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Prace magisterskie z językoznawstwa obronione na UWM  
w Olsztynie w 2001 r.

prof, dr hab. Maria Biolik
Ew a Bobrowiecka: Nazwy własne w powieściach M. Musierowicz.
M arcin Dłuski: Typy semantyczne przezwisk nauczycieli i uczniów wybranych szkół 

podstawowych i średnich w Ostrołęce.
Sylwia Guz: Nazwy firm na Warmii i Mazurach.
K rystyna Kalinowska: Leksyka środowiska teatralnego w Polsce.
K azim ierz Kisielew: Derywaty czasownikowe w powieści Stanisława Murzynowskiego 

„Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze".
A nna K iw ilsza: Derywaty rzeczownikowe w powieści Stanisława Murzynowskiego 

„Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze”.
Andrzej Kocięcki: Zoonimiapołudniowo-wschodniej części Olsztyna.
M arta Korycka: Derywaty czasownikowe w dziełach Jana Seklucjana.
D orota M achcińska: Nazwiska mieszkańców gminy wiejskiej Ciechanów.
K rystyna M ackiewicz: Przezwiska nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gminy 

Orneta.
Dorota Szymańska: Nazwy ulic i placów miast województwa warmińsko-mazurskiego.
Anna W esołowska: Urbozoonimia północno-zachodniej części Olsztyna.
Izabela W ójcik: Nazwiska mieszkańców Płocka (1687-1817).

Prof, dr hab. Z. Saloni
Iwona Grzesiak: Problemy oddawania polskiego systemu fieksyjnego w polskim języku 

migowym.
M onika Jag iełło : Obraz koniugacji polskiej w „Słowniku współczesnego języka 

polskiego " wydawnictwa Wilga pod red. B. Dunaja.
Agnieszka Korowaj: Formy powitań i pozdrowień w języku codziennym mieszkańców 

środkowej Warmii (na podstawie badań własnych).
Joanna Kulesza: Przedrostki we współczesnym języku polskim.
Dorota Lenkiewicz: Formy zwracania się do rozmówcy w polskich tekstach literackich 

z lat 1770-1890.
Agnieszka Oziębło: Cząstka morfologiczna we współczesnym języku polskim.
Anna Perłowska: Charakterystyka składniowa stylu poetyckiego Bolesława Leśmiana.
Jolanta B eata Piotrow ska: Obraz koniugacji polskiej w „Słowniku polskich form 

czasownikowych ” S. Mędaka.
Dorota Stryj ewska-Dudzińska: Aspekt czasowników z przedrostkiem po- na podstawie 

SJPDor.
Ewa Szczęsna: Uproszczenie przyrostka tematycznego w IX (Vc) grupie koniugacyjnej 

(na podstawie korpusu).
M ariola Wołk: Analiza języka graffiti Olsztyna, Olsztynka oraz innych miejscowości 

w Polsce.
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Joanna Zakrzewska-Jarzębska: Formy zwracania się do rozmówcy w polskich tekstach 
literackich z lat 1890-1960.

Ewa Żurawlew-Cechowska: Struktura składniowa zdań w rozmowach dzieci z klasy 1 i II 
(na materiale z Olsztyna).

Prof, d r  hab . A. Pospiszyl
K rystyna Bodalska: Nazwiska z sufiksami -ik, -ak, -uk, utworzone od najpopular

niejszych imion.
A neta Deptuła: Antroponimia wschodniej części gminy Szczytno.
Anita Loch: Nazwiska mieszkańców Szczytna (stan współczesny).
Joanna Ł yskaw a-F ila : Imiona dzieci urodzonych w latach 1998-99 w Ostródzie 

i w Warszawie (Wola) w ujęciu socjolingwistycznym i porównawczym.
Ryszard Siedlecki: Nazwiska odimienne z sufiksami -icz, -owicz/-ewicz o najwyższej 

frekwencji (w ujęciu stratygraficznym).
Aneta Stachelek: Nazwiska od zawodów z sufiksami -ek, -ak, -ik/-yk, -uk.
M arta  T okarska: Staropolskie imiona męskie w „Słowniku imion współcześnie 

używanych ” K. Rymuta.


