








Wszystkie wystąpienia zostały opublikowane  



Oczekujemy uczestników konferencji



Wybieramy warsztaty 







Robert Zakrzewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Andrzej Melson, 
Władysława Niemierko, Bolesław Niemierko – Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Grzegorz Humenny i Anna Hawrot  



Konferencję zaczynamy warsztatami 



Warsztat 1. Paweł Urbaniak – Codzienna chemia w niecodziennym życiu



Warsztat 1. Paweł Urbaniak – Codzienna chemia w niecodziennym życiu



Warsztat 2. Ewa Lewkowska – Przedszkolak bawi się chemią 



Warsztat 2. Ewa Lewkowska – Przedszkolak bawi się chemią 



Warsztat 2. Ewa Lewkowska – Przedszkolak bawi się chemią 



Warsztat 2. Ewa Lewkowska – Przedszkolak bawi się chemią 



Warsztat 3. Marcin Król – Smartfon i komputer w edukacji szkolnej 

Sprawdzamy za pomocą aplikacji Physics Toolbox Sensor Suite

zależność okresu drgań wahadła od jego długości.



Warsztat 3. Marcin Król – Smartfon i komputer w edukacji szkolnej 
Odczytujemy zakodowane pytania przy pomocy aplikacji QR Scanner i rozwiązujemy interdyscyplinarną 
krzyżówkę gimnazjalną.



Warsztat 3. Marcin Król – Smartfon i komputer w edukacji szkolnej
Obserwujemy za pomocą aplikacji Physics Toolbox Sensor Suite ton podstawowy i wyższe tony harmoniczne w piszczałce 
obustronnie otwartej.



Warsztat 3. Marcin Król – Smartfon i komputer w edukacji szkolnej 
Analizujemy ruch jednostajnie przyspieszony za pomocą toru z czujnikami ruchu, aplikacji Serial Bluetooth Terminal 
i arkusza kalkulacyjnego.



Warsztat 3. Marcin Król – Smartfon i komputer w edukacji szkolnej 
Obserwujemy za pomocą mikroskopu ze smartfona komórki skórki wewnętrznej liścia spichrzowego cebuli czerwonej 
podczas zachodzących zjawisk plazmolizy i deplazmolizy.



Warsztat 4. Marek Legutko, Henryk Szaleniec – Wykorzystanie kreatora testów do tworzenia testów nauczycielskich 
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Warsztat 4. Marek Legutko, Henryk Szaleniec – Wykorzystanie kreatora testów do tworzenia testów nauczycielskich 



Warsztat 5. Małgorzata Michalska – Kryteria sukcesu uczniów w zakresie tworzenia 
dłuższych form wypowiedzi z języka polskiego



Warsztat 5. Małgorzata Michalska – Kryteria sukcesu uczniów w zakresie tworzenia 
dłuższych form wypowiedzi z języka polskiego



Druga tura warsztatów 



Warsztat 7. Wojciech Przybylski, Iwona Król – Licealne zajęcia z zakresu chemii – pierwiastków bloku d: chromu i manganu 
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Warsztat 7. Wojciech Przybylski, Iwona Król – Licealne zajęcia z zakresu chemii – pierwiastków bloku d:chromu i manganu 



Warsztat 7. Jerzy Matwijko – Tworzymy sprawdziany dla uczniów szkół podstawowych 
z celowo dobranych zadań o znanych parametrach statystycznych

http://zpd.ibe.edu.pl start

http://zpd.ibe.edu.pl/




Warsztat 8. Bolesław Niemierko, Grażyna Gawryłow –
Piękny styl w publikacjach popularnonaukowych 



Warsztat 8. Bolesław Niemierko, Grażyna Gawryłow –
Piękny styl w publikacjach popularnonaukowych 



Warsztat 8. Bolesław Niemierko, Grażyna Gawryłow –
Piękny styl w publikacjach popularnonaukowych 



Warsztat 9. Anna Dąbrowska, Małgorzata Kierzek, Wojciech Małecki –
Diagnozowanie umiejętności praktycznych jako efektów kształcenia zawodowego na 
podstawie wyników egzaminów zewnętrznych
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Warsztat 9. Anna Dąbrowska, Małgorzata 
Kierzek, Wojciech Małecki –
Diagnozowanie umiejętności praktycznych 
jako efektów kształcenia zawodowego na 
podstawie wyników egzaminów 
zewnętrznych



dr hab. Rober Zakrzewski, prof. UŁ – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
i dr Henryk Szaleniec – przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej

prof. dr hab. Antoni Różalski – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 

Uroczyste otwarcie 
konferencji 14.30 



Danuta Zakrzewska – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,  dr hab. prof. UŁ Damian Plażuk,
Wojciech Małecki – dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu  



Danuta Zakrzewska – Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, 
członek Komitetu Organizacyjnego witając gości, opowiada o czekających 
nas atrakcjach w rewitalizowanych obiektach  Łodzi

dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek 
– Dziekan Wydziału Chemii  

Życzenia od wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau 



Prof. dr hab. Bolesław Niemierko – Przewodniczący Komitetu Naukowego … Konferencję uważam za otwartą! 

dr Anna Wypuch-Stasiewicz, dr Anna Wasiak (wychowała wiele pokoleń 
nauczycieli chemii) 



Tomasz Trela wiceprezydent Łodzi, prof. dr hab. Antoni Różalski – rektor UŁ, 
dr hab. prof. UŁ Sławomira Skrzypek – dziekan wydziału chemii  



Czary, mary z chemicznymi 
substancjami 

dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ  – pokazy luminescencyjne 



dr hab. Damian Plażuk, prof. UŁ – pokazy luminescencyjne 





prof. dr hab. Bolesław Niemierko – Ocenianie naturalne umiejętności praktycznych

SESJA PLENARNA 



dr Henryk Szaleniec, dr Maria Krystyna Szmigel – Bliżej realnego świata w kształceniu zawodowym i na egzaminie  





Filip Kulon, Katarzyna Paczulska  – Od nowicjusza do eksperta – rola doświadczenia w ocenianiu egzaminów zewnętrznych  



Elektrownia przy ul Targowej w Łodzi (EC1) – pierwsza łódzka elektrownia

uruchomiona w 1907 roku przy ul. Targowej, która działała do 2001 roku. 

Zespół budynków dawnej EC1 poddano rewitalizacji celem przekształcenia go 

w centrum naukowo-kulturalne.



Dobór naturalny – Co sprawia, że powstają nowe gatunki roślin i zwierząt? 
Karol Darwin opowiadał, jak odwiedzając Galapagos, opracował teorię doboru naturalnego. 

Otwarcie Planetarium to kolejny etap nadawania nowej funkcji zrewitalizowanym obiektom dawnej elektrowni.

Zwiedzamy najnowocześniejsze w kraju planetarium i oglądamy film  







https://www.youtube.com/watch?v=ALJPeg5h2_M

Działanie turbogeneratora w EC1. Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź zaprezentowało 
dynamiczny pokaz wizualno-dźwiękowy. Dzięki mappingowi widzowie mogą 
dowiedzieć się, jak działała gigantyczna maszyna uruchomiona po raz pierwszy 87 lat 
temu.

https://www.youtube.com/watch?v=ijaWuLAEeNQ

https://www.youtube.com/watch?v=ALJPeg5h2_M
https://www.youtube.com/watch?v=ijaWuLAEeNQ


















Wizualizacje eksponatów 



Teraz jeszcze spacer przez nowy dworzec w Łodzi na ulicę Piotrkowską



http://www.bryla.pl/bryla/51,85301,21093906.html?i=0





Ulica Piotrkowska – reprezentacyjna ulica Łodzi, biegnie południkowo 
w linii prostej, pomiędzy Placem Wolności a Placem Niepodległości, 
piękne fasady kamienic.  Stanowi oś centralną, wokół której rozbudowano 
miasto. Po ulicy można przejechać się rikszą lub „trambusem” i zobaczyć 
pomniki, np. Trzech Fabrykantów, ławeczkę Tuwima czy Pomnik Łodzian 
Przełomu Tysiącleci – 12 859 kostek z wygrawerowanymi nazwiskami. 





Już za chwileczkę zaczynamy kolejny dzień konferencji











Obrady w Sekcjach 

Sekcja A. PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ

dr inż. Franciszek Wyrwa





dr inż. Franciszek Wyrwa



dr Stanisław Plebański



Grzegorz Humenny 
dr Paweł Grygiel 

Częstość i struktura relacji przyjacielskich wśród dzieci kończących szkołę podstawową  



Joanna Ignatowicz-Nikiel i Grzegorz Rzeźnik 







Obrady w Sekcjach 

Sekcja B. EWALUACJA W EDUKACJI
Prowadzenie: dr hab. Roman Dolata, prof. UW



Sławomir Sapanowski – Szacowanie błędu pomiaru 



Aleksandra Jasińska-Maciążek – Metody oceniania efektywności nauczania w Polsce i na świecie 
– zarys historyczny  



Marek Legutko, Przypadek serwisu internetowego, nasze szkoły. krakow.pl 



Przemysław Majkut – Refleksje na temat komunikowania wyników egzaminów 



Marcin Król – Dogonić życie – pilne zadanie dla polskiej szkoły 



Aleksandra Jasińska-Maciążek



Obrady w Sekcjach 
Sekcja C. Humanistyka

Prowadzenie: dr Beata Udzik 



Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska, O wybranych aspektach doskonalenia umiejętności egzaminatora 
w kontekście szkoleń merytorycznych przed ocenianiem wypracowań uczniowskich 



Artur Dzigański – Krajobraz po maturze 







Panele dyskusyjne



Prowadzą: prof. dr hab. Bolesław Niemierko, dr Henryk Szaleniec 



Prowadzą: dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ  
i dr Maria Krystyna Szmigel 



Poznajemy zabytki 
Łodzi 



Manufaktura
Największe centrum handlowo-usługowo-
rozrywkowe w Polsce i jedno z największych 
w Europie. 
W Manufakturze poza sklepami znajdują się m.in.: 
Centrum rozrywki i rekreacji (w tym kino z 15 salami, 
w tym jedna z ekranem 3D, kręgielnia, sztuczna 
ściana wspinaczkowa o wysokości 10,5 m, 
28 stanowisk z linami, ponad 50 tras wspinaczki o 
różnym stopniu trudności, fitness klub i skate park). 
Kompleks kulturalny (oddział Muzeum Sztuki, 
Kinderplaneta, Muzeum Historii Miasta Łodzi, 
Muzeum Fabryki, Experymentarium – zalążek 
muzeum techniki, a także Międzynarodowe Centrum 
Promocji Mody). 





W skład kompleksu Manufaktury wchodzi również czterogwiazdkowy hotel andel's z 200 pokojami. 





Muzeum Miasta Łodzi ma swą siedzibę w jednym z najbardziej 
efektownych budynków Łodzi, dawnym pałacu Poznańskich.









W Manufakturze znajduje się ok. 260 sklepów 
(w tym 2 hipermarkety), część usługowa, biura 
i bank. Kompleks ok. 60 restauracji i kawiarni oraz 
centrum samochodowe. 

W centrum Manufaktury znajduje się 
3,5-hektarowy rynek. Organizowane są na nim 
koncerty, zawody sportowe i różnorodne imprezy. 
Latem część terenu zajmuje piaszczysta plaża 
a zimą lodowisko.

Jest tu najdłuższa w Europie 300 m fontanna, 
zaprojektowana przez hiszpańską firmę GHESA, 
której woda jest wieczorem podświetlana i 
sprawia wrażenie, jakby tańczyła w rytm 
puszczanej z głośników muzyki. 













Niedziela 
Obrady w Sekcjach 

Sekcja D. Matematyka 
Prowadzenie: Marek Legutko





Marek Legutko, Maturalne wróżby



Ewa Ludwikowska – Myślenie matematyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego



Sławomir Sapanowski – Różnicowanie uczniów o tych samych osiągnięciach egzaminacyjnych 



Karolina Kołodziej, Urszula Mazur – Umiejętności matematyczne gimnazjalistów obserwowane podczas 
rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z kontekstem praktycznym 



Maria Sarnecka – Przykład praktycznego sprawdzania umiejętności zamiany ułamków zwykłych 
na dziesiętne i odwrotnie w kl. IV szkoły podstawowej 



Obrady w Sekcjach 

Sekcja E. Przyroda 
Prowadzenie: dr Elżbieta Kowalik



Jolanta Baldy, dr Michał Kobyłka – Dylematy konstruktorów zadań i egzaminatorów 
dotyczące sprawdzania umiejętności praktycznych na egzaminie maturalnym z chemii





Beata Kupis, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ – Egzaminator egzaminu maturalnego z chemii, 
ważne ogniwo systemu egzaminów zewnętrznych   



Beata Kupis, dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ – Egzaminator egzaminu maturalnego z chemii, 
ważne ogniwo systemu egzaminów zewnętrznych   







Aleksander Ławiński – Doświadczenia z eksperymentowaniem w szkolnych projektach wyrównywania dysproporcji 
w jakości kształcenia na poziomie ogólnym 





dr Wojciech Przybylski, Iwona Król – Zajęcia doświadczalne z zakresu chemii pierwiastków bloku d: chromu i manganu





Elżbieta Tyralska-Wojtycza – Sprawdzanie umiejętności praktycznych w przedmiotach przyrodniczych 
egzaminu gimnazjalnego w latach 2012-2017



Magdalena Urbaś – Wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii



Panele dyskusyjne





Prowadzą: dr Henryk Szaleniec, Michał Kędzierski – Jak wykorzystać centrum i park nauki, muzeum, zoo, ogród botaniczny 
itp. w budowaniu otwartej szkoły 



Prowadzący: Wojciech Małecki, Anna Dąbrowska – Jaki wpływ może mieć kształcenie ogólne na kształcenie zawodowe 
i kształcenie zawodowe  na kształcenie ogólne w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych i oceniania uczniów?
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i kształcenie zawodowe  na kształcenie ogólne  w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych 

i oceniania uczniów?



Prowadzący: Wojciech Małecki, Anna 
Dąbrowska – Jaki wpływ może mieć 
kształcenie ogólne na kształcenie 
zawodowe i kształcenie zawodowe  na 
kształcenie ogólne  w zakresie 
kształtowania umiejętności praktycznych 
i oceniania uczniów?





Prowadzący: Wojciech Małecki, Anna Dąbrowska – Jaki wpływ może mieć kształcenie ogólne na kształcenie zawodowe
i kształcenie zawodowe  na kształcenie ogólne  w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych 

i oceniania uczniów? 









Do zobaczenia 
za rok w Katowicach 

Uczestnicy XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
Łódź 2017 według liczby i miejsca zamieszkania



Opracowanie fotograficznej opowieści: Krystyna Szmigel  
Fotografie: Henryk Szaleniec, Krystyna Szmigel


