienkow

15/2295Realizacja podejścia komunikacyjno-czynnościowego do nauczania i uczenia
się języka rosyjskiego w programie i podręczniku dla klasyVI SP

209 Krystyna Iwan

15/1965Dialektyzmy we współczesnym rosyjskim języku literackim i ich przekład na
język polski /na podstawie powieści Szołochowa "Cichy don"/

210 Julia Jaworska

15/2147Literatura rosyjska XIX wieku na łamach czasopisma "Russkaja litieratura"
/1970-1975/

211 Jerzy Wróblewski

15/2185Rzeczowniki o znaczeniu "nosiciel cechy" we wspólczesnym języku rosyjskim
i języku polskim.

212 Edward Siekierzycki

15/2223Folklorystyczne motywy w poezji A.S. Puszkina.213 Eugenia Kucharska

15/1939Wyrazy mowy potocznej i dialektyzmy w poezji Sergieja Aleksandrowicza
Jesienina.

214 Julia Jaworska

15/2099Stopień opanowania przez uczniów klasy VIII SP sprawności rozumienia
mowy rossyjskiej ze słuchu i czytania ze zrozumieniem

215 Krystyna Iwan

15/1804Ewolucja twórczości jesienina /na podstawie liryki poety/216 Anatolij Kuźmienkow

15/1765Wpływ przeźroczy na wzbogacenbie zasobu leksykalnego w nauczaniu
języka rosyjskiego w klasach VI.

217 Tadeusz Klanowski

15/1592Wykorzystanie czasopism radzieckich na lekcjach języka rosyjskiego w
szkole polskiej.

218 Krystyna Iwan

15/1919Sposób postaciowania w opowieści Mikołaja Gogola "Taras Bulba"219 Wróblewski Jerzy

15/2100Synonimia słowotwórcza rzeczowników z sufiksami nij/e/ i -k/a/ we
współczesnym języku rosyjskim

220 Edward Siekierzycki

15/1966Archaizmy i historyzmy we współczesnym rosyjskim języku literackim i ich
przekład na język rosyjski /na podstawie powieści Tołstoja "Piotr Pierwszy"/

221 Julia Jaworska

15/1685Użycie przymiotników w poezji M. Swietłowa222 E. Smirnowa

15/1763Wpływ pracy nad leksyką fachową na kształtowanie umiejętności korzystania
z technicznych tekstów rosyjskich przez uczniów technikum.

223 Krystyna Iwan

15/2077"Tajemnica wojskowa" Gajdara. Zarys monograficzny224 Jerzy Wróblewski

15/2224Homonimia słowotwórcza rzeczowników we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

225 Edward Siekierzycki

15/2166Przymiotniki wielomotywacyjne we współczesnym języku rosyjskim i polskim226 Edward Siekierzycki

15/1967Rodzaje zdań jednoczłonowych w języku rosyjskim i polskim /na podstawie
utworu "Koledzy"/

227

15/1940Rola ilustracji w dziecięcym czasopiśmie radzieckim we wzbogacaniu leksyki
uczniów.

228 Kazimierz Wenta

15/1594Klasyfikacja, charakterystyka i ocena materiału ilustracyjnego zawartego w
podręczniku języka rosyjskiego dla klasy VI z propozycjami jego
wykorzystania w procesie nauczania.

229 Krystyna Iwan

15/1764Wpływ zajęć w laboratorium językowym na kształtowanie poprawnej wymowy
i intonacji rosyjskiej u uczniów klasy piątej szkoły podstawowej.

230 Krystyna Iwan

15/1477Problem opanowania ortografii rosyjskiej uczniów klas VIII trech szkół
podstawowych miasta Myśliborza.

231 Krystyna Iwan

15/1920Dwuczłonowe zdanie pojedyncze w języku polskim i rosyjskim /na podstawie
opowiadań Paustowskiego i ich tłumaczenia na język polski)

232 Julia Jaworska



15/2296Realizacja komunikacyjn0-czynnościowrgo podejścia do nauczania i uczenia
się języka rosyjskiego w programie nauczania i podręczniku dla klasy V SP

233 Krystyna Iwan

15/1968Sposoby wyrażenia przyczyny we współczesnym języku rosyjskim i polskim
/na materiale "Anna karenina"/

234 Julia Jaworska

15/2052Rzeczowniki kategorii nazw cech w języku rosyjskim i polskim235 Edward Siekierzycki

15/1766Wpływ nagrań gramofonowych i przeźroczy na efektywność czytania w klasie
szóstej szkoły podstawowej.

236 Tadeusz Klanowski

15/1969Formy pracy z uczniami zdolnymi szkół podstawowych w świetle X konkursu
języka rosyjskiego w województwie gorzowslom

237 Krystyna Iwan

15/1941Poezja Mikołaja Niekrasowa dla dzieci.238 Jerzy Wróblewski

15/2013Słowotwórcze modele nazw mieszkańców miast Zwiazku radzieckiego /na
materiale "Słownika nazw mieszkańców ZSRR/

239 Julia Jaworska

15/1917Jednoczłonowe "Opriedielonno-licznyje" zdania w języku rosyjskim i polskim
/na materiale opowiadań Paustowskiego i ich tłumaczenia/

240 Jaworska Julia

15/2011Historyzmy i archaizmy w utworach Puszkina i ich przykład na język polski241 Julia Jaworska

15/1627Model gabinetu języka rosyjskiego w szkole podstawowej.242 Tadeusz Klanowski

15/1942Romantyczne elementy w twórczości W. Korolenki.243 Cieślik Krzysztof

15/1873Słowotwórstwo przysłówków we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie I ksiąźki M.Szołochowa "Zaorany ugór"/

244 J.Jaworski

15/1838"Potęga ziemi" G. Uspieńskiego - historyczno-literacka interpretacja.245 Krzysztof Cieślik

15/1687Problem dobra i sprawiedliwości w powieści Dostojewskiego "Idiota" /historia
ks. Miszkina/

246 Anatolij Kuźmiankow

15/1921Stopień opanowania reguł ortograficznych przez uczniów wybranych szkół
podstawowych i średnich miasta Szczecina

247 Krystyna Iwan

15/1686Obrazy artystyczne w poezji A. Wozniesienskiego248 Krzysztof Cieślik

15/1727Niektóre właściwości analizy psychologicznej w powieści Dostojewskiego
"Zbrodnia i kara"

249 Anatolij Kuźmiankow

15/1970Typy społeczne w "Rzeczach minionych i rozmyślaniach" Aleksandra
Hercena

250 Krzysztof Cieślik

15/1688Pokaz rozpadu środowiska szlacheckiego  w utworach Dostojewskiego251 Anatolij Kuźmienkow

15/1513Zastosowanie niektórych środków wizualnych w nauczaniujęzyka rosyjskiego
w klasach V-VIII szkoły podstawowej.

252 Tadeusz Klanowski

15/1514Zaplanowanie oraz propozycje realizacji materiału gramatycznego dla klasy
V w oparciu o obowiązujący program i podręcznik.

253 Krystyna Iwan

15/1660Stan wyposażenia w pomoce naukowe do języka rosyjskiego szkół gminnych
powiatu chojeńskiego.

254 Krystyna Iwan

15/1728Problem buntu i … w utworach Dostojewskiego "Zbrodnia i kara" oraz "Bracia
Karamazow"

255 Anatolij Kuźmienkow

15/2225Współzależność między opanowaniem przez uczniów antycypacji połączeń
wyrazowych i poziomem czytania ze zrozumieniem.

256 Krystyna Iwan

15/1875Temat ojczyzny w poezji Błoka i Jesienina257 Anatolij Kuźmienkow

15/1805Model nowoczesnego gabinetu języka rosyjskiego258 Tadeusz Klanowski

15/1971Problem bohaterstwa wojennego w "Cichym donie" Szołochowa259 Krzysztof Cieślik

15/1874Pomoce wizualne do nauczania ortografii rosyjskiej dla klas V SP260 Krystyna Iwan

15/1922Stopień współzależności opanowania ortografii rosyjskiej przez uczniów klas
III i IV szkół średnich od zdolności logicznego myślenia, pamięci wzrokowej i
słuchania

261 Iwan Krystyna

15/1806Wpływ środków audytywnych na kształtowanie sprawności czytania w jęztku
rosyjskim w kl. VI i VII SP nr 6  w Szczecinie

262 Tadeusz Klanowski

15/1943Znaczenie obrazów sytuacyjnych w opanowaniu zwrotów
charakterystycznych dla języka rosyjskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej.

263 Kazimierz Wenta

15/1515Problem nauczania gramatyki obcojęzycznej w polskich powojennych
metodycznych publikacjach książkowych.

264 Krystyna Iwan

15/2146Czasowniki z podwójnymi tematami we współczesnym języku rosyjskim i
polskim

265 Edward Siekierzycki

15/1944Interpretacja historycznoliteracka powieści I. Turgieniewa "Szlacheckie
gniazdo".

266 Krzysztof Cieślik



15/1840Postać chłopa w twórczości Michrosowa.267 Krzysztof Cieślik

15/2078Efektywność wielokrotnego powtarzania interferującego zjawiska językowego
a uświadomienie uczniów konterstu na początku opanowywania przez nich
jego zjawiska

268 Krystyna Iwan

15/2103O poetyce M.Jazykowa269 Jerzy Wróblewski

15/2297Leksykalno-semantyczna i słowotwórcza analiza leksyki w podręczniku
"Język polski" dla klasy I szkół średnich

270 Edward Siekierzycki

15/2054Folklor w poematach romantycznych oraz  bajkach Aleksandra Puszkina271 Jerzy Wróblewski

15/2017Struktura słowotwórcza nazw mieszkańców ąwiata w języku polskim i
rosyjskim /na materiale słowników/

272 Julia Jaworska

15/2012Osobowość N.A. Niekrasowa w jego liryce273 L.Bobrowa

15/1629Techniczne środki audytywne w nauczaniu języka rosyjskiego w klasach
V-VIII szkoły podstawowej.

274 Tadeusz Klanowski

15/2102Propozycje realizacji ćwiczeń kształtujących pisemną mowę reproduktywną,
reproduktywno-produktywną i produktywną w klasie VI SP

275 Krystna Iwan

15/1924Onomastyka i toponomastyka w twórczości Puszkina276 Jerzy Wróblewski

15/1972Wyrażenia z przyimkiem "po" w języku rosyjskim i polskim /na materiale
"Gorący śnieg"/

277 Julia Jaworska

15/1839Kształtowanie się czynników motywacyjnych uczenia się języka rosyjskiego u
uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

278 Krystyna Iwan

15/2079Analiza form fleksyjnych zaimka zawartych w podręczniku języka rosyjskiego
dla klasy V z punktu widzenia działania transferu

279 Krystyna Iwan

15/2167Funkcja artystyczna rzeczowników z sufiksami deminutywnymi w utworze
A.Puszkina "Córka Kapitana"

280 Edward Siekierzycki

15/1729Związek przymiotnika z rzeczownikiem i liczebnikiem w języku rosyjskim i
polskim na materiale porównania przekładu utworu St. Kowala "Od rozrywki
do wiedzy"

281 Karolina Iwanowska

15/1661Stosowanie niektórych środków audiowizualnych w okresie wstępnych w kl. V
na lekcjach języka rosyjskiego.

282 Tadeusz Klanowski

15/2051Interpretacja historycznoliteracka "Opowiadań sewastopolskich Lwa Tołstoja283 Wróblewski Jerzy

15/1876Percepcja tekstów fachowych wśród abiturientów dziennego i wieczorowego
technikum mechanicznego

284 Iwan Krystyna

15/1689Tytuł w j.rosyjskim285

15/2055Nomina collectiva i nomina singulativa we współczesnym języku rosyjskim i
polskim

286 Siekierzycki Edward

15/2080Asymilacja morfologiczna wyrazów pochodzenia łacińskiego w języku
rosyjskim /na podstawie słownika języka rosyjskiego pod red. Prof..
Uszakowa/

287 Edward Siekierzycki

15/1690Wykorzystanie straej leksyki w powieści historycznej T.Tumasa "Zori Lutyje"288 Jelena Smirnowa

15/2101O poetyceA. Feta289 Jerzy Wróblewski

15/1946Rola aspektów realioznawczych dotyczących ZSRR zawartych w
korespondencji młodzieży polskiej z młodzieżą radziecką.

290 Kazimierz Wenta

15/1897Opowiadania A.P.Czechowa dla dzieci i o dzieciach.291 Jerzy Wróblewski

15/1662Realizacja ćwiczeń fonetycznych, akcentuacyjnych i intonacyjnych na
lekcjach języka rosyjskiego w kl. V szkoły podstawowej.

292 Krystyna Iwan

15/2168Tematyka wiejska w prozie I. Bunina293 Jerzy Wróblewski

15/1663Propozycje ćwiczeń w rozumieniu rosyjskiej mowy ustnej i pisanej w klasach
V-VIII szkoły podstawowej wraz z doborem tekstów.

294 Krystyna Iwan

15/1630"Anna Karenina"(...)295 Anatolij Kuźmienkow

15/2053System osób w rosyjskiej prozie pierwszej połowy XIX w./ w odniesieniu do
problemu "maleńkiego człowieka" w rosyjskiej literaturze/

296 Wróblewski Jerzy

15/1841Temat napoleoński w wybranych utworach poetów i pisarzy rosyjskich XIX
wieku.

297 Krzysztof Cieślik

15/2184Rzeczowniki o znaczeniu "wykonawca czynności" we współczesnym języku
rosyjskim i polskim.

298 Siekierzycki Edward

15/2016Problem dzieciństwa w twórczości Niekrasowa299 L. Bobrowa

15/1632Ćwiczenia wyrabiające nawyki mowne w klasie VI.300 Bolesław Hryniuk



15/1973Umiejętność poprawnego ortograficznie pisania w języku ojczystym, a
stopień opanowania przez ucznió szkół podstawowych ortografii rosyjskiej

301 Krystyna Iwan

15/1945Twórczość S. Marszaka na tle literatury dziecięcej.302 Jerzy Wróblewski

15/2015Interpretacja historycznoliteracka powieści Gorkiego "Artamonow i synowie"303 Krzysztof Cieślik

15/1691Technika przedstawienia bohaterów w powieści Tołstoja "Wojna i pokój".304 Cieślik Krzysztof

15/1923Metody i techniki nauczania ortografii rosyjskiej stosowane przez nauczycieli
szkół podstawowych woj.. Szczecińskiego

305 Krystyna Iwan

15/1633Stosowanie metody aktynej w wybranych szkołach podstawowych w oparciu
o przeprowadzone hospitacje.

306 Bolesław Hryniuk

15/2298Analiza leksykalno-semantyczna i słowotwórcza leksyki z podręcznika języka
rosyjskiego dla klasy VIII

307 Edward Siekierzycki

15/2014Wykorzystanie materiałów fonicznych do nauki języka rosyjskiego w klasach
V-VI w Laboratorium Językowym SP nr 62 w Szczecinie

308 Teresa Adamiak

15/1730Rola monologów, spowiedzi, dialogów oraz sprów ideowych w
charakterystyce postaci Dostojewskiego

309 Bałaban Andrzej

15/1974Efektywność układu poziomego i pionowego w procesie opanowywania przez
uczniów koniugacji czasownika

310 Krystyna Iwan

15/1598Zaplanowanie oraz sposoby realizacji ćwiczeń w pisaniu typu redakcyjnego w
klasie VIII szkoły podstawowej.

311 Krystyna Iwan

15/2299Opanowanie przez uczniów poprawności gramatycznej i komunikatywności
mowy rosyjskiej w świetle wymagań nowego programu nauczania dla klasy
VIII SP

312 Krystyna Iwan

15/1692Wpływ ćwiczeń werbalnych gramatyczno-składniowych na kształtowanie się
u uczniów SP umiejętności poprawnego mówienia

313 Krystyna Iwan

15/2169Portrety bohaterów w utworach Bunina /na podstawie utworów o miłości i wsi/314 Jerzy Wróblewski

15/1731Konstrukcje bezosobowe w języku rosyjskim i polskim /na materiale powieści
Etenburga "Burza"/

315 Karolina Iwanowska

15/2190Stopień opanowania przez uczniów klasy VIII szkoły podstawowej i uczniów
klasy III liceum ogólnokształcącego leksyki rosyjskiej podlegającej działaniu
transferu pozytywnego, negatywnego i zerowego.

316 Krystyna Iwan

15/1877Problem bohatera pozytywnego w twórczości Czernyszywskiego317 Anatolij Kuźmienkow

15/2104Umiejętności uczniów klasy VIII SP w zakresie transmisji reproduktywnych,
reproduktywno-produktywnych i produktywnych komunikatów pisemnych.

318 Krystyna Iwan

15/1975Turgieniew - satyryk319 Krzysztof Cieślik

15/2187Umiejętność rozumienia nowej leksyki rosyjskiej na podstawie kontekstu
przez uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i IV klasy liceum
ogólnokształcącego.

320 Krystyna Iwan

15/1767Magnetofon w kształtowaniu sprawności rozumienia mowy ze słuchu na
lekcjach języka rosyjskiego w klasach V-ych.

321 Tadeusz Klanowski

15/2170Czasowniki wielomotywacyjne we współczesnym języku rosyjskim i ich
odpowiedniki w języku polskim

322 Edward Siekierzycki

15/1976Turgieniew pejzażysta na tle tradycji litersckiej323 Krzysztof Cieślik

15/1664Zaplanowanie i sposoby realizacji ćwiczeń w pisaniu typu redakcyjnego w
klasie VII szkoły podstawowej.

324 Krystyna Iwan

15/1977Tytuł w języku rosyjskim325

15/1809Ewolucja postaci postepowej kobiety rosyjskiej w powieściach Turgieniewa326 Anatolij Kuźmienkow

15/1768Magnetofon w kształtowaniu sprawności rozumienia mowy ze słuchu na
lekscjach języka rosyjskiego w klasach V-ych.

327 Tadeusz Klanowski

15/1518Analiza zawartości działów "metodyka" i "z praktyki szkolnej" czasopisma
"Język rosyjski" za rok 1971 z punktu widzenia jej przydatności w pracy
nauczyciela - rusycysty.

328 Krystyna Iwan

15/2105Czasowniki o podobnym brzmieniu w języku rosyjskim i polskim na
podstawie ich zakresów semantycznych /na materiale słownika
rosyjsko-polskiego/

329 Edward Siekierzycki

15/2056Cyklizacja opowieści w literaturze rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku330 Jerzy Wróblewski

15/1842Wyrazy złożone we współczesnym języku rosyjskim.331 Julia Jaworska

15/1808Wpływ zastosowania magnetofonu na utrwalenie leksyki języka rosyjskiego w
klasach VI i VIII SP

332 Tadeusz Klanowski

15/1807Od "Księżniczki Ligowskiej " do "Bohatera naszych czasów" Lermontowa333 Anatolij Kuźmienkow



15/1947Znaczenia grafoskopu w nauczaniu pisowni rosyjskiej w szkole polskiej.334 Kazimierz Wenta

15/2207Akcent imienny w komedii A.Gribojedowa "Biada mądremu"335 Ludmiła Gołuzo

15/2188Muzyka polska w literaturze rosyjskiej i radzieckiej.336 Eugenia Kucharska

15/1898Asymilacja semantyczna słów pochodzenia angielskiego w języku rosyjskim.337 Julia Jaworska

15/1714Przydatność materiału ilustracyjnego w podręczniku języka rosyjskiego dla
klasy V z propozycjami jego wykorzystania.

338 Tadeusz Klanowski

15/1899Utwory W.Korolenki w literaturze dziecięcej.339 Jerzy Wróblewski

15/2208Elementy romantyczne we wczesnych utworach Maksyma Gorkiego340 Krzysztof Cieślik

15/1732Problem pozytywnego bohatera w twórczości Dostojewskiego /w powieściach
lat 60-tych i 70-tych/

341 Anatolij Kuźmienkow

15/1520Stopień opanowania przez uczniów kl. VIII dwóch wybranych szkół
podstawowych miasta Szczecina leksyki związanej z tematem "szkoła".

342 Krystyna Iwan

15/1926"Noce rosyjskie" Odojewskiego. Zarys monograficzny343 Jerzy Wróblewski

15/2177Liryka miłosna Aleksandra Puszkina344 N.Malutina

15/1693Analiza, charakterystyka i ocena pracy kół TPPR szkół średnich miasta
Gorzowa w latach 1974/75-1975/76

345 Krystyna Iwan

15/1521Propozycje możliwych słowników tematycznych obejmujących leksykę z
obowiązującego podręcznika dla klasy VI z zestawami ćwiczeń werbalnych,
wyrabiających umiejętności mówienia oraz ćwiczeń w pisaniu.

346 Krystyna Iwan

15/1844Propozycje realizacji matersiału sytuacyjnego na temat "Środowisko, w
którym uczeń mieszka" w klasie piątej w dziesięcioletniej szkole średniej.

347 Krystyna Iwan

15/1948Asymilacja morfologiczna wyrazów pochodzenia greckiego w języku
rosyjskim.

348 Julia Jaworska

15/2106Stopień opanowania przez uczniów klasy IV LO sprawności rozumienia
mowy rosyjskiej ze słuchu i czytania ze zrozumieniem

349 Krystyna Iwan

15/1769Burżuazja rosyjska w utworach P. Boborykina i D. Mamina-Sibiraka.350 Krzysztof Cieślik

15/1843Problem śmierci w twórczości Lwa Tołstoja.351 Cieślik Krzysztof

15/1810M.Niekwasow i jego poezja urbanistyczna352 Anatolij Kuźmienkow

15/1845N.W. Gogol i M.E. Sałtykow-Szczedrin - mistrzowie rosyjskiej satyry i
groteski.

353 Krzysztof Cieślik

15/1733Dostojewski i pietraszewscy354 Anatolij Kuźmienkow

15/2209Puszkin we wspomnieniach współczesnych. O roli pamiętników w badaniach
nad życiem i twórczością poety

355 Jerzy Wróblewski

15/1694Kształtowanie się czynników motywacyjnych uczenia się języka rosyjskiego
pośród uczniów SP i średniej

356 Krystyna Iwan

15/1770Wpływ magnetofonu na nauczanie wymowy rosyjskiej uczniów liceum
zawodowego na lekcjach języka rosyjskiego.

357 Tadeusz Klanowski

15/1900Morfologiczna asymilacja wyrazów pochodzenia francuskiego w języku
rosyjskim.

358 Julia Jaworska

15/1483Analiza zawartości działów "metodyka" i "z praktyki szkolnej" czasopisma
"Język rosyjski" za rok 1970.

359 Krystyna Iwan

15/1734Słowotwórstwo przymiotników we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie utworu B.Polewoja "Opowieść o prawdziwym człoweku"/

360 helena Smirnowa

15/2081Opanowanie przez uczniów klas SP form fleksyjnych zaimka podlegających
transferowi pozytywnemu i negatywnemu

361 Krystyna Iwan

15/2019Pejzaż w twórczości Lermontowa362 Krzysztof Cieślik

15/1771Obraz Raskolnikowa w powieści "Zbrodnia i kara" oraz sposoby artystycznej
konstrukcji bohatera.

363 Anatolij Kuźmienkow

15/1602Opinia nauczycieli na temat telewizyjnych lekcji z przedmiotów
humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem języka rosyjskiego.

364 Tadeusz Klanowski

15/2082Efektywność wielokrotnego powtarzania interferującego zjawiska językowego
a uświadomienie uczniom konterastu po opanowaniu przez nich tego
zjawiska

365 Krystyna Iwan

15/2020Przydawka we współczesnym języku rosyjskim i jej przekład na język polski
/na podstawie "Matka"/

366 Julia Jaworska

15/1878Wyodrębnione przydawki we współczesnym języku rosyjskim /na podstawie
powieści Simonowa "Żywi i martwi"

367 J.Jaworska



15/1879Ewolucja postaci "zbędnego człowieka" w twórczości Turgieniewa368 Anatolij Kuźmienkow

15/1773Wpływ magnetofonu na wzbogacanie leksyki u uczniów klasy szóstej
dotkniętych niepowodzeniami szkolnymi.

369 Tadeusz Klanowski

15/1772Wpływ magnetofonu na eliminownie interferencji języka ojczystego w
mówieniu u uczniów klasy VI na lekcjach języka rosyjskiego.

370 Tadeusz Klanowski

15/1774Postać odszczepieńca społecznego w powieści Dostojewskiego "Podrostek".371 Anatolij Kużmienkow

15/2057Romantyzm w twórczości Turgieniewa i jego przezwyciężenie372 Krzysztof Cieślik

15/2179"Borys Godunow" Puszkina. Zarys monograficzny373 Jerzy Wróblewski

15/1978Relacje między opanowaniem przez uczniów szkół podstawowych zjawisk
ortograficznych w zależności od podstaw ortografii rosyjskiej

374 Krystyna Iwan

15/1901Opowiadania dla dzieci M. Gorkiego.375 Jerzy Wróblewski

15/1880Propozycje materiału sytuacyjnego w V klasie 10-letniej szkoły średniej na
temat "Środowisko, w którym uczeń mieszka, wieś"

376 Krystyna Iwan

15/1979Homonimy w języku rosyjskim377 Julia Jaworska

15/1949Twórczość Lwa Tołstoja dla dzieci.378 Jerzy Wróblewski

15/2210Wiersz Puszkina "Dźwignąłem pomnik swój" na tle literatury rosyjskiej i
światowej

379 Krzysztof Cieślik

15/1925Jednoczłonowe i dwuczłonowe struktury zdań złożonych podrzędnie w
powieści fiedina "Miasta i lata"/analiza porównawcza oryginału z polskim
przekładem/

380 Julia Jaworska

15/1634Ocena przydatności jednego rocznika czasopisma "Język rosyjski" w pracy
nauczyciela rusycysty w szkole podstawowej.

381 Bolesław Hryniuk

15/2021Realistyczny charakter bohatera lirycznego w liryce Puszkina382 L.Bobrowa

15/2125Problem nazw żeńskich oznaczających zawody we współczesnym języku
rosyjskim.

383 Edward Siekierzycki

15/2172Propozycje realizacji materiału realioznawczego w podręcznikach języka
rosyjskiego dla klas III i IV LO

384 Krystyna Iwan

15/1846Stan opanowania przez uczniów klas ósmych czasowników o innym rządzie
w języku polskim i rosyjskim.

385 Krystyna Iwan

15/1696Analiza i ocena stanu opanowania ortografii przez kandydatów na I rok
studiów filologii rosyjskiej WSP w szczecinie w roku 1975

386 Krystyna Iwan

15/1902Twórczość Majakowskiego dla dzieci.387 Jerzy Wróblewski

15/2107Rzeczowniki bliskobrzmiące w aspekcie porównania ich zakresów
semantycznych /na materiale słownika rosyjsko-polskiego/

388 Edward Siekierzycki

15/1950Baśnie I poł. XIX w. a literatura dziecięca.389 Jerzy Wróblewski

15/1635Stopień opanowania leksyki dotyczącej tematu"Dom i s'emja" w klasie VIII w
trzech wybranych szkołach podstawowych miasta Szczecina.

390 Bolesław Hryniuk

15/1980Petersburg w wybranych utworach pisarzy rosyjskich XIX wieku.391 Krzysztof Cieślik

15/1775Użycie przymiotników w opowiadaniu I. Turgieniewa "Bieżyńska łąka".392 Jelena Smirnowa

15/1715Wpływ nauczania laboratoryjnego na efektywnośc nauczania języków obcych393 Tadeusz Klanowski

15/1697Analiza cyklu wierszy "Moskwa karczemna" Sergiusza Jesienina394 Anatolij Kuźmienkow

15/2148Literatura rosyjska i radziecka na łamach czasopisma "Novyj mir"
/1970-1979/

395 Jerzy Wróblewski

15/1981Wpływ filmu oświatowego na poszerzanie wiedzy z zakresu budownictwa w
ZSRR

396 Kazimierz Wenta

15/1776Wpływ filmu fabularnego na poszerzanie wiedzy o życiu młodzieży szkolnej w
ZSRR.

397 Tadeusz Klanowski

15/1666Wykorzystanie czasopism radzieckich na lekcjach języka rosyjskiego w
szkole podstawowej.

398 Krystyna Iwan

15/1982Postać uczonego w wybranych utworach współczesnej radzieckiej prozy.399 Krzysztof Cieślik

15/2226Homonimia słowotwórcza przymiotników we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

400 Edward Siekierzycki

15/2189Rzeczowniki nomina essendi we współczesnym języku rosyjskim i polskim.401 Edward Siekierzycki

15/2058Konstrukcja bohatera literackiego w "Zapiskach myśliwego" Turgieniewa402 Jerzy Wróblewski

15/1983A.S.Puszkin o poecie i poezji.403 Krzysztof Cieślik



15/2108O poetyce Fiodora Tiutczewa404 Jerzy Wróblewski

15/1847Receptywne opanowanie rosyjskiej mowy pisanej przez absolwentów szkoły
podstawowej i abiturientów liceum ogólnokształcącego.

405 Krystyna Iwan

15/2227Kaukaz w poezji Michaiła Lermontowa.406 Eugenia Kucharska

15/1777Wyrażenia z przyimkiem „po” w języku rosyjskim i polskim /na podstawie
powieści M. Ostrowskiego „Jak hartowała się stal”.

407 Jelena Smirnowa

15/1698Humanizm i nowatorstwo Dostojewskiego według powieści "Zapiski z
martwego domu"

408 Anatolij Kuźmiankow

15/1811Słowotwórstwo rzeczowników we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie poematów Jesienina/

409 J.Jaworska

15/1984Leksyka wojskowa we współczesnym języku rosyjskim.410 Julia Jaworska

15/2022Wykorzystanie materiałów fonicznych w Laboratorium Językowym w klasach
VII-VIII w SP nr 62 w Szczecinie

411 Teresa Adamiak

15/2211Słowotwórsywo nazw żeńskich we współczesnym języku rosyjskim i polskim412 Siekierzycki Edward

15/1735Powieść Dostojewskiego "Biesy" i ruchy wolnościowe w Rosji w latach
60-tych i 70-tych XIX w.

413 Anatolij Kuźmienkow

15/1812-lekcje telewizyjne języka rosyjskiego w opunii nauczycieli414 Tadeusz Klanowski

15/1523Zaplanowanie oraz propozycje lekcji poświęconych dialogom sytuacyjnym w
klasie VII szkoły podstawowej.

415 Krystyna Iwan

15/1848Bohaterowie powieści I. Turgieniewa. Charakterystyka postaci.416 Cieślik Krzysztof

15/1778Realizacja zasady świadomego uczenia się w procesie opanowywania przez
uczniów szkoły podstawowej ortografii rosyjskiej.

417 Krystyna Iwan

15/1699Konstrukcja postaci w powieści Tołstoja "Zmartwychwstanie"418 Krzysztof Cieślik

15/2228Homonimia słowotwórcza czasowników we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

419 Edward Siekierzycki

15/2126Przymiotniki z sufiksem -ovat, - ievat we współczesnym języku rosyjskim i ich
odpowiedniki polskie.

420 Siekierzycki Edward

15/1951Wykorzystanie magnetofonu w indywidualnej pracy z uczniem kl. VII-ej w
zakresie czytania w języku rosyjskim.

421 Kazimierz Wenta

15/1849Tematyka miłosna w twórczości Iwana Bunina.422 Krzysztof Cieślik

15/1813Analiza opowiadania Czechowa (…)423 Anatolij Kuźmienkow

15/1779Wpływ magnetofonu na kształtowanie sprawności czytania w języku
rosyjskim w klasach III Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie.

424 Tadeusz Klanowski

15/1881Właściwości gatunkowe i artystyczne w "Zapiskach myśliwego" Turgieniewa425 Anatolij Kuźmienkow

15/1985Hamowanie proaktywne a opanowanie przez uczniów polskich ortografii
rosyjskiej.

426 Krystyna Iwan

15/1736Terminologia naukowa w opowiadaniach Stanisława Lema427 Karolina Iwanowska

15/2059Postacie kobiece w powieści Tołstoja "Anna Karenina"428 Krzysztof Cieślik

15/2062Filozoficzne podstawy twórczości Karamzina429 Krzysztof Cieślik

15/1850Psychologizm w "Dzieciństwie", "Latach chłopięcych" i "Młodości".430 Krzysztof Cieślik

15/1606Nauka czytania przy pomocy magnetofonu.431 Tadeusz Klanowski

15/1700Tytuł nieczytelny432 Anatolij Kuźmiankow

15/1852Rzeczwniki z sufiksem -łerb w języku rosyjskim i polskim.433 Julia Jaworska

15/2083Opowieść Gorkiego "Dzieciństwo". Zarys monograficzny434 Jerzy Wróblewski

15/1780Rzeczowniki singularia tantum w języku rosyjskim i polskim.435 Jelena Smirnowa

15/2061Konstrukcje bohatera literackiego w powieści Sałdykowa-Szczecdrina
"Państwo Gołowlewowie

436 Krzysztof Cieślik

15/2023Typy zdań złożonych we współczesnymjęzyku rosyjskim /na podstawie
"Wojna i pokój"/

437 Julia Jaworska

15/1814Nacjonalna oryginalnośc poezji Sergiusza Jesienina438 Abatolij Kuźmienkow

15/1851Wyrażenia z przyimkiem "w" w języku rosyjskim i polskim.439 Julia Jaworska

15/1641Zjawiska leksykalne i morfologiczno-składniowe podlegające interferencji
ujemnej w podręczniku dla kl. V z propozycjami ćwiczeń zapobiegawczych.

440 Bolesław Hryniuk

15/1737Światopogląd Dostojewskiego w latach 60-tych441 Anatolij Kuźmienkow



15/1986Rzędy synonimiczne wyrażone rzeczownikami i przymiotnikami we
współczesnym języku rosyjskim.

442 Julia Jaworska

15/1739Sposoby przekazywania celu w języku rosyjskim i polskim na podstawie
utworu Maksyma Gorkiego "Artman i synowie."

443 Iwanowska Karolina

15/1738Dostojewski i społeczno-polityczna reakcja 60-70 lat444 Anatolij Kuźmienkow

15/1987Transfer pozytywny a opanowanie przez uczniów polskich ortografii
rosyjskiej.

445 Krystyna Iwan

15/1701Czynniki motywacyjne w procesie uczenia się języka rosyjskiego przez
uczniów szkół podstawowych miasta Dębna Lubuskiego

446 Iwan Krystyna

15/1815Charakterystyka porównawcza rzeczowników z przyrostkami -stw-o i ich
pochodnymi w języku rosyjskim i polskim /na podstawie… Ożegowa i
"Małego słownika języka polskiego" Skorupki, Auderskiej, Łempickiej/

447 J.Jaworska

15/2300Opanowanie przez uczniów materiału morfosyntaktycznego w świetle
wymagań programu nauczania języka rosyjskiego dla kl.VII SP

448 Krystyna Iwan

15/2127Obraz autora w "Eugeniuszu Onieginie" A.S. Puszkina.449 Nelli Malutina

15/2171"Życie Arsieniewa" Bunina. Zarys monograficzny450 Jerzy wróblewski

15/1816Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym w języku rosyjskim i polskim /
na podstawie pierwszego tomu powieści Simonowa "Żywi i martwi"/

451 J.Jaworska

15/2149Rzeczowniki zbiorowe w języku rosyjskim i polskim452 Edward Siekierzycki

15/1492ł gramatyczny w programie i podręczniku dla klasy VI szkoły podstawowej z
propozycjami jego realizacji.

453 Krystyna Iwan

15/1853Wpływ dedukcyjnego lub indukcyjnego wprowadzania koniugacji czasownika
na stopień ich opanowania przez uczniów.

454 Iwan Krystyna

15/1818Stopniowanie przymiotników w języku rosyjskim i polskim /na podstawie
powieściFadiejewa "Młoda gwardia/

455 J.Jaworska

15/2060Obrazy kobiet w opowiadaniach Czechowa456 Krzysztof Cieślik

15/1817Przymiotniki z sufiksem -tieln- we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie słownika języka rosyjskiego Ożegowa/

457 J.Jaworska

15/1882Cechy swoiste realizmu w "Maleńkich tragediach" Puszkina458 Anatolij Kuźmienkow

15/1740Zastosowanie frazeologizmów w powieści Szołochowa "Zorany ugór" i ich
tłumaczenie na język polski

459 Helena Smirnowa

15/1952Terminologia w języku rosyjskim i terminologizacja powszechnie używanej
leksyki.

460 Julia Jaworska

15/1903Bajka literacka w drugiej połowie XIX wieku.461 Jerzy Wróblewski

15/1781Złożenia wyrazowe we współczesnym języku rosyjskim na podstawie utworu
B. Polewoja "Doktor Wiera".

462 Jelena Smirnowa

15/2109Przymiotniki złożone we współczesnym języku rosyjskim i polskim /na
podstawie słowników/

463 Edward Siekierzycki

15/2063Funkcje stylistyczne zdań niepełnych na podstawie poematu Twardowskiego
"Wasilij Tiorkin"

464 Edward Siekierzycki

15/1702Obraz kobiety w twórczości Niekrasowa465 Cieślik Krzysztof

15/2173Ttwórczość Bunina na emigracji /zbiór opowiadań "Ciemne aleje"/466 Jerzy Wróblewski

15/1854Satyryczne odzwierciedlenie historii Rosji i współczesnych wydarzeń w
twórczości M. Sałtykowa-Szczerdina.

467 Krzysztof Cieślik

15/1741Badania uzcis ryecyownikw odcyasownikowzch w roszjskich
naukowo-popularnych tekstach na podstawie "Techniki modzieży" z 1975 r.

468 Karolina Iwanowska

15/1884Zdania proste we współczesnym języku rosyjskim /na podstawie "Opowieści
o lasach" Paustowskiego/

469 Julia Jawroska

15/1669Zaplanowanie i realizacja okresu wstępnego beztekstowego w klasie V
szkoły podstawowej.

470 Krystyna Iwan

15/2064Poetyka "Wieczorów na Futorze niedaleko Dikańki" Gogola471 Wróblewski Jerzy

15/1883Wyrazenia z przyimkiem "na" w języku rosyjskim i polskim /na podstawie
powieści Fadiejewa "Młoda gwardia"/

472 Jaworska Julia

15/1855Postać kobiety w prozie pisarzy narodników.473 Krzysztof Cieślik

15/2024Powiązania bohatera lirycznego i epickiego w twórczości M. Lermontowa474 Lidia Bobrowa

15/1927Powieść salonowa pierwszej połowy XIX wieku. Zarys monograficzny475 Jerzy Wróblewski

15/1928"Biedni ludzie" Dostojewskiego. Zarts monograficzny.476 Jerzy Wróblewski



15/2212Proza Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego w okresie petersburskim477 Jerzy Wróblewski

15/1988Czynniki warunkujące wykorzystanie medycznej literatury radziekiej przez
studentów Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

478 Kazimierz Wenta

15/1953Problemy dramaturgii radzieckiej w miesięczniku "Dialog".479 Krzysztof Cieślik

15/2084Wykorzystanie prasy radzieckiej w pracy dydaktyczno-wychowawczej
nauczycieli na przykładzie miasta Pyrzyce

480 Kzimierz Wenta

15/1646Techniczne środki wizualne w nauczaniu języka rosyjskiego.481 Tadeusz Klanowski

15/1782Efektywność indukcji i dedukcji w procesie opanowywania przez uczniów
szkoły podstawowej ortografii rosyjskiej.

482 Krystyna Iwan

15/2110Rzeczowniki odprzymiotnikowe we współczesnym języku rosyjskim i polskim483 Edward Siekierzycki

15/2229Współzależność między umiejętnością rozumienia nowej leksyki na
podstawie kontekstu i poziomem opanowania przez uczniów rozumienia
mowy rosyjskiej.

484 Iwan Krystyna

15/1856Obraz rewolucjonisty w twórczości pisarzy - narodników.485 Krzysztof Cieślik

15/2128Semantyczna i stylistyczna funkcja rzeczowników w poezji St. Jesienina.486 Edward Siekierzycki

15/2027Hercen jako mistrz aforyzmu487 Krzysztof Cieślik

15/1954Rola poglądowości przedmiotowej w nauczaniu języka rosyjskiego w klasie V
szkoły podstawowej.

488 Kazimierz Wenta

15/2026Ćwiczenia w mówieniu w polskiej literaturze metodycznej489 Teresa Adamiak

15/2191Efektywność stosowania opisu, kontekstualizacji oraz tłumaczenia na język
polski jako form objaśnienia uczniom nowej leksyki rosyjskiej.

490 Kryatyna Iwan

15/1955Opowiadania dla dzieci i młodzieży D.N. Mamina-Sibiriaka.491 Jerzy Wróblewski

15/2162Rola archaizmów na podstawie powieści A.Tołstoja "Piotr Pierwszy"492 Siekierzycki Edward

15/2230Prototypy tytułowej postaci poematu Michaiła Lermontowa "Demon".493 Eugenia Kucharska

15/1703Analiza podręczników języka rosyjskiego dla liceum ogólnokształcącego z
punktu widzenia ich zawartości realioznawczej

494 Krystyna Iwan

15/2066Abrewiacja jako produktywny sposób tworzenia rzeczowników /na materiale
słownika skrótów języka rosyjskiego Aleksiejewa/

495 Edward Siekierzycki

15/1783Dostojewski - psycholog.496 Anatolij Kuźmienkow

15/1784Rola i znaczenie rosyjskich frazeologizmów oraz zasady ich przekładu na
język polski.

497 Jelena Smirnowa

15/2129Rzeczowniki z sufiksem -ak (-jak) we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

498 Edward Siekierzycki

15/1857Konstrukcja bohatera w powieści "Państwo Gołowlewowie" M.
Sałdykowa-Szczedrina.

499 Cieślik Krzysztof

15/2030"Córka kapitana" Puszkina jako gatunek powieści historycznej500 Lidia Bobrowa

15/1819Przymiotniki z sufiksem -ow- we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie słownika języka rosyjskiego Ożegowa/

501 J.Jaworska

15/2134Czasowniki z przedrostkiem po-, ro- w języku rosyjskim i polskim.502 Edward Siekierzycki

15/2111Kształtowanie się czynników motywacyjnych w procesie uczenia się języka
rosyjskiego u uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i LO nr IX w Szczecinie

503 Krystyna Iwan

15/1929Stan opanowania zjawisk ortograficznych wspartych o podstawę
morfologiczną, fonetyczną, historyczną i semantyczną, w klasach VIII trzech
wybranych SP w Szczecinie

504 Krystyna Iwan

15/1648Ocena odmian programu mieszanego.505 Tadeusz Klanowski

15/1956Wykorzystanie środków audiowizualnych na zajęciach w kółku zainteresowań
języka rosyjskiego w szkole podstawowej.

506 Kazimierz Wenta

15/2085Rola audycji radiowych w języku rosyjskim w doskonaleniu sprawności
rozumienia mowy i rozbudzaniu zainteresowań językowych uczniów klasy VIII

507 Kazimierz Wenta

15/1885Wyrazy złożone we współczesnym języku rosyjskim /na podstawie gazety
"Komsomolska prawda"/

508 Jaworska Julia

15/2025Analiza strukturalno-semantyczna nowychrzeczowników we współczesnym
języku rosyjskim /na podstawie słownika/

509 Julia Jaworska

15/1704Interpretacja historyczno-litracka opowiadań o włóczęgach Maksyma
Gorkiego

510 Krzysztof Sługocka



15/1742Porównawcza charakterystyka rzeczowników wystepujących zarówno w
męskim jak i żeńskim rodzaju w rosyjskim i polskim języku /na materiale
słowników/

511 Jelena Smirnowa

15/2153Puszkin jako pejzażysta512 Krzysztof Cieślik

15/2067Typy dzieci we wczesnych utworzach Lwa Tołstoja513 Krzysztof Cieślik

15/2150Uniwerbizacja jako sposób tworzenia słów w języku rosyjskim i polskim514 Edward Siekierzycki

15/1785Rola uczenia się ze zrowumieniem w starszych klasach szkoły podstawowej.515 Krystyna Iwan

15/1989Opanowanie przez uczniów leksyki rosyjskiej a stopień jej powtarzalności w
procesie nauczania w klasie VII.

516 Krystyna Iwan

15/2231Współzależność między opanowaniem przez uczniów kl. VIII antycypacji
struktury gramatycznej zdań, a sprawnością czytania ze zrozumieniem.

517 Krystyna Iwan

15/1705Analiza noweli "Potulna" Dostojowskiego518 Anatolij Kuźmienkow

15/2133Czasowniki dwuaspektowe we współczesnym języku rosyjskim  i ich
odpowiedniki w języku polskim.

519 Edward Siekierzycki.

15/2130Nieodmienne rzeczowniki pospolite we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

520 Edward Siekierzycki

15/1497Sposoby przygotowywania oraz zdawania i kontroli prac domowych z zakresu
języka rosyjskiego w klasach V-VIII na podstawie badań przeprowadzonych
w Szkole Podstawowej nr 45 i nr 61 w Szczecinie.

521 Krystyna Iwan

15/2028Wyrażenia z przyimkiem "na" w języku rosyjskim i polskim /na podstawie
opowiadania Kuprina "Pojedynek"/

522 Julia Jaworska

15/1530Propozycje wykorzystania wydanych w Polsce dostępnych tablic
matematycznych w procesie nauczania języka rosyjskiego w szkole
podstawowej.

523 Krystyna Iwan

15/1990Wizerunek kultury polskiej w miesięczniku "Inostrannaja litieratura" w latach
1965-1975.

524 Krzysztof Cieślik

15/1743Psychologiczna metoda  Dostojewskiego i Tołstoja525 Anatolij Kuźmiankow

15/1706Jesienin - pejzażysta a rosyjska tracdycja literacka526 Krzysztof Cieślik

15/1786Gatunek i kompozycja powieści Dostojewskiego "Zbrodnia i kara".527 Anatolij Kuźmienkow

15/1820Powieść Lwa Tołstoja "Anna karenina" na tle literatury rosyjskiej lat 70-tych528 Anatolij Kuźmienkow

15/2151Literatura rosyjska XIX wieku na łamach czasopisma "Woprosy litieratury"
/1970-1974/

529 Jerzy Wróblewski

15/2301Opanowanie przez uczniów poprawności gramatycznej i komunikatywności
mowy rosyjskiej w świetle wymagań nowego programu nauczania dla klasy
VII SP

530 Krystyna Iwan

15/1649Zjawiska leksykalne, morfologiczno-składniowe podlegające interferencji
ujemnej wraz z propozycjami ćwiczeń zapobiegających w podręczniku dla
klasy VI.

531 Bolesław Hryniuk

15/2152Rzeczowniki z sufiksem -tiel we współczesnym języku rosyjskim i ich
odpowiedniki w języku polskim

532 Edward Siekierzycki

15/2174Poezja Bunina533 Jerzy Wróblewski

15/2213Proza Odojewskiego534 Jerzy Wróblewski

15/1930"Historia zwyczajna" Gonczarowa. Zarys monograficzny535 Jerzy Wróblewski

15/1887Opowiadania Czechowa o "Ludziach w futerale"536 Anatolij Kuźmienkow

15/1707Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie pisowni samogłosek po
spółgłoskach…. W narzędniku l. pojedynczej rzeczowników w szkole
podstawowej

537 Krystyna Iwan

15/1886Socjalno-psychologiczny dramat Iwana karamazowa i jego przedstawienie w
powieści "Bracia Karamazow" Dostojewskiego

538 Anatolij Kuźmienkow

15/2155Homonimia czasowników we współczesnym języku rosyjskim i polskim539 Edward Siekierzycki

15/1708Temat dzieciństwa i cierpień dziecka w twórczości Dostojowskiego540 Anatolij Kuźmiankow

15/1997Rzeczowniki osobowe rodzaju żeńskiego w współczesnym języku rosyjskim.541 Julia Jaworska

15/1931Stopień współzależności opanowania ortografii rosyjskiej przez uczniów klas
VIII szkół podstawowych od zdolności logicznego myślenia, pamięci
wzrokowej i słuchowej

542 Iwan Krystyna

15/2232"Wadim" M. Lermontowa i "Dubrowski" A. Puszkina - analiza porównawcza.543 Eugenia Kucharska



15/2233Synonimy słowotwórcze wśród przymiotników we współczesnym języku
rosyjskim i polskim.

544 Edward Siekierzycki

15/1858Sylwetka nauczyciela w wybranych utworach literatury XIX wieku.545 Krzysztof Cieślik

15/2156Literatura rosyjska XIX wieku na łamach czasopisma "Russkaja Litieratura"
/1975-1979/

546 Jerzy Wróblewski

15/2234Liryka Włodzimierza Majakowskiego.547 Eugenia Kucharska

15/1709Interpretacja historyczno-literacka "Zapisek myśliwego" Turgieniewa548 Krzysztof Cieślik

15/1859Poglądy estetyczne młodego L. Tołstoja.549 Krzysztof Cieślik

15/2131Internacjonalna i rdzenna terminologia w słowniku rosyjsko-polskim.550 Edward Siekierzycki

15/1991Epilog w wybranych powieściach rosyjskich XIX wieku.551 Krzysztof Cieślik

15/1744Użycie frazeologizmów w "Powieści o prawdziwym człowieku" Polewoja i ich
przekład na język polski

552 Jelena Smirnowa

15/2157Rzeczowniki z sufiksem -eu/ -ec we współczesnym języku polskim i rosyjskim553 Edward Siekierzycki

15/2029Motywy bajroniczne w wybranych utworach Lermontowa554 Krzysztof Cieślik

15/2068Konstrukcja bohatera literackiego555 Krzysztof Cieślik

15/1821Wpływ laboratorium językowego na efektywność nauczania języka
rosyjskiego w klasach VIII SP

556 Tadeusz Klanowski

15/1745Analiza materiału o imiesłowach przymiotnikowych czynnych czasu
przeszłego w podręczniku języka rosyjskiego podstawowych i średnich szkół
Polski

557 Karolina Iwanowska

15/1860Miłość i życie rodzinne w twórczości L.N. Tołstoja.558 Krzysztof Cieślik

15/2154Literatura rosyjska XIX wieku na łamach czasopisma "Woprosy litieratura
/1975-1979/

559 Jerzy Wróblewski

15/1787tytuł pracy w języku rosyjskim560 Jelena Smirnowa

15/1992Realizacja lektury samodzielnej z języka rosyjskiego w klasach VII- VIII szkół
podstawowych dzielnicy Szczecin-Śródmieście.

561 Krystyna Iwan

15/2132Temat pracy w języku rosyjskim!562 Nelli Malutina

15/1710Konstrukcja bohatera w powieści Turgieniewa "Ojcowie i dzieci"563 Krzysztof Cieślik

15/2086Opanowanie przez uczniów klas VIII SP form fleksyjnych rzeczowników
podlegających działaniu transferu pozytywnwgo i negatywnego

564 Krystyna Iwan

15/2192Adam Mickiewicz w poezji radzieckiej.565 Eugenia Kucharska

15/1822Magnetofon jako środek eliminujący wpływ interferencji na zasób leksykalny
języka rosyjskiego w klasie III LO

566 Tadeusz Klanowski

15/1650Powtarzalność leksyki w kl. V oraz ćwiczenia poświęcone jej utrwalaniu.567 Bolesław Hryniuk

15/1533Ocena płytoteki do obowiązujących podręczników języka rosyjskiego dla
klasy V oraz propozycje jej wykorzystania w procesie nauczania.

568 Krystyna Iwan

15/2175Analiza, charakterystyka i ocena materiału lingworealioznawczego zawartego
w podręcznikach dla klasy VII i VIII SP

569 Krystyna Iwan

15/2193Piotr Wiaziemski a Polska.570 Eugenia Kucharska

15/1932Struktury jednoczłonowe w języku rosyjskim i polskim /na materiale utworu
Babla "Armia konna"/

571 Julia Jaworska

15/1534Zastosowanie niektórych środków audytywnych w nauczaniu języka
rosyjskiego w klasach V-VIII szkoły podstawowej.

572 Tadeusz Klanowski

15/2031Pisemne prace kontrolne z języka rosyjskiego w literaturze pedagogicznej i
metodycznej

573 Teresa Adamiak

15/1610Problem ćwiczeń w pisaniu na lekcjach języka rosyjskiego w polskich
powojennych neofilologicznych publikacjach metodycznych.

574 Krystyna Iwan

15/1788Obraz szlachty rosyjskiej w twórczości I. S. Turgieniewa.575 Krzysztof Cieślik

15/2194Rzeczowniki o znaczeniu "miejsca" we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

576 Edward Siekierzycki

15/2069Narrator w nowelach rosyjskich pierwszej połowy XIX w.577 Jerzy Wróblewski

15/2032Ideał człowieka na podstawie powieści Gorkiego "Matka"578 Lidia Bobrowa

15/2302Analiza leksykalno-słowotwórcza wyrazów pełnoznacznych w podręczniku
języka rosyjskiego dla V klasy

579 Edward Siekierzycki



15/2034Stylistyczne funkcje struktur jednoczłonowych w języku rosyjskim i polskim
/na materiale utworu Turgieniewa "Zapiski Myśliwego"/

580 Julia Jaworska

15/2214Cechy akcentu czasowników w bajkach Kryłowa w porównaniu ze
współczesnym językiem rosyjskim

581 Ludmiła Gołuzo

15/2035Obraz ojczyzny w poezji A. Błoka i  W. Majakowskiego582 Krzysztof Cieślik

15/1611Problem metod i technik nauczania języków obcych nowożytnych w polskich i
radzieckich publikacjach pedagogiczno-metodycznych.

583 Krystyna Iwan

15/2033Twórczość Jurija Trifonowa; ewolucja formy i tematu584 Krzysztof Cieślik

15/2136Moralne ideały i socjalno-polityczne problemy w powieści A.S. Puszkina
"Eugeniusz Oniegin".

585 Nelli Malutina

15/2113Pisarstwo J.Nagibina /opowiadania lat 1946-1965/586 Jerzy Wróblewski

15/2112O poetyce K.N. Batjuszkowa587 Jerzy Wróblewski

15/2135Neologizmy autorskie w poezji S.Jesienina i ich tłumaczenia na język polski.588 Edward Siekierzycki

15/1861Problem emancypacji kobiet w utworach wybranych literatury rosyjskiej lat
60-70 XIX wieku.

589 Krzysztof Cieślik

15/2071Początki języka prozy rosyjskiej w okresie romantyzmu590 Jerzy Wróblewski

15/2235Współzależność między rozumieniem nowej leksyki na podstawie kontekstu i
opanowaniem przez uczniów sprawności czytania ze zrozumieniem.

591 Krystyna Iwan

15/2158Przymiotniki ze znaczeniem podobieństwa we współczesnym języku
rosyjskim i polskim

592 Edward Siekierzycki

15/1993Umiejętność poprawnego ortograficznie pisania w języku ojczystą a stopień
opanowania przez uczniów szkół średnich ortografii rosyjskiej.

593 Iwan Krystyna

15/1746Charakterystyka porównawcza rzeczowników z sufiksem -ość w języku
rosyjskim i polskim /na podstawie słowników/

594 Helena Smirnowa

15/2303Puszkin w Michajłowskim Iwana Aleksiejewicza Nowikowa-próba monografii.595 Edward Siekierzycki

15/1612Techniczne środki słuchowe w nauczaniu języka rosyjskiego.596 Tadeusz Klanowski

15/2159Rzeczowniki ze znaczeniem podobieństwa w języku rosyjskim i polskim597 Edward Siekierzycki

15/1747Słowotwórstwo przymiotników /na podstawie powieści Simonowa "Żywi i
martwi"/

598 Helena Smirnowa

15/2114Umiejętności uczniów kl. VII i kl. III LO w zakresie transmisji komunikatów w
formie listów na tematy objęte programem nauczania

599 Krystyna Iwan

15/1823Okolicznik wyodrębniony we współczesnym języku rosyjskim /na podstawie
powieści Ostrowskiego "Jak hartowała się stal"/

600 J.Jaworska

15/1789Wpływ nagrań magnetofonowych i przeźroczy na opanowanie sprawności
mówienia i czytania w języku rosyjskim w klasie drugiej liceum
ogólnokształcącego.

601 Tadeusz Klanowski

15/2036"Miesiąc na wsi" I.Turgieniewa na tle tradycji literackiej602 Krzysztof Cieślik

15/1888Ewolucja postaci  cynika-immoralisty w twórczości Dostojewskiego603 Anatolij Kuźmienkow

15/1905Leksyka z punktu widzenia sfery jej wykorzystania w poezji Włodzimierza
Majakowskiego.

604 Jaworska Julia

15/1711Problem nauczania ortografii rosyjskiej w polskich publikacjach
pedagogiczno-metodycznych w ostatnim trzydziestoleciu

605 Krystyna Iwan

15/2037A. Puszkin - liryk przyjaźni606 Krzysztof Cieślik

15/2160Tradycje i nowatorstwo w liryce miłosnej A.Puszkina607 Krzysztof Cieślik

15/2304Postaci kobiet w rosyjskiej prozie 20-tych, 30-tych lat XIX wieku608 Eugenia Kucharska

15/2195Mickiewicz w literaturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku.609 Eugenia Kucharska

15/2305Proza satyryczna Andrzeja Płatonowa610 Eugenia Kucharska

15/2236Anatomia słowotwórcza czasowników we współczesnym języku rosyjskim i
polskim.

611 Edward Siekierzycki

15/2038Analiza programów i podręczników do nauczania języka rosyjskiego w
polskiej szkole podstawowej w latach 1945-1975.

612 Teresa Adamiak

15/2306Analiza leksykalno-semantyczna i słowotwórcza leksyki w podręczniku języka
rosyjskiego dla VI klasy

613 Edward Siekierzycki

15/2215Obraz negatywnej kobiety w twórczości Czechowa614 Krzysztof Cieślik

15/1825Wpływ filmu dydaktycznego na naukę języka rosyjskiego od strony
leksykslnej w klasach I LO

615 Tadeusz Klanowski



15/1538Zaplanowanie i realizacja wprowadzania alfabetu rosyjskiego w okresie
wstępnym klasy V szkoły podstawowej.

616 Krystyna Iwan

15/2307Analiza leksykalno-semantyczna i słowotwórcza leksyki znajdującej się w
podręczniku do klasy IV LO

617 Edward Siekierzycki

15/2308Postaci kobiet w prozie Borysa Wasiliewa618 Eugenia Kucharska

15/1790Wyrażenia z przyimkiem za w języku rosyjskim i polskim.619 Helena Smirnowa

15/2087"Bajka o czarnej kurze" Pogorielskiego". Zarys monograficzny620 Jerzy Wróblewski

15/2137"Samotny biały żagiel" W. Katajewa. Zarys monograficzny.621 Jerzy Wróblewski

15/1994Okoliczniki miejsca i czasu wyrażone konstrukcją rzeczownika z przyimkiem
w języku rosyjskim i polskim.

622 Julia Jaworska

15/2138Opanowanie przez uczniów klas ósmych szkoły podstawowej form
fleksyjnych przymiotnika podlegających transferowi pozytywnemu i
negatywnemu.

623 Krystyna Iwan8

15/1863San opanowania działalności komunikatywnej pisemnej przez uczniów klas
ósmych szkół podstawowych i czwartych liceów.

624 Krystyna Iwan

15/1826Wczesna twórczość Dostojewskiego a szkoła naturalna625 Anatolij Kuźmiankow

15/1712Problem ćwiczeń w pisaniu w języku rosyjskim w polskiej literaturze
metodyczno-pedagogicznej ostatniego XXX-lecia powojennego

626 Krystyna Iwan

15/1862Interpretacja historyczno-literacja powieści M.E. Sałtykowa-Szczedrina
"Państwo Gołowlewowie".

627 Krzysztof Cieślik

15/1748Formy rzeczowników rodzaju męskiego 2-ej deklinacji w mianowniku liczby
mnogiej we współczesnym języku rosyjskim /na materiale powieści
Simonowa "Żywi i martwi"/

628 Helena Smirnowa

15/1749Opowieść Dostojewskiego "Gospodyni" jako utwór romantyczny629 Anatolij Kuźmienkow

15/1933Słowotwórstwo przysłówków we współczesnym języku rosyjskim /na
podstawie powieści Fadiejewa "Kleska"/

630 Julia Jaworska

15/1791Interpretacja historyczno - literacka opowiadań o chpoach a. Czechowa.631 Krzysztof Cieślik

15/1934Współzależność działania transferu międzyjęzykowego a opanowania przez
uczniów szkół średnich ortografii rosyjskiej

632 Krystyna Iwan

15/1654Problem pracy domowej z języka rosyjskiego na podstawie badań
przeprowadzonych w klasach VIII dwóch wybranych szkół podstawowych
miasta Szczecina.

633 Bolesław Hryniuk

15/2237"Kamienny gość" A.S. Puszkina na tle innych utworów o Don Juanie.634 Eugenia Kucharska

15/2176Propozycje realizacji materiału realioznawczego w nowych podręcznikach dla
klasy V, VI SP

635 Krystyna Iwan

15/1713Kształtowanie nawyków ortograficznych w zakresie oznaczania miękkości
spółgłosek w szkole podstawowej

636 Krystyna Iwan

15/1828Wpływ nagrań magnetofonowych na poprawność wymowy języka rosyjskiego637 Tadeusz Klanowski

15/1792Współzależność wiadomości oraz umiejętności i nawyków ortograficznych na
podstawie badań przeprowadzonych w czterech wybranych szkołach
podstawowych.

638 Krystyna Iwan

15/2039Struktury jednoczłonowe w języku rosyjskim i polskim /na materiale utworu
M.Priszwina "Źrenice ziemi"/

639 Julia Jaworska

15/1827Model nauczania języka rosyjskiego w opinii uczniów640 Tadeusz Klanowski

15/2040Analiza czasopisma "Język rosyjski" i poradników metodycznych dla
nauczycieli Języka rosyjskiego w polskiej SP w latach 1948-1975

641 Teresa Adamiak

15/1829Skuteczność jednoczesnego stosowania przezroczy i magnatofonu w
nauczaniu jezyka rosyjskiego

642 Tadeusz Klanowski

15/2161Literatura rosyjska XIX wieku na łamach czasopisma "Wiadomości an ZSRR.
Seria literatury i języka"

643 Jerzy Wróblewski

15/1889Propozycje realizacji materiału sytuacyjnego na temat "Uczeń w domu" w
klasie V 10-letniej szkoły średniej

644 Krystyna Iwan

15/1906Puszkin dzieciom.645 Jerzy Wróblewski

15/1995Zdania złożone podrzędnie we współczesnym języku rosyjskim i ich polskie
ekwiwalenty.

646 Julia Jaworska

15/1750Rzeczowniki ekspresywne w języku rosyjskim i polskim na podstawie
Ożegowa i trzytomowego słownika ros-pol. i pol-ros.

647 Karolina Iwanowska


