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SygnaturaTytuł pracyLp. Promotor

15/12636Samoocena a zachowanie się niektórych w schronisku1 Henryk Kulas

15/12672Sposoby kształtowania umiejętności pracy z testem u uczniów najniższego
szczebla nauczania

2 Józef Krupa

15/12539Wpływ niektórych czynników środowiska rodzinnego i warunków
biopsychicznych dziecka na wyniki w zakresie umiejętności czytania uczniów
klas I-III

3 Józef Krupa

15/12540Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki w zakresie
umiejętności czytania uczniów klas I-III

4 Józef Krupa

15/12541Wpływ wykształcenia i zawodu rodziców na wybór szkoły i zawodu przez
dzieci

5 Kazimierz Suszek

15/12595Ocena reformy nauczania początkowego przez rodziców uczniów klas
pierwszych i drugich

6 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12728Nauczanie wielostronne matematyki w klasie II7 Franciszek Bereźnicki

15/12596Niektóre psychodydaktyczne uwarunkowania wyników nauczania- uczenia
się matematyki w klasach I-III Szkół Podstawowych nr 14, 23 i 24 miasta
Szczecina

8 Maria Potemkowska

15/12542Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki w zakresie
umiejętności czytania uczniów klas I-III

9 Józef Krupa

15/12889Zabiegi dydaktyczne nauczycieli a umiejętności ortograficzne uczniów klas II i
III

10 Józef Krupa

15/12729Nauczanie wielostronne środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie
pierwszej

11 Franciszek Bereźnicki

15/12890Rozwój fizyczny, sprawność motoryczna a wyniki nauczania uczniów klas
V-VIII Szkoły Podstawowej w Świerczynie

12 Halina Kulgawczuk

15/12761Wyrażanie treści utworów literackich za pomocą eybranych form
plastycznych a efekty w rozumieniu tekstów przez uczniów klas
początkowych

13 Józef Krupa

15/12891Typowe trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III kierowanych do
Poradni Wychowawczo-Zawodowej

14 Józef Krupa

15/12892Wpływ sakontroli i samooceny na podnoszenie poziomu tekstu wytworu
procesu mówienia i tekstu wytworu procesu pisania na podstawie obrazków i
tekstów

15 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12762Nieobecność uczniów w szkole jako problem pedagogiczny16 Kazimierz Suszek

15/12763Sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci kl. I-III w dni wolne od nauki17 Kazimierz Suszek

15/12597Wpływ struktury rodziny na poziom samodzielności ucznia w klasie I18 Kazimierz Jaskot

15/12543Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki uczniów w klasach
I-III Szkoły Podstawowej

19

15/12598Niektóre psychodydaktyczne przyczyny trudności w czytaniu uczniów klasy I
oraz sposoby ich przezwyciężania

20 Józef Krupa

15/12893Osobowościowe uwarunkowania odporności psychicznej dzieci w młodszym
wieku szkolnym

21 Henryk Kulas

15/12764Wpływ samokontroli i samooceny na podnoszemie poziomu tekstu - wytworu
procesu mówienia i tekstu-wytworu procesu pisania. Na przykładzie klasy
trzeciej Szkoły Podstawowej

22 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12894Stopień zaspokojenia potrzeb psychologicznych w rodzinie a odporność
psychiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym

23 Henryk Kulas

15/12637Stopień zaspokajania potrzeb psychicznych w rodzinie a samoocena dzieci w
młodszym wieku szkolnym

24 Henryk Kulas

15/12544Struktura rodziny a plany w zakresie wyboru zawodu praez młodzież25 Kazimierz Suszek



15/12895Typowe trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III kierowanych do
Poradni Wychowawczo Zawodowej

26 Józef Krupa

15/12945Samoocena i aktywność społeczna uczniów w klasach VI i VII27 Kazimierz Suszek

15/12953Zachowanie się dzieci w młodszym wieku szkolnym w sytuacjach trudnych28 Krystyna Murawska

15/12896Sytuacja szkolna dzieci nauczycielskich w środowisku wielkomiejskim29 Zdzisław Błażejewski

15/12545Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

30 Józef Krupa

15/12546Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematycznego w klasach I, II,
III szkoły podstawowej

31 Maria Potemkowska

15/12955Środowisko rodzinne uczniów jako czynnik przygotowania dzieci do
racjonalnego wykorzystania czasu wolnego

32 Helena Szafrańska

15/12673Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania matematyki w
klasie drugiej szkoły podstawowej

33 Franciszek Bereźnicki

15/12765Wpływ karania w rodzinie na zachowanie się dziecka w klasie szkolnej34 Kazimierz Jaskot

15/12946Losy zawodowe młodzieży badanej przez Poradnię
Wychowawczo-Zawodową w Gryfinie

35 Janina Dobosz

15/12956Stosunek uczniów klas I-III do lektury szkolnej i jego niektóre uwarunkowania36 Maria Węglińska

15/12957Samoocena wychowanek zakładu wychowawczego dla dziewcząt
niedostosowanych społecznie

37 Krystyna Murawska

15/12897Wpływ problemowego nauczania semiprogramowego na wyniki nauczania
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej w Szkole
Podstawowej

38 Franciszek Bereźnicki

15/12503Wpływ środowiska rodzinnego na stopień uspołecznienia dzieci 6-7 letnich
uczęszczających do przedszkola

39 Zdzisław Błażejewski

15/12730Wpływ nauczania wielostronnego na efekty dydaktyczne z języka polskiego
w klasie trzeciej

40 Franciszek Bereźnicki

15/12504Wyposażenie uczniów do rozumienia treści czytanych tekstów41 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12674Stosunek dzieci do norm regulujących zachowanie względem rówieśników42 Kazimierz Jaskot

15/12731Wpływ różnych form pozaszkolnej pomocy na dydaktyczne osiągnięcia
uczniów

43 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12599Wybrane psychodydaktyczne uwarunkowania wyników nauczania- uczenia
się matematyki w klasach I-III Szkół Podstawowych w Strzelcach Krajeńskich
i Łobzie

44 Maria Potemkowska

15/12638Wpływ niepełnego składu rodziny na występowanie trudności
wychowawczych u dzieci rozpoczynających naukę w szkolę

45 Kazimierz Jaskot

15/12958Wpływ baśni na kształtowanie prospołecznych postaw dzieci w młodszym
wieku szkolnym

46 Krystyna Murawska

15/12639Ocena reformy szkolnej przez rodziców uczniów klas pierwszych i drugich47 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12675Rola wariantowo ujmowanych pytań i poleceń w kształceniu samodzielności
uczniów klas początkowych

48 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12732Wybrane czynniki społeczno-ekonomiczne a postawy czytelnicze uczniów
klas I-III oraz stosunek rodziców do czytelników

49 Maria Węglińska

15/12547Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I-III
szkkoły podstawowej

50 Maria Potemkowska

15/12548Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

51 Józef Krupa

15/12898Zabiegi dydaktyczne nauczycieli a umiejętności ortograficzne uczniów klas II i
III

52 Józef Krupa

15/12808Ucieczki dziewcząt i chłopców z Państwowych Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych

53 Bazyli Baran

15/12947Stosunek uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej do nauki54 Maria Węglińska

15/12550Wpływ środowiska na kształtowanie wzoru sukcesu55 Kazimierz Suszek

15/12549Współdzaiałanie szkoły ze środowiskiem w realizacji zadań dydaktycznych i
wychowawczo-opiekuńczych klas początkowych

56 Kazimierz Suszek

15/12766Wyrażanie utworów literackich za pomocą różnorodnych form i środków
plastycznych a efekty w zakresie rozumienia treści przez uczniów klasy
trzeciej

57 Józef Krupa

15/12767Rola środków graficznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych
w klasie drugiej

58 Józef Krupa



15/12809Wpływ pozycji społecznej wychowanków PDD na ich poziom lęku59 Krystyna Murawska

15/12676Podstawy uczniów klas III do swojej szkoły i nauczycieli a osiągane przez
nich wyniki w nauce z przedmiotów: j. polski, matematyki, plastyki.

60 Kazimierz Suszek

15/12600Atmosfera wychowawcza w rodzinie a wyniki w zakresie umiejętności
czytania uczniów klasy III

61 Józef Krupa

15/12505Różnice w przystosowaniu dzieci z przedszkola i ogniska przedszkolnego do
norm regulujących zachowanie w kl. I

62 Kazimierz Jaskot

15/12959Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki dydaktyczne ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

63 Franciszek Bereźnicki

15/12733Wybrane czynniki kulturowe rodziny a postawy rodziców wobec książki i
czytelników własnych dzieci w młodszym wieku szkolnym

64 Maria Węglińska

15/12506Wpływ środków audytywnych na realizację celów kształcących i
poznawczych na lekcjach języka polskiego w klasie III

65 Tadeusz Klanowski

15/12507Różnice w przystosowaniu dzieci z przedszkoli i ognisk przedszkolnych do
norm regulujących zachowanie w klasie pierwszej

66 Kazimierz Jaskot

15/12768Wyrażanie utworów literackich za pomocą wybranych form i środków
plastycznych a efekty w zakresie rozumienia treści przez uczniów klasy III

67 Józef Krupa

15/12551Umiejętność czytania uczniów klas I-III pod wpływem niektórych czynników
środowiska domowego

68 Józef Krupa

15/12899Wpływ uświadamiania zoperacjonalizowanych celów poznawczych na efekty
dydaktyczne z języka polskiego w klasie szóstej

69 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12900Rozwój fizyczny, stan zdrowia a wyniki nauczania młodzieży Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Dobrej Nowogardzkiej

70 Halina Kulawiak

15/12948Działalność Liceum Pedagogicznego w Szczecinie w latach 1946-196971 Danuta Koźmian

15/12960Film dydaktyczny w nauczaniu treści geograficznych na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

72 Bohdan Korzeniowski

15/12769Wpływ poziomu analizy i syntezy na wyniki w nauce matematyki73 Kazimierz Suszek

15/12770Rodzina niepełna a wyniki w nauce i w zachowaniu74 Kazimierz Suszek

15/12810Pozycja dydaktyczna uczniów z rodzin i Domu Dziecka w kolejnych latach
nauki szkolnej w klasach początkowych

75 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12734Działalność Liceum Ogólnokształcącego w gryficach w latach 1945-197576 Danuta Koźmian

15/12901Wpływ zuchowego systemu wychowawczego na poziom samowychowania
dzieci

77 Helena Szafrańska

15/12811Trafność porad zawodowych udzielanych młodzieży przez Poradnię
Wychowawczo-Zawodową w Policach

78 Janina Dobosz

15/12902Skuteczność karania w rodzinie79 Kazimierz Jaskot

15/12601Niektóre psychodydaktyczne uwarunkowania trudności podczas nauki
czytania klas II szkoły podstawowej i sposoby zapobiegania im

80 Józef Krupa

15/12903Wpływ nauczania semiprogramowanego na wyniki nauczania z języka
polskiego w klasie II szkoły podstawowej

81 Franciszek Bereźnicki

15/12677Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania języka
polskiego w klasie III

82 Franciszek Bereźnicki

15/12812Działalność Uniwersyteckiego Studium Przygotowawczego do Szkół
Wyższych w Szczecinie w latach 1947-1953

83 Danuta Koźmian

15/12735Pozaszkolne przyczyny kwalifikacji uczniów klas początkowych do grup
reedukacyjno-wyrównawczych i uzyskiwane rezultaty

84 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12508Wpływ nauczania zróżnicowanego na wyniki nauczania języka polskiego w
klasie trzeciej Szkoły Podstawowej

85 Franciszek Bereźnicki

15/12602Twórcze wyrażenie treści czytanego tekstu za pomocą wybranych środków
wyrazu a umiejętność czytania uczniów klasy III

86 Józef Krupa

15/12640Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w
Szczecinie w latach 1951-1958

87 Danuta Koźmian

15/12813Trafność porad zawodowych udzielanych młodzieży przez Poradnię
Wychowawczo-Zawodową w Nowogardzie

88 Janina Dobosz

15/12678Umiejętność redagowania opisu przez uczniów klas II i III i czynniki ją
warunkujące

89 Maria Węglińska

15/12814Funkcjonowanie młodzieży z poradą zawodową udzieloną przez Wojewódzką
Poradnię Wychowawcz0-Zawodową w Szczecinie

90 Janina Dobosz



15/12771Wpływ wybranych elementów muzyki na kształtowanie zróżnicowanych
sprawności fonetycznych u uczniów klasy pierwszej i drugiej

91 Józef Krupa

15/12904Stopień akceptacji rodziców przez dziecko a wyniki w nauce i zachowaniu92 Kazimierz Suszek

15/12961Rola filmu dydaktycznego w nauczaniu treści biologicznych w ramach
przedmiotu:środowisko społeczno-przyrodnicze

93 Bohdan Korzeniewski

15/12905Zgodność oddziaływań szkoły i rodziny w zakresie kształtowania niektórych
postaw dziecka w młodszym wieku szkolnym

94 Kazimierz Jaskot

15/12772Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki nauczania z języka polskiego w
klasie trzeciej szkoły podstawowej

95 Franciszek Bereźnicki

15/12509Czas wolny młodych pracowników PGR na przykładzie Barlinieckiego
Komitetu Rolnego

96 Zdzisław Błażejewski

15/12773Czas wolny rodzin nauczycielskich w środowisku wiejskim97 Zdzisław Błażejewski

15/12641Wpływ kar stosowanych w rodzinie na trudności wychowawcze u dzieci
rozpoczynających naukę szkolną

98 Kazimierz Jaskot

15/12962Znajomość roli obywatela u uczniów klas VIII szkół szczecińskich99 Kazimierz Jaskot

15/12815Postawy dzieci i młodzieży wobec ludzi starych100 Krystyna Murawska

15/12963Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klas początkowych i jej niektóre
uwarunkowania

101 Maria Węglińska

15/12774Pozycja instruktora w drużynie harcerskiej102 Kazimierz Jaskot

15/12510Różnice rzeczowe i metodyczne w podręcznikach matematyki do klasy III i
ich wpływ na wyniki ucznia

103 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12816Funkcjonowanie młodzieży z udzieloną poradą zawodową104 Janina Dobosz

15/12964Działalność Szkoły Podstawowej nr 10 imienia Juliusza Słowackiego w
Stargardzie Szczecińskim w latach 1966-1984

105 Danuta Koźmian

15/12679Efektywność doskonalenia nauczycieli w ramach egzaminu kwalifikacyjnego106 Kazimierz Jaskot

15/12642Wpływ zróżnicowanego nauczania problemowego na wyniki nauczania w
klasie pierwszej szkoły podstawowej

107 Franciszek Bereźnicki

15/12736Przyczyny niedostosowania społecznego dziewcząt w świetle analizy
dokumentów i opinii własnych

108 Bazyli Baran

15/12775Współpraca wychowawcza w środowisku małomiasteczkowym109 Kazimierz Jaskot

15/12776Wychowawcze funkcjonowanie rodzin nauczycielskich w środowisku
wielkomiejskim

110 Zdzisław Błażejewski

15/12817Stosunek uczniów klasy trzeciej do nauki111 Maria Węglińska

15/12965Znajomość lektury szkolnej uczniów klas I-III i jej niektóre uwarunkowania112 Maria Węglińska

15/12818Udział gabinetu psychologicznego przy Zespole Szkół Samochodowych w
wyborze dalszej drogi kształcenia

113 Janina Dobosz

15/12819Rola filmu w realizacji treści społeczno-ekonomicznych na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

114 Bohdan Korzeniowski

15/12511Determinanty sukcesów szkolnych dzieci klas I i II Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Dobrej Szczecińskiej w roku szkolnym 1979/80

115 Zdzisław Zacha

15/12643Pozaszkolna pomoc uczniom w nauce (na przykładzie uczniów szkoły
podstawowej)

116 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12644Zróżnicowane nauczanie języka polskiego w klasie trzeciej szkoły
podstawowej

117 Franciszek Bereźnicki

15/12906Monografia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego we
Wronkach z uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia

118 Bolesław Sadaj

15/12777Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki nauczania z matematyki w klasie
pierwszej szkoły podstawowej

119 Franciszek Bereźnicki

15/12907Rola świadomości celów poznawczych w podnoszeniu efektów
dydaktycznych z języka polskiego w klasie szóstej

120 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12603Twórcze wyrażanie treści czytanego tekstu za pomocą środków
słowno-ruchowych, muzycznych i plastycznych, a umiejętność cichego i
głośnego czytania uczniów klasy I

121 Józef Krupa

15/12966Niektóre uwarunkowania pozycji społecznej uczniów kl. I-III122 Kazimierz Suszek

15/12820Uwarunkowania czytelnictwa uczniów klas niższych123 Maria Węglińska

15/12967Wpływ środowiska rodzinnego na umiejętność czytania uczniów klas I-III124 Bolesław Sadaj



15/12821Wpływ środowiska rodzinnego na wybór zawodu i szkoły przez młodzież
badaną w Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 1 w Szczecinie

125 Janina Dobosz

15/12737Nauczanie wielostronne języka polskiego w klasie II126 Franciszek Bereźnicki

15/12512Formy upowszechniania plastyki przez Wojewódzki Dom Kultury oddział
Drawsko Pomorskie;

127 Tadeusz Klanowski

15/12822Charakterystyka pytań i poleceń formułowanych przez nauczycieli na
lekcjach Języka Polskiego w klasie drugiej

128 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12513Różnice w przystosowaniu dzieci z przedszkoli i ognisk przedszkolnych do
norm regulujących zachowanie w klasie pierwszej

129 Kazimierz Jaskot

15/12908Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

130 Józef Krupa

15/12909Wpływ uświadamiania celów poznawczych na efekty dydaktyczne z języka
polskiego w klasie szóstej

131 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12823Aktywność a poziom lęku nauczycielek w wieku emerytalnym132 Krystyna Murawska

15/12778Rola środków graficznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych
w klasie drugiej

133 Józef Krupa

15/12824Wariantowe ujmowanie pytań i poleceń jako czynnik kształcący
samodzielność uczniów

134 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12680Sposoby kształcenia umiejętności pracy z tekstami u uczniów klasy III135 Józef Krupa

15/12910Wpływ nauczania semiprogramowanego na wyniki nauczania środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

136 Franciszek Bereźnicki

15/12552Stosunek uczniów klasy pierwszej do nauki137 Maria Węglińska

15/12968Wpływ obserwacji i ćwiczeń na kształtowanie pojęć przyrodniczych u uczniów
klas drugich

138 Józef Krupa

15/12604Niektóre psychodydaktyczne uwarunkowania trudności w nauce czytania u
uczniów klasy III. Sposoby ich zapobiegania

139 Józef Krupa

15/12911Wpływ samokontroli i samooceny na poziom języka mówionego i pisanego w
klasie trzeciej

140 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12514Zbiorcza Szkoła Gminna w Radzyminiu jako szkoła środowiskowa141 Zdzisław Zacha

15/12825Środowisko uwarunkowania zainteresowań muzycznych dzieci w młodszym
wieku szkolnym

142 Krystyna Murawska

15/12969Znajomość lektury szkolnej uczniów klas I-III i jej niektóre uwarunkowania143 Maria Węglińska

15/12645Twórcze wyrażanie treści czytanego tekstu za pomocą wybranych środków
wyrazu a umiejętność czytania uczniów klasy I

144 Józef Krupa

15/12970Plastyczne wyrażanie przez uczniów klasy pierwszej pojęć abstrakcyjnych145 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12605Ocena normalnego nauczania początkowego przez rodziców uczniów klas
pierwszych i drugich

146 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12912Samoocena dorastającej młodzieży a jej odporność psychiczna147 Henryk Kulas

15/12779Społeczne uwarunkowania wyobrażeń dzieci o własnej przyszłości148 Kazimierz Suszek

15/12606Środowiskowe uwarunkowania postaw czytelniczych uczniów kl. I oraz ich
rodziców

149 Maria Kręglicka

15/12681Sposoby kształtowania umiejętności pracy z tekstem u uczniów klasy trzeciej
szkoły podstawowej

150 Józef Krupa

15/12971Rola filmu dydaktycznego w realizacji problematyki społecznej na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie II

151 Bohdan Korzeniewski

15/12607Środowiskowe uwarunkowania czytelnictwa uczniów klas III152 Maria Kręglicka

15/12553Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
Szkoły Podstawowej

153 Maria Potemkowska

15/12554Niektóre uwarunkowania wybory szkoły i zawodu na przykładzie uczniów
szkoły podstawowej nr 69 im. Mjr  H. Sucharskiego w Szczecinie

154 Kazimierz Suszek

15/12780Oczekiwania wychowanków Domu Dziecka w stosunku do wychowawcy155 Kazimierz Jaskot

15/12515Rozwijanie postaw twórczych na lekcjach muzyki w klasie I156 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12913Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki dydaktyczne z matematyki w
klasie drugiej szkoły podstawowej

157 Franciszek Bereźnicki

15/12738Wdrażanie idei "Nowego Wychowania" w szkolnictwie powszechnym okiem
międzywojennym w Polsce na podstawie czasopism "Szkoła powszechna",
"Życie szkolne", "Sprawy szkolne"

158 Danuta Koźmian



15/12739Udział szczecińskich nauczycieli w tajnym nauczaniu w okresie okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1945

159 Danuta Koźmian

15/12781Czas wolny rodzin nauczycielskich w środowisku małomiasteczkowym160 Zdzisław Błażejewski

15/12682Wpływ zwyczajów i obrzędów na poziom integracji drużyny zuchowej161 Kazimierz Jaskot

15/12740Wpływ warunków bytowych rodziny na wystąpienie trudności
wychowawczych dzieci rozpoczynających naukę szkolną

162 Kazimierz Jaskot

15/12555Niektóre uwarunkowania wyników nauczania z matematyki w klasach I, II, III
Szkoły Podstawowej

163 Maria Potemkowska

15/12516Przyczyny trudności w nauce języka polskiego uczniów kl. II ZSG w Radowie
Małym i ich przezwyciężenia

164 Franciszek Bereźnicki

15/12517Środowiskowe uwarunkowania przestępczości nieletnich na terenie stargardu
w latach 1976-1978

165 Zdzisław Błażejewski

15/12826Rodzinne uwarunkowania adaptacji szkolnej uczniów klas pierwszych166 Krystyna Murawska

15/12972Udział czasopisma "Chowanna" w popularyzowaniu idei "nowego
wychowania" w latach 1929-1939

167 Danuta Koźmian

15/12973Wpływ nauczania semiprogramowanego na wyniki nauczania z matematyki
w klasie trzeciej szkoły podstawowej

168 Franciszek Bereźnicki

15/12974Film w nauczaniu treści społecznych na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie II i III

169 Bohdan Korzeniewski

15/12683Wpływ wybranych zabiegów dydaktycznych na kształtowanie umiejętności
pracy z tekstem u uczniów klasy drugiej szkoły ppodstawowej

170 Józef Krupa

15/12741Działalność pedagogiczna Pałacu Młodzieży w Szczecinie w latach
1950-1980

171 Danuta Koźmian

15/12914Wpływ uświadamiania celów poznawczych na efekty dydaktyczne z języka
polskiego w klasie szóstej

172 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12975Wpływ nauczania semiprogramowanego na wyniki nauczania ze środowiska
społeczno-przyrodniczego

173 Franciszek Bereźnicki

15/12782Więzi emocjonalne w rodzinie a wyniki w nauce174 Kazimierz Suszek

15/12518Aktywność społeczna harcerzy w zespole klasowym175 Kazimierz Jaskot

15/12827Obraz własnej osoby młodzieży wiejskiej176 Henryk Kulasa

15/12828Niektóre czynniki warunkujące czytelnictwo uczniów klas młodszych177 Maria Węglińska

15/12915Wpływ nauczania semiprogramowego na wyniki nauczania z języka
polskiego w klasie pierwszej

178 Franciszek Bereźnicki

15/12646Zróżnicowane nauczanie problemowe środowiska społeczno-przyrodniczego
w klasie I szkoły podstawowej

179 Franciszek Bereźnicki

15/12684Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
szkoły podstawowej

180 Maria Potemkowska

15/12783Wpływ samokontroli i samooceny na podnoszenie jakości tekstu - wytworu
procesu mówienia i tekstu - wytworu procesu pisania pod wpływem bodźców
inspirujących /na przykładzie uczniów klasy trzeciej Szkoły Podstawowej

181 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12976Spółdzielczość uczniowska w szkolnictwie polskim okresu międzywojennygo
/1918-1939/

182 Danuta Koźmian

15/12829Wpływ zainteresowań na wybór zawodu przez młodzież badaną w Poradni
Wychowawczo-Zawodowej nr 3 w Szczecinie

183 Janina Dobosz

15/12830Pozaszkolna pomoc uczniom szkoły podstawowej184 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12831Wariantowe ujmowanie pytań i poleceń jako czynnik kształcący
samodzielność uczniów

185 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12647Działalność Liceum Pedagogicznego w Stargardzie Szczecińskim w latach
1950-1989

186 Danuta Koźmian

15/12916Zabiegi dydaktyczne nauczycieli a umiejętności ortograficzne uczniów klas
II-III

187 Józef Krupa

15/12608Wpływ postawy uznania praw dziecka na poziom jego samodzielności w
klasie pierwszej

188 Kazimierz Jaskot

15/12832Problemy oświaty i szkolnictwa w prasie szczecińskiej na przykładzie "Głosu
Szczecińskiego" w Latach 1947-1961

189 Danuta Koźmian

15/12609Uwarunkowania środowiskowe czytelnictwa uczniów kl. I190 Maria Węglińska

15/12648Wpływ zróżnicowanego nauczania problemowego na wyniki nauczania
matematyki w klasie czwartej szkoły podstawowej

191 Franciszek Bereźnicki



15/12977Film dydaktyczny w nauczaniu treści biologicznych w ramach przedmiotu:
Środowisko społeczno-przyrodnicze w klasie drugiej

192 Bohdan Korzeniewski

15/12833Charakterystyka i ocena pytań i poleceń nauczyciela na lekcjach Języka
Polskiego w klasie pierwszej Szkoły Podstawowej

193 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12519Determinanty aspiracji szkolnych i zawodowych uczniów klas ósmych w
Barlinku

194 Zdzisław Zacha

15/12556Wykształcenie rodziców a plany w zakresie kształcenia się ich dzieci195 Kazimierz Suszek

15/12557Wpływ zawodu rodziców na wybór zawodu ich dzieci196 Kazimierz Suszek

15/12917Wpływ nauczania semiprogramowego na wyniki nauczania z języka
polskiego w klasie trzeciej

197 Franciszek Bereźnicki

15/12558Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

198 Józef Krupa

15/12742Wybrane czynniki warunkujące waidomości i zainteresowania muzyczne
uczniów klasy drugiej i trzeciej podstawowej

199 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12978Rola filmu dydaktycznego w nauczaniu treści z zakresu geografii Polski na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

200 Bohdan Korzeniewski

15/12685Wpływ wybranych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki w
zakresie umiejętności czytania uczniów klas I-III

201 Józef Krupa

15/12918Działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza Liceum i Studium
Wychowania Przedszkolnego w Szczecinie w latach 1950-1982

202 Franciszek Bereźnicki

15/12520Efektywność nauczania problemowo-grupowego geografii w klasie czwartej203 Franciszek Bereźnicki

15/12610Umiejętność redagowania opisu przez uczniów klasy trzeciej oraz czynniki ją
warunkujące

204 Maria Węglińska

15/12649Wpływ środowiska lokalnego na wybór dalszej drogi kształcenia z zawodu
uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej

205 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12834Sytuacja rodzinna a wyniki w nauce uczniów klas III-IV206 Henryk Kulas

15/12919Zabiegi dydaktyczne nauczycieli a umiejętności ortograficzne uczniów klas
II-III

207 Józef Krupa

15/12521Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza półinternatu a wyniki
pracy szkoły

208 Franciszek Bereźnicki

15/12559Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I - III

209 Józef Krupa

15/12686Umiejętność redagowanie opisu przez uczniów klas III i IV i czynniki ją
warunkujące

210 Maria Węglińska

15/12979Wpływ samokontroli i samooceny na podnoszenie poziomu tekstu-wytworu
procesu mówienia i tekstu-wytworu procesu pisania pod wpływem obrazka i
tekstu na przykładzie klasy trzeciej szkoły podstawowej

211 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12920Wpływ nauczania semiprogramowanego na wyniki nauczania z matematyki
w klasie drugiej

212 Franciszek Bereźnicki

15/12560Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

213 Józef Krupa

15/12980Działania nauczyciela wdrażającego uczniów do samodzielnego uczenia się,
a efekty dydaktyczne z języka polskiego w klasie II

214 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12687Wpływ indywidualizacji w nauczaniu na wyniki nauczania środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej szkoły podstawowej

215 Franciszek Bereźnicki

15/12561Wpływ niektórych uwarunkowań na wyniki nauczania z matematyki w klasach
I-III Szkoły Podstawowej

216 Maria Potemkowska

15/12784Funkcja wychowania rodziny nauczycielskiej w środowisku miejskim217 Zdzisław Błażejewski

15/12981Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klas niższych szkoły podstawowej
i jej niektóre uwarunkowania

218 Maria Węglińska

15/12921Wpływ doświadczeń społecznych nabytych w rodzinie przez uczniów klasy I
na przestrzeganie norm regulujących zachowanie w szkole

219 Helena Szafrańska

15/12785Postawy rodziców wobec szkoły a wyniki w nauce220 Kazimierz Suszek

15/12743Uwarunkowania czytelnictwa uczniów na szczeblu propeeleutycznym221 Maria Węglińska

15/12786Czas wolny rodzin nauczycielskich w środowisku wielkomiejskim na
przykładzie Szczecina

222 Zdzisław Błażejewski

15/12982Działania nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego uczenia się, a
efekty dydaktyczne z języka polskiego w klasie drugiej

223 Janina Parafiniuk - Soińska



15/12611Wpływ stanu zdrowia i warunków dojazdu do szkoły uczniów klas pierwszych
na poziom umiejętności czytania

224 Józef Krupa

15/12612Wpływ demokratycznego stylu wychowania w rodzinie na samodzielność
dziecka w zespole klasowym

225 Kazimierz Jaskot

15/12983Wpływ filmu dydaktycznego na wyniki nauczania treści geograficznych na
lekcjach środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej

226 Bohdan Korzeniewski

15/12787Wpływ samokontroli i samooceny na podnoszenie poziomu tekstu - wytworu
mówienia i tekstu - wytworu procesu pisania pod wpływem bodźców
inspirujących

227 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12613Uwarunkowania środowiskowe postaw czytelniczych uczniów klas II szkoły
podstawowej oraz ich rodziców

228 Maria Węglińska

15/12562Niektóre uwarunkowania wyników nauczania z matematyki w klasach I, II i III
Szkoły Podstawowej

229 Maria Potemkowska

15/12835Środowiskowe uwarunkowania zainteresowań plastycznych uczniów klas III
Szkoły Podstawowej

230 Krystyna Murawska

15/12923Środowisko rodzinne a dojrzałość umysłowa231 Kazimierz Suszek

15/12924Rozwój procesów poznawczych a wyniki osiągane w zakresie cichego
czytania ze zrozumieniem

232 Kazimierz Suszek

15/12744Nauczanie wielostronne matematyki w klasie III233 Franciszek Bereźnicki

15/12836Udział Poradni Wychowawczo - Zawodowej w Goleniowie w decyzjach
zawodowych młodzieży

234 Janina Dobosz

15/12688Stosunek dzieci w młodszym wieku szkolnym do norm nakazujących
poszanowanie pracy

235 Kazimierz Jaskot

15/12563Niektóre uwarunkowania wyników nauczania z matematyki w klasach I, II, i III
Szkoły Podstawowej

236 Maria Potemkowska

15/12614Niektóre uwarunkowania psychodydaktyczne wyników nauczania -uczenia
się matematyki w klasach początkowych szkół podstawowych

237 Maria Potemkowska

15/12954Działania nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego uczenia się, a
efekty dydaktyczne z języka polskiego w klasie drugiej

238 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12615Wpływ organizacji życia w rodzinie na samodzielność dzieci w klasie I239 Kazimierz Jaskot

15/12616Wpływ organizacji życia w rodzinie na samodzielność dziecka w klasie I240 Kazimierz Jaskot

15/12522Dojrzałość umysłowa dzieci a ich osiągnięcia z języka polskiego i matematyki
w pierwszym półroczu nauki szkolnej

241 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12925Wpływ uświadamiania zoperacjonalizowanych celów poznawczych na efekty
dydaktyczne z języka polskiego w klasie szóstej

242 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12788Wpływ samokontroli i samooceny na podnoszenie poziomu tekstu - wytworu
procesu mówienia i tekstu - wytworu pisania pod wpływem bodźców
inspirujących /na przykładzie klasy trzeciej szkoły podstawowej/

243 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12949Wyobrażenia ról rodzicielskich dorastających dziewcząt z rodzin pełnych i
niepełnych oraz wychowanek Domu Dziecka

244 Krystyna Murawska

15/12689Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach języka polskiego w klasie
pierwszej

245 Franciszek Bereźnicki

15/12745Wpływ nauczania wielostronnego na podniesienie wyników dydaktycznych z
matematyki w klasie pierwszej

246 Franciszek Bereźnicki

15/12523Kształcenie umiejętności czytania i pisania uczniów klas pierwszych w
oparciu o różne podręczniki

247 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12837Stosunek ucziów klas pierwszych do nauki w świetle badań z 1978/79 r. i
1982/83 r.

248 Maria Węglińska

15/12984Rola celów operacyjnych w procesie nauczania matematyki w klasie trzeciej
szkoły podstawowej

249 Franciszek Bereźnicki

15/12650Styl wychowania reprezentowany przez rodziców, a trudności wychowawcze
występujące u dzieci rozpoczynających naukę szkolną

250 Kazimierz Jaskot

15/12789Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki dydaktyczne ze środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej

251 Franciszek Bereźnicki

15/12838Wpływ filmu na efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie II

252 Bohdan Korzeniewski

15/12790Karanie dzieci w rodzinie253 Kazimierz Jaskot

15/12564Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

254 Józef Krupa



15/12617Ocena reformowanego nauczania początkowego przez rodziców uczniów
klas pierwszych i drugich

255 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12926Model wychowawczy rodziny nauczycielskiej małego miasta256 Zdzisław Błażejewski

15/12985Problem wychowania seksualnego w świetle poglądów młodzieży środowiska
pyrzyckiego

257 Halina Kulgawczuk

15/12986Wpływ obserwacji i ćwiczeń na kształtowanie pojęć przyrodniczych u uczniów
klas drugich

258 Józef Krupa

15/12927Styl wychowania w rodzinie a uspołecznienie dziecka wstępującego do
szkoły

259 Helena Szafrańska

15/12987Rozwój fizyczny stan zdrowia, a wyniki nauczania uczniów Szkoły
Podstawowej w Trzebieszewie

260 Halina Kulgawczuk

15/12791Kierowanie wychowawcze a samorządność zespołów klasowych261 Kazimierz Jaskot

15/12690Stosunek dziecka do norm nakazujących szacunek do przyrody262 Kazimierz Jaskot

15/12988Wpływ poglądowości materialno-werbalno-czynnościowej na wyniki
nauczania matematyki w klasie trzeciej

263 Józef Krupa

15/12928Niepowodzenia szkolne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym264 Helena Kulgawczuk

15/12618Ocena zreformowanego nauczania początkowego przez rodziców uczniów
klas I i II

265 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12792Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki dydaktyczne z języka polskiego
w klasie czwartej

266 Franciszek Bereźnicki

15/12565Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej nr 14 w Szczecinie

267 Maria Potemkowska

15/12691Rodzina a plany życiowe w środowisku wiejskim268 Kazimierz Suszek

15/12566Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętnści czytania uczniów klas I-III

269 Józef Krupa

15/12525Społeczno - środowiskowe determinanty trudności dzieci klas I-III oraz próby
ich likwidowania przez zespóły kompensacyjno-wyrównawczo na przykładzie
szkoły podstawowej nr 28 w Szczecinie

270 Zdzisław Zacha

15/12651Zróżnicowane nauczanie problemowe środowiska społeczno-przyrodniczego
w klasie drugiej szkoły podstawowej

271 Franciszek Bereźnicki

15/12839Działalność Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach w latach 1960-1983272 Danuta Koźmian

15/12524Czas wolny uczniów a ich wyniki nauczania273 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12840Film dydaktyczny w realizacji treści z geografii fizycznej na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

274 Bohdan Korzeniewski

15/12652Czynniki różnicujące kształtowanie się obozu własnej osoby dorastającej
młodzieży

275 Henryk Kulas

15/12793Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki dydaktyczne ze środowiska
społeczno - przyrodniczego w klasie pierwszej szkoły podstawowej

276 Franciszek Bereźnicki

15/12989Dojrzałość szkolenia a wyniki w nauce uczniów klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie

277 Halina Kulgawczuk

15/12692Wpływ nauczanie zindywidualizowanego na wyniki nauczania matematyki w
klasie I-szej szkoły podstawowej

278 Franciszek Bereźnicki

15/12990Wpływ poglądowości materialno-werbalno-czynnościowej na wyniki
nauczania matematyki w klasie trzeciej

279 Józef Krupa

15/12841Losy zawodowe młodzieży badanej w Poradni Wychowawczo - Zawodowej w
Zdrojach

280 Janina Dobosz

15/12746Ocena dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji świetlicy szkolnej281 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12747Trudności wychowawcze występujące u dzieci rozpoczynających naukę
szkolną rodziców pracujących

282 Kazimierz Jaskot

15/12619Stan zdrowia uczniów klasy III a wyniki w zakresie umiejętności czytania283 Józef Krupa

15/12653Działalność Wyższej Szkoły Nauczycielskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Szczecinie w latach 1968-1980

284 Danuta Koźmian

15/12842Nauczanie wielostronne środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III285 Franciszek Bereźnicki

15/12693Sposoby kształcenia umiejętności pracy z tekstem u uczniów klas
początkowych

286 Józef Krupa

15/12526Wpływ czynników społeczno-środowiskowych na dojrzałość szkolną uczniów
klas pierwszych ZSG w Węgorzynie w r. szk. 1979/80

287 Zdzisław Zacha

15/12843Wpływ kontaktów emocjonalnych na przystosowanie wychowanków Domu
Dziecka do środowiska zakładowego

288 Krystyna Murawska



15/12694Sposoby kształcenia umiejętności pracy z tekstem u uczniów klas
początkowych

289 Józef Krupa

15/12695Czynniki warunkujące więź z zakładem pracy młodych pracowników PGR na
przykładzie Lubuskiego Kombinatu Rolnego

290 Zdzisław Błażejewski

15/12991Film dydaktyczny w nauczaniu treści społeczno-geograficznych na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie III

291 Bohdan Korzeniewski

15/12748Niktóre czynniki społęczno - ekonomiczne a postawy czytelnicze dzieci klas
młodszych oraz stosunek rodziców do czytelnictwa włąsnych dzieci.

292 Maria Węglińska

15/12696Stosunki koleżeńskie w drużynach harcerskich293 Kazimirz Jaskot

15/12794Sytuacja szkolna dzieci z rodzin nauczycielskich w środowisku
małomiasteczkowym

294 Zdzisław Błażejewski

15/12697Umiejętność redagowania opisu przez uczniów klas III i IV i wyniki ją
warunkujące

295 Maria Węglińska

15/12992Wpływ celów operacyjnych na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie
trzeciej szkoły podstawowej

296 Franciszek Bereźnicki

15/12795Stosunki koleżeńskie w klasie297 Kazimierz Jaskot

15/12749Wybrane uwarunkowania psychodydaktyczne wyników nauczania - uczenia
się matematyki w klasach I-III na przykładzie Szkół Podstawowych w
Przęsocinie, Połczynie Zdroju i Krzęcinie.

298 Potemkowska

15/12844Wpływ samokontroli i samooceny na poziom wybranych wiadomości i
umiejętności z języka polskiego uczniów klasy szóstej

299 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12993Działanie dydaktyczne nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego
uczenia się a efekty z języka polskiego w klasie II

300 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12994Wpływ poglądowości materialno-werbalno-czynnościowej na wyniki
nauczania matematyki w klasie trzeciej

301 Józef Krupa

15/12929Wpływ nauczania semiprogramowanego na wyniki nauczania matematyki w
klasie pierwszej szkoły podstawowej

302 Franciszek Bereźnicki

15/12620Ocena reformowanego nauczania początkowego przez rodziców uczniów
klas pierwszych i drugich

303 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12698Niektóre uwarunkowania postaw zawodowych uczniów liceum morskiego w
Szczecinie

304 Kazimierz Suszek

15/12995Efektywność filmu dydaktycznego w nauczaniu środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie II

305 Bohdan Korzeniewski

15/12654Zróżnicowane nauczanie problemowe w klasie drugiej z matematyki306 Franciszek Bereźnicki

15/12699Sposoby kształcenia umiejętności samodzielnej pracy z tekstem w klasach
początkujących

307 Józef Krupa

15/12700Stosunek dzieci w młodszym wieku szkolnym do norm nakazujących
poszanowanie własności społecznej

308 Kazimierz Jaskot

15/12701Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
szkoły podstawowej

309 Maria Potemkowska

15/12567Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
szkoły podstawowej

310 Maria Potemkowska

15/12750Działalność Szkoły Podstawowej Nr 6 w Policach-Jasienicy w latach
1947-1982

311 Danuta Koźmian

15/12845Stosunek uczniów klas trzecich do nauki312 Maria Węglińska

15/12996Wpływ nauczania, uczenia się wielostronnego na podniesienie wyników
dydaktycznych z języka polskiego w klasie pierwszej

313 Franciszek Bereźnicki

15/12568Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
szkoły podstawowej

314 Maria Potemkowska

15/12702Działalność zespołu pieśni i tańca "Bałtyk" jako forma aktywności społecznej315 Zdzisław Błażejewski

15/12703Wariantowe ujmowanie pytań i poleceń jako czynnik kształcący
samodzielność uczniów klas początkowych /na przykładzie j. polskiego/

316 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12527Różnice w rozumieniu norm nakazujących szacunek wobec przyrody
pomiędzy uczniami klas IV i V pochodzących ze wsi i z miasta

317 Kazimierz Jaskot

15/12950Wpływ pozycji społecznej ucznia na jego motywację do nauki318 Krystyna Murawska

15/12655Niektóre uwarunkowania wyników nauczania w klasie I, II, III Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Reczu, Nowym Warpnie i Witnica

319 Maria Potemkowska

15/12846Działalność Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kostrzynie nad Odrą w latach
1946-1983

320 Danuta Koźmian



15/12528Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna uczniów klas początkujących szkoły
wiejskiej i ich uwarunkowania

321 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12621Stosunek studentów do kultury i jego niektóre uwarunkowania322 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12997Działania nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego uczenia się a
efekty z języka polskiego w klasie II

323 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12704Stopień przygotowania dzieci do nauki szkolnej a wyniki nauczania w klasach
I-III

324 Kazimierz Suszek

15/12705Wariantowe ujmowanie pytań i poleceń jako czynnik kształtujący
samodzielność uczniów klas początkowych

325 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12847Charakterystyka i ocena pytań i poleceń nauczyciela na lekcjach języka
polskiego w klasie III-ej

326 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12930Niektóre czynniki warunkujące organizację czasu wolnego uczniów szkoły
podstawowej nr 2 w Policach

327 Bolesław Sadaj

15/12706Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania z języka
polskiego w klasie II szkoły podstawowej

328 Franciszek Bereźnicki

15/12751Poziom prac domowych a wyniki nauczania z matematyki uczniów klas
początkujących

329 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12656Zróżnicowane nauczanie problemowe z języka polskiego w klasie drugiej
szkoły podstawowej

330 Franciszek Bereźnicki

15/12460Wpływ środowiska na wyniki nauczania331 Tadeusz Klanowski

15/12752Rola czasopisma "Ruch Pedagogiczny" w propagowaniu idei "Wolnego
Wychowania" w l. 1918-1939

332 Koźmian Danuta

15/12622Proces kształcenia i możliwości jego innowacji w świetle zadań współczesnej
cywilizacji

333 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12796Sytuacja szkolna dzieci nauczycielskich ze środowiska wiejskiego334 Zdzisław Błażejewski

15/12797Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci wychwanych w żłobku dziennym335 Kazimierz Suszek

15/12707Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania z matematyki
w kl. III szkoły podstawowej

336 Franciszek Bereźnicki

15/12998Wpływ celów operacyjnych na wyniki nauczania środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie drugiej szkoły podstawowej

337 Franciszek Bereźnicki

15/12931Rozwój fizyczny, stan zdrowia a wyniki w nauce dzieci ze ZbiorczejSzkoły
Gminnej w Gościnie

338 Halina Kulgawczuk

15/12623Umiejętność redagowania opisu przez uczniów klas II i czynniki ją
warunkujące

339 Maria Węglińska

15/12569Wpływ szkoły na postawy dzieci do zawodu budowlanych ze szczególnym
uwzględnieniem zawodu betoniarz-zbrojarz

340 Kazimierz Suszek

15/12932Czytelnictwo dzieci klas początkowych /na przykładzie Szkoły Podstawowej
Nr 1 im. J. Korczaka we Wronkach

341 Bolesław Sadaj

15/12798Wielkomiejska rodzina nauczycielska jako środowisko wychowawcze342 Zdzisław Błażejewski

15/12624Środowiskowe uwarunkowania czytelnictwa uczniów klas II i ich rodziców343 Maria Węglińska

15/12753Upowszechnienie idei "Nowego Wychowania" w polskim
czasopiśmiennictwie pedagogicznym okresu międzywojennego, na
podstawie czasopisma…

344 Danuta Koźmian

15/12570Postawy uczniów wobec pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych345 Kazimierz Suszek

15/12529Proces adaptacji a sukcesy szkolne uczniów klas III i IV Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Dobrej Szczecińskiej

346 Zdzisław Zacha

15/12848Poziom dojrzałości umysłowej uczniów a wyniki nauczania po I półroczu
nauki (na przykładzie języka polskiego i matematyki)

347 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12708Czynniki różnicujące wyniki nauczania z matematyki w klasie I348 Kazimierz Suszek

15/12799Wpływ nauczania wielostronnego na wyniki dydaktyczne z języka polskiego
w klasie II

349 Franciszek Bereźnicki

15/12933Rola środków graficznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych
u uczniów kl. II

350 Józef Krupa

15/12709Sprawozdanie jako systematyczna forma wypowiedzi uczniów klas
młodszych.

351 Maria Węglińska

15/12657Zróżnicowane nauczanie problemowe języka polskiego w klasie pierwszej352 Franciszek Bereźnicki

15/12625Wybrane uwarunkowania psychodydaktyczne wyników nauczania - uczenia
się matematyki w klasach I-III na przykładzie szkół podstawowych w Policach
i Kostrzyniu

353 Maria Potemkowska



15/12626Wybrane psychodydaktyczne uwarunkowania wyników nauczania - uczenia
się matematyki w klasach I-III na przykładzie szkół podstawowych w Załoniu i
Szczecinie

354 Maria Potemkowska

15/12571Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III355 Maria Potemkowska

15/12530Zasapkajanie potrzeb dzieci w toku pracy półinternatu356 Kazimierz Jaskot

15/12531Środowisko rodzinne a dojrzałość szkolna uczniów klas pierwszych w
Zbiorczej Szkole Gminnej w Kaliszu Pomorskim w roku szkolnym 1979/80

357 Zdzisław Zacha

15/12999Środowisko rodzinne a wyniki w nauce dzieci klas nauczania początkowego
na przykładzie szkoły podstawowej nr 70 w Szczecinie

358 Bolesław Sadaj

15/12710Opis jako forma ćwiczeń stylistycznych.359 Maria Węglińska

15/12627Stosunek studentów do kultury360 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12711Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania języka
polskiego w klasie IV.

361 Franciszek Bereźnicki

15/12849Stosunek uczniów klas trzecich szkoły podstawowej do nauki362 Maria Węglińska

15/12572Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

363 Józef Krupa

15/12532Społeczno-środowiskowe czynniki rozwój zainteresowań dzieci w młodszym
wieku szkolnym szkoły podstawowej nr 10 w Szczecinie

364 Zacha Zdzisław

15/12573Niektóre uwarunkowania wyników  nauczania z matematyki w klasach I, II, III
szkoły podstawowej

365 Maria Potemkowska

15/13000Poziom wiedzy i uświadomienia z zakresu wychowania seksualnego uczniów
szkoły podstawowej nr 2 w Nowogardzie

366 Halina Kulgawczuk

15/13001Wybrane problemy z wzajemnego współżycia dziewcząt i chłopców w
młodszych klasach szkoły podstawowej w Godkowie

367 Bolesław Sadaj

15/12574Wykształcenie rodziców a wybór zawodu ich dzieci368 Kazimierz Suszek

15/13002Film w nauczaniu treści przyrodniczych na lekcjach przedmiotu środowisko
społeczno-przyrodnicze w klasie III

369 Bohdan Korzeniewski

15/12850Wpływ zorganizowanego wychowania przedszkolnego na trudności
wychowawcze w klasie pierwszej

370 Kazimierz Jaskot

15/12628Ocena reformowanego nauczania początkowego przez rodziców uczniów
klas pierwszych i drugich

371 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12658Działalność I studium Nauczycielskiego w Szczecinie w latach 1954-1970372 Danuta Koźmian

15/12575Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
Szkoły Podstawowej Nr 23 w Szczecinie

373 Maria Potemkowska

15/12851Popularyzacja idei "Nowego Wychowania" w polskiej pedagogice okresu
międzywojennego na podstawie czasopism pedagogicznych "Głos
nauczycielski" i "Praca szkolna"

374 Danuta Koźmian

15/12800Wiejska rodzina nauczycielska jako środowisko wychowawcze375 Zdzisław Błażejewski

15/12934Zróżnicowanie wyników nauczania z matematyki w klasach trzecich szkoły
podstawowej

376 Franciszek Bereźnicki

15/12712Sprawozdanie jako stylistyczna forma wypowiedzi uczniów klas młodszych.377 Maria Węglińska

15/12576Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

378 Józef Krupa

15/12713Postawy rodzicielskie a wybór zawodu przez dzieci.379 Kazimierz Suszek

15/12935Pytania i polecenia jako czynnik kształtujący samodzielność uczniów klasy
drugiej na przykłądzie języka polskiego

380 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12714Czynniki warunkujące umiejętność czytania uczniów przebywających w Izbie
Dziecka Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie.

381 Józefa Krupa

15/13003Znajomość lektury szkolnej przez uczniów klas I-III i jej niektóre
uwarunkowania

382 Maria Węglińska

15/12659Wpływ Pałacu Młodzieżowego na organizację czasu wolnego młodzieży383 Kazimierz Jaskot

15/12715Spoęłczne i pedagogiczne właściwości nauczycieli klas początkowych.384 Kazimierz Suszka

15/12716Integracyjna funkcja wychowawcy klasowego.385 Kazimierz Jaskot

15/12629Atmosfera wychowawcza w rodzinie i jej wpływ na wyniki w zakresie
umiejętności czytania uczniów klas I szkoły podstawowej

386 Józef Krupa

15/13004Zainteresowania czytelnicze uczniów klas III387 Bolesław Sadaj



15/12660Środowiskowe uwarunkowania czytelnictwa uczniów klas drugich szkoły
podstawowej oraz ich rodziców

388 Maria Kręglicka

15/12717Sprawozdanie jako stylistyczna forma wypowiedzi uczniów klas młodszych.389 Maria Węglińska

15/12661Wpływ nadmiernie chroniącej postawy rodziców na występowanie trudności
wychowawczych u dzieci klasy pierwszej

390 Kazimierz Jaskot

15/12577Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
szkoły podstawowej

391 Maria Potemkowska

15/12852Film dydaktyczny w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego w
klasie trzeciej

392 Bohdan Korzeniewski

15/13005Działania nauczyciela wdrażające uczniów do samodzielnego uczenia się, a
efekty dydaktyczne z języka polskiego w klasie drugiej

393 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12578Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

394 Józef Krupa

15/12936Współpraca nauczyciela - wychowawcy z rodzicami a osiągnięcia uczniów
klasy I w dziedzinie zachowań społeczno - moralnych

395 Helena Szafrańska

15/13006Działalność szkoły podstawowej nr 1 imienia Hetmana Stefana
Czarnieckiego w Stargardzie Szczecińskim w latach 1945-1984

396 Danuta Koźmian

15/12662Działalność Liceum Pedagogicznego w Kamieniu Pomorskim w latach
1949-1966

397 Danuta Koźmian

15/12630Wpływ czynności samoobsługowych dziecka w domu na jego samodzielność
w szkole

398 Kazimierz Jaskot

15/12579Struktura rodziny a plany w zakresie wyboru zawodu przez młodzież399 Kazimierz Suszek

15/12533Kształtowanie umiejętności rozwiązywania i formułowania problemów
matematycznych w klasach II i III

400 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12718Potrzeby dzieci a możliwości ich zaspokajania w Państwowym Domu
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

401 Kazimierz Suszek

15/12719Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania środowiska
społeczno-przyrodniczego w kl. III

402 Franciszek Bereźnicki

15/12853Stosunek uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej do nauki403 Maria Węglińska

15/13007Uwarunkowania zdrowotne niepowodzeń szkolnych uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nowogardzie

404 Halina Kulgawczuk

15/12580Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasach I, II, III
Szkoły Podstawowej

405 Maria Potemkowska

15/12663Wpływ zróżnicowanego nauczania problemowego na wyniki nauczania ze
środowiska społęczno-przyrodniczego w klasie trzeciej szkoły podstawowej

406 Franciszek Bereźnicki

15/12801Formy współdziałania pedagogów szkolnych z wychowawcami klas407 Kazimierz Jaskot

15/12937Intensywność stosunków interpersonalnych w klasie szkolnej408 Kazimierz Jaskot

15/12534Działalność Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych "Cichy Kącik" w
Szczecinie w latach 1962-1979

409 Franciszek Bereźnicki

15/12581Niektóre uwarunkowania wyników nauczania z matematyki w kl. I-III Szkoły
Podstawowej w Grudowie

410 Maria Potemkowska

15/12582Warunki materialne rodziny a plany młodzieży dotyczące przyszłości411 Kazimierz Suszek

15/12583Kategoria społeczno-zawodowa rodziców a plany zawodowe dzieci412 Kazimierz Suszek

15/12854Uwarunkowania środowiskowe czytelnictwa uczniów kl. I413 Maria Węglińska

15/12754Założony i rzeczywisty poziom realizacji programu wychowania muzycznego
w klasach początkowych

414 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12855Opinia rodziców o emocjonalnym stosunku własnych dzieci w młodszym
wieku szkolnym do nauki

415 Maria Węglińska

15/12755Wybrane czynniki uwarunkowujące poziom wiadomości muzycznych uczniów
klas pierwszych

416 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12631Wpływ stylu wychowania w rodzinie na samodzielność dziecka w klasie417 Kazimierz Jaskot

15/12720Wpływ wariantowo ujmowanych pytań i poleceń na kształcenie
samodzielności uczniów

418 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12856Rola filmu w nauczaniu treści przyrodniczych na lekcjach środowiska
społeczno-przyrodniczego w klasie III

419 Bohdan Korzeniewski

15/12802Obciążenie ucznia obowiązkami w rodzinie nie związanymi z pracą szkolną420 Kazimierz Suszek

15/13008Wpłyyw celów operacyjnych na wyniki nauczania z matematyki w klasie
pierwszej szkoły podstawowej

421 Franciszek Bereźnicki



15/12584Wpływ niektórych umiejętności rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów kl. I-III

422 Józef Krupa

15/13009Determinanty aspiracji szkolnych i zawodowych uczniów klas ósmych gminy
Recz

423 Zdzisław Zacha

15/12535Uwarunkowania zainteresowań kulturalnych młodzieży szkół
ponadpodstawowych w warunkach małego miasta

424 Zdzisław Błażejewski

15/12585Wpływ niektórych czynników sytuacji rodzinnej oraz niektórych warunków
biopsychicznych dziecka na wyniki nauczania matematyki w klasach I-III
Szkoły Podstawowej

425 Maria Potemkowska

15/12938Analiza obciążeń dziennych i ich wpływ na postępy szkolne dzieci wiejskich
klas V-VIII na terenie gminy Wierzchowo

426 Halina Kulgawczuk

15/12664Wybrane psychodydaktyczne uwarunkowania wyników nauczania - uczenia
się matematyki w klasach początkowych szkół podstawowych

427 Maria Potemkowska

15/12803Rola środków graficznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych
u uczniów klasy drugiej

428 Józef Krupa

15/12665Deficyty rozwojowe a trudności wychowawcze dzieci rozpoczynających
naukę w szkole

429 Kazimierz Jaskot

15/13010Wpływ celów operacyjnych na wyniki nauczania matematyki w klasie drugiej
szkoły podstawowej

430 Franciszek Bereźnicki

15/12666Organizacja życia w rodzinie a trudności wykonawcze uczniów
rozpoczynających naukę w szkole

431 Kazimierz Jaskot

15/13011Wpływ celów operacyjnych na wyniki nauczania z języka polskiego w klasie II
szkoły podstawowej

432 Franciszek Bereźnicki

15/12857Opinia rodziców o emocjonalnym stosunku własnych dzieci w młodszym
wieku szkolnym do nauki

433 Maria Węglińska

15/12804Wyniki nauczania i pozycja społeczna zuchów w zespole klasowym434 Janina Parafiniuk - Soińska

15/13012Wpływ obserwacji i ćwiczeń na kształtowanie pojęć przyrodniczych u 
uczniów klas drugich

435 Józef Krupa

15/12721Sposoby kształtowania umiejętności pracy z tekstem uczniów klasy drugiej
szkoły podstawowej

436 Józef Krupa

15/12722Uwarunkowania wyników nauczania z muzyki w kalsie III szkoły
podstawowej.

437 Kazimierz Suszek

15/12586Niektóre uwarunkowania wyników nauczania matematyki w klasie I-III Szkoły
Podstawowej

438 Maria Potemkowska

15/12587Wykształcenie rodziców a plany w zakresie kształcenie się ich dzieci439 Kazimierz Suszek

15/12858Działalność Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie - Wielgowie w latach
1946-1983

440 Danuta Koźmian

15/12859Społeczno-kulturalne uwarunkowania czytelnictwa uczniów klas młodszych441 Maria Węglińska

15/12723Praca ogniska przedszkolnego a przyczyny zróźnicowania poziomu
przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej.

442 Kazimierz Suszek

15/13013Znajomość literatury szkolnej wśród uczniów klas I-III i jej niektóre
uwarunkowania

443 Maria Węglińska

15/12724Umiejętność redagowania opisu przez uczniów klas III i IV oraz czynniki
warunkujące ją.

444 Maria Węglińska

15/12667Ocena reformowanego nauczania początkowego przez rodziców uczniów
zamieszkałych na wsi i w mieście

445 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12860Wpływ samokontroli i samooceny na poziom prac pisemnych z języka
polskiego uczniów klas IV

446 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12588Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

447 Józef Krupa

15/13014Znajomość lektury szkolnej uczniów klas niższych i jej niektóre
uwarunkowania

448 Maria Węglińska

15/12861Oświatowo-wychowawcza działalność Towarzystwa Krzewienia Kultury
Świeckiej w województwie szczecińskim w latach 1969-1981

449 Danuta Koźmian

15/12668Stosunki przyjacielskie w drużynach harcerskich450 Kazimierz Jaskot

15/13015Wpływ obserwacji i ćwiczeń na kształtowanie pojęć przyrodniczych u uczniów
klas drugich

451 Józef Krupa

15/12939Postawy dzieci wobec własności społecznej i prywatnej na przykładzie klasy
trzeciej

452 Kazimierz Suszek

15/12669Wpływ różnych form pomocy pozaszkolnej na dydaktyczne osiągnięcia
uczniów

453 Janina Parafiniuk - Soińska



15/12940Typowe trudności i niepowodzenia szkolne uczniów klas I-III kierowanych do
poradni wychowawczo-zawodowej

454 Józef Krupa

15/12670Stopień zaspokojenia potrzeb szkolnych dzieci a ich wyniki w nauce455 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12756Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania postaw czytelniczych dzieci klas
młodszych

456 Maria Węglińska

15/12589Niektóre uwarunkowania wyników nauczania w klasie I, II, III szkoły
podstawowej

457 Maria Potemkowska

15/12805Wyrażanie treści utworów literackich za pomocą wybranych form i środków
plastycznych, a efekty w zakresie rozumienia treści tekstów przez uczniów
klasy trzeciej

458 Józef Krupa

15/12941Rola świadomości celów w podwyższeniu efektów dydaktycznych z języka
polskiego w klasie szóstej

459 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12671Wpływ zróżnicowanego nauczania problemowego na wyniki nauczania
matematyki w klasie trzeciej szkoły podstawowej

460 Franciszek Bereźnicki

15/12632Środowiskowe uwarunkowania samodzielności dzieci w klasie pierwszej461 Kazimierz Jaskot

15/12633Wpływ czynności samoobsługowych dziecka w domu na jego samodzielność
w szkole

462 Kazimierz Jaskot

15/12951Samoocena a wybór szkoły i zawodu przez uczniów klas ósmych463 Henryk Kulas

15/12942Wpływ sytuacji psychologicznej dziecka w rodzinie na jego sporność
psychiczną

464 Henryk Kulas

15/12725Pozycja społeczna rodziny a aspiracje zawodowe uczniów.465 Kazimierz Suszek

15/12806Rola środków graficznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych
u uczniów klasy drugiej

466 Józef Krupa

15/12590Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na wyniki
umiejętności czytania uczniów klas I-III

467 Józef Krupa

15/12591Wpływ niektórych czynników rozwoju dziecka w rodzinie na umiejętność
czytania uczniów klas I-III

468 Józef Krupa

15/12634Poziom przygotowania umysłowego dzieci do podjęcia nauki w szkole i jego
wpływ na wyniki z języka polskiego i matematyki

469 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12943Uwarunkowania zdrowotne niepowodzeń szkolnych uczniów szkoły
podstawowej nr 2 we Wronkach

470 Halina Kulgawczuk

15/12757Samoocena dorastającej młodzieży a jej sytuacja szkolna471 Henryk Kulas

15/12635Niektóre psychodydaktycznym uwarunkowania wyników nauczania - uczenia
się matematyki w klasach I-III np.. Zbiorczych Szkół Gminnych w Moryniu i w
Chojnie

472 Maria Potemkowska

15/13016Funkcja społeczno-oświatowa prasy szczecińskiej w latach 1962-1973 /na
przykładzie Kuriera Szczecińskiego/

473 Danuta Koźmian

15/12592Warunki materialne rodziców a plany przyszłościowe dzieci i młodzieży474 Kazimierz Suszek

15/12593Rodzina niepełna a plany dzieci i młodzieży wobec przyszłego życia
osobistego

475 Kazimierz Suszek

15/12862Rola filmu dydaktycznego w nauczaniu treści geograficznych na lekcjach
środowiska społeczno-przyrodniczego w klasie trzeciej

476 Bohdan Korzeniewski

15/12863Problemy szkolnuictwa w prasie szczecińskiej w latach 1961-1973 /na
podstawie "Kuriera Szczecińskiego"/

477 Danuta Koźmian

15/12536Rozwój umiejętności czytania i pisania uczniów klas pierwszych Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Barlinku

478 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12726Wariantowe ujmowanie pytań i poleceń jako czynnik kształtujący
szamodzielność uczniów klas początkowych /na przykładzie jezyka polskiego
klas II/.

479 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12807Wyrażanie utworów literackich za pomocą różnorodnych form i środków
plastycznych a efekty w zakresie rozumienia treści przez uczniów klasy
trzeciej

480 Józef Krupa

15/12944Wpływ postaw rodzicielskich na stosunek dziecka siedmioletniego do innych
ludzi, jako wyraz jego uspołecznienia

481 Helena Szafrańska

15/12758Popularyzacja idei "Nowego wychowania" w czasopiśmiennictwie
pedagogicznym okresu międzywojennego w Polsce na przykładzie
czasopism "Muzeum", "Kultura", "Kultura i wychowanie"

482 Danuta Koźmian

15/12864Stosunek uczniów klas drugich do nauki483 Maria Węglińska

15/13017Pozycja społeczna ucznia w klasie szkolnej a postępy w nauce484 Krystyna Murawska



15/12865Wpływ samokontroli i samooceny na poziom prac pisemnych z języka
polskiego w klasie II

485 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12537Problem Społecznej aktywności młodych pracowników na przykładzie stacji
hodowli roślin w Trzygłowiu

486 Zdzisław Błażejewski

15/12952Postawy rodzicielskie a poziom aspiracji zawodowych uczniów klas ósmych487 Henryk Kulas

15/12866Stosunek uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej do nauki488 Maria Węglińska

15/12594Atmosfera wychowawcza w rodzinie wiejskiej489 Kazimierz Suszek

15/12867Postawy rodzicielskie w percepcji rodziców i dorastającej młodzieży a poziom
jej samooceny

490 Murawska Krystyna

15/12727Wpływ nauczania zindywidualizowanego na wyniki nauczania środowiska
społęczno - przyrodniczego w kalsie I szkoły podstawowej.

491 Franciszek Bereźnicki

15/12759Przyczyny zróżnicowania jednolitych rodzajowo i tematycznie prac domowych
z języka polskiego uczniów klas I, II, III a wyniki nauczania

492 Janina Parafiniuk - Soińska

15/12538Różnice w przystosowaniu dzieci z przedszkoli i ognisk przedszkolnych do
norm regulujących zachowanie w klasie pierwszej

493 Kazimierz Jaskot

15/12868Obraz własnej osoby dzieci wymagających pracy korekcyjno-wyrównawczej494 Henryk Kulas


