
 
 

 

Przygotowanie tekstu 

Referat należy przygotować z wykorzystaniem edytora tekstu Microsoft Word (plik docx). Maksymalna 

objętość pracy to 8 stron formatu A4, margines 2,5 cm, czcionka Arial 10 pkt., interlinia 1,15, odstępy przed/po 0 

pkt., tekst wyjustowany. Referat powinien zawierać następujące elementy: tytuł pracy, autor/autorzy pracy (wraz 

z afiliacją zapisaną w nawiasie przy nazwisku autora), streszczenie, treść właściwą pracy oraz spis literatury. 

Praca nie powinna zawierać automatycznego formatowania (w odniesieniu do spisu treści, odwołań do 

literatury, wzorów, rysunków i tablic). Materiał graficzny (wykresy, rysunki, zdjęcia) powinien być zamieszczony 

w pracy (wyśrodkowany) oraz dołączony w formularzu online (wszystkie pliki spakowane do jednego archiwum 

zip) z zachowaniem stosownej numeracji w osobnych plikach. Materiał powinien być opracowany w postaci 

najczęściej stosowanych formatów plików (PDF, CDR, TIFF, JPEG, PNG, WMF). Zdjęcia muszą być dobrej 

jakości (rozdzielczość co najmniej 300 dpi). Rysunki, tablice i wzory powinny być ponumerowane w ramach 

kolejnych rozdziałów (np. 1.1, 1.2, 4.1, 4.2 itp.). Tytuły i podtytuły należy numerować cyfrową numeracją 

wielorzędową z użyciem cyfr arabskich. Po wzorach wyodrębnionych w oddzielnych wierszach nie należy stawiać 

żadnych znaków przestankowych. Zmienne i wzory w tekście należy zapisywać z klawiatury, nie z edytora 

równań. Ułamki w tekście również powinno się pisać z klawiatury (np. ½). W tekstach polskojęzycznych liczbę 

całkowitą oddziela się od części dziesiętnych przecinkiem (np. 0,953). Miana od wartości liczbowej oddziela się 

spacją, z wyjątkiem % (np. 3%) oraz °C (np. 23°C). Uwaga: Znak stopnia (°) wstawia się z symboli, nie zaś jako 

„o” ani „0” w indeksie górnym. 

W odniesieniu do oznaczeń i symboli przyjętych w pracy stosuje się następujące zasady zapisu: tekst - 

czcionka prosta; funkcja - czcionka prosta; zmienna - czcionka pochylona; grecka mała litera - czcionka 

pochylona; grecka duża litera - czcionka prosta; macierz, wektor - czcionka prosta pogrubiona; liczba - czcionka 

prosta. 

Przedstawione powyżej wymagania edytorskie należy stosować zarówno w tekście ciągłym, jak i we wzorach 

oraz w opisach rysunków. 

 

Przypisy i literatura  

W tekście powinny się pojawić odniesienia do wszystkich pozycji literatury zawartych w wykazie. Co do 

zasady należy je umieszczać w nawiasach kwadratowych, np. [29]. 

W wykazie literatury pozycje powinny być posortowane alfabetycznie według reguły „słowo po słowie”, nie 

zaś „litera po literze” (autorzy nie powinni się zdawać w tym zakresie na sortowanie „wordowskie”, które opiera 

się na tej drugiej zasadzie). Zgodnie z tym wymogiem najpierw wymienia się samodzielne prace autora, a później 

publikacje przygotowane we współpracy z innymi autorami – w kolejności alfabetycznej według ich nazwisk, nie 

według lat publikacji, np.:  

[1] Kowalski W. Rodzaje betonu. Cement, Wapno, Beton 2009, Vol. 1, No. 9, s. 8–19.  

[2] Kowalski W., Nowak A. Beton. Świat Betonu 1972, Vol. 7, No. 1, s. 1–13.  

[3] Kowalski W., Wiśniewski K., Nowak A. Konstrukcje żelbetowe. [W:] Żelazobeton. Nowak A. (red.). Wyd. 

Mazowieckie, Warszawa 2002.  

Pozycje bibliograficzne powinny zawierać:  

a) w przypadku książek – nazwisko i inicjał autora (autorów), tytuł rozdziału, tytuł książki, nazwisko 

redaktora, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, ew. przedział stron, np.: [1] Biernacka 

C. Poszycia okrętowe. [W:] Okrętownictwo. Milecki E. (red.). Wyd. Morskie, Kraków 1987, s. 89–138.  

b) w przypadku artykułów z czasopism – nazwisko i inicjał autora (autorów), tytuł artykułu, nazwę 

czasopisma, rok, rocznik i numer czasopisma oraz przedział stron artykułu, np.: [1] Iksiński E., Zalewska 

J. Polyetherurethane composites. Cellulose 2003, Vol. 8, No. 4, s. 22–27.  

c) w przypadku artykułów ze stron internetowych – nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu, pełną 

ścieżkę dostępu do tego artykułu i datę dostępu, np.: [1] US-CERT, Control Systems Security Program 

(CSSP). Overview of cyber vulnerabilities (http://www.us-cert.gov/control_systems/csvuls.html) [dostęp: 

listopad 2016].  

Uwaga: opisu publikacji zbiorowej nie należy rozpoczynać formułą: Praca zbiorowa. Dopuszcza się, by 

pierwszym elementem opisu takiej pracy było nazwisko redaktora z oznaczeniem: (red.) lub (red. nauk.), np.: [1] 

Biliszczuk J. (red.), Budowa i budowniczowie Estakad Gądowskich we Wrocławiu, DWE, Wrocław 2003. lub [1] 

Budowa i budowniczowie Estakad Gądowskich we Wrocławiu, red. Biliszczuk J., DWE, Wrocław 2003.  

Adresy bibliograficzne innego rodzaju publikacji, takich jak np. referaty, materiały konferencyjne, normy, 

patenty, katalogi, muszą być zapisywane jednolicie i w sposób umożliwiający zainteresowanemu czytelnikowi ich 

bezproblemowe odszukanie. 
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