
Program 
XIX Konferencji OR SNM pod hasłem: „Realnie o matematyce” 

18 marca 2023 roku (sobota)  
w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra Tytusa Chałubińskiego  

w Radomiu, ul. Mariacka 25  
 

8.30 – 8.55 Rejestracja uczestników 

9.00 – 9.05 Rozpoczęcie konferencji 

 Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe  

9.05 – 9.50 Tomasz Szwed  
„Rola nastawienia ucznia i nauczyciela w skutecznym kształceniu 

matematycznym.” 

9.55 – 10.40 Joanna Świercz 
"Zwyczajny/niezwyczajny tydzień           
z życia nauczyciela matematyki            
w szkole podstawowej." 

Tomasz Szwed 
„Budowanie dobrego klimatu 
podczas lekcji matematyki.” 

10.45 – 11.30 Piotr Nodzyński, Tomasz Masłowski 
Kompetencje kluczowe na egzaminie ósmoklasisty 

 

11.30 – 12.00 Przerwa informacyjno-kawowa 

12.00 – 12.45 Joanna Świercz 
„Matmainaczej, czyli sprawdzone 
sztuczki, które działają” 
 

Piotr Nodzyński, 
Tomasz Masłowski 

Jak przygotować uczniów  
do matury podstawowej                             
i rozszerzonej w latach 2023, 
2024? 

12.50 – 13.35 Bartosz Trojanowski  
"Praktyczne aspekty wykorzystania 
kart grabowskiego jako 
innowacyjnej metody nauczania 
matematyki w szkole podstawowej 
na zajęciach lekcyjnych 
i pozalekcyjnych” 

Piotr Nodzyński,  
Tomasz Masłowski 

„Trauma matematyczna  
- na maturze bez zmian” 

 

13.40 – 14.40 Nowa Era 
 Paulina Staniszewska-Tudruj 

„Tradycyjne  i cyfrowo-nowe 
metody nauczania matematyki” 

RODoN 
Agnieszka Stępień, 

Piotr Darmas 
„Realnie o matematyce” 

GWO 
Michał Moskal 

„Matematyka na fizyce” 

14.45 – 15.30 Walne zgromadzenie 
OR SNM 

 
 
 
 

http://www.snm.edu.pl/2022/12/tomasz-masowski-piotr-nodzynski-trauma.html
http://www.snm.edu.pl/2022/12/tomasz-masowski-piotr-nodzynski-trauma.html


Tomasz Masłowski o sobie – nauczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  
w Gdańsku (weryfikator Zespołu Egzaminatorów na egzaminie maturalnym). Autor podręczników, 
zbiorów zadań na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Organizator wojewódzkiego konkursu 
matematycznego im. Stefana Banacha na poziomie liceum w województwie kujawsko – pomorskim. 
Wicedyrektor X LO w Toruniu im. Stefana Banacha. Lider e-szkoły województwa kujawsko-
pomorskiego. 
Piotr Nodzyński o sobie – nauczyciel, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku 
(Przewodniczący Zespołu Egzaminatorów na egzaminie ósmoklasisty oraz EPS na egzaminie 
maturalnym), doświadczenie w pracy na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Kilka publikacji                                         
w czasopismach matematycznych. Autor i współautor wielu książek do nauczania matematyki 
na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, członek 
Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, członek Komitetu Organizacyjnego 
Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Właściciel Wydawnictwa „Aksjomat” 
specjalizującego się w wydawaniu książek z matematyki. 
Tomasz Szwed o sobie – Jestem nauczycielem matematyki w liceum, wykładowcą. Angażuję się                       
w działalność SNM od 1996 roku. Redaktor matematyki w OE Krzysztof Pazdro. 
Joanna Świercz o sobie – Certyfikowana trenerka, nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, 
konsultantka ds. nauczycieli matematyki, członkini Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli 
Matematyki, członkini grupy Superbelfrzy RP. Autorka 11 publikacji książkowych dotyczących m.in. 
stosowania metod aktywizujących i technologii na lekcjach matematyki. Prowadzi bloga 
www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej nazwie. Wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 2021. 
Bartosz Trojanowski o sobie – Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Politechniki Poznańskiej. Certyfikowany Trener Kart Grabowskiego. Na co dzień zajmuje się 
organizacją i realizacją warsztatów z Kartami Grabowskiego. 
 
 
 

 


