
 

 

 INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 
 

1. Tekst pracy winien być przygotowany w edytorze MS Word (w wersji 2000/XP/2003). 

 

2. Przy przygotowaniu tekstu należy stosować następujące zasady: 

a) czcionka Times New Roman CE 12,  

b) 1,5 odstępu między liniami, 

c) normalne odstępy między wyrazami, 

d) można stosować: wytłuszczenia, kursywę, podkreślenia, 

e) marginesy (wszystkie): 2,5 cm, 

f) w tekście nie należy stosować łamania na kolumny ani wstawiania ramek, tabel i rysunków. 

 

3. Maksymalna objętość referatu (tytuł, streszczenie, tekst, tabele, rysunki, literatura) – 10 stron, 

komunikatu – 5 stron. 

 

4. Tekst powinien być dostarczony w postaci czytelnego wydruku komputerowego na papierze formatu A4 

(21x29,7 cm) oraz w wersji elektronicznej. 

 

5. Wszystkie strony tekstu głównego pracy winny być ponumerowane na dole, pośrodku; należy stosować 

automatyczną numerację stron właściwą dla stosowanego edytora. Podtytuły należy zaznaczać 

hierarchicznie: 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 itd. (nie więcej niż dwie cyfry). 

 

6. W tekście głównym należy wyraźnie zaznaczyć miejsce, w którym powinna znaleźć się ilustracja, tabela, 

zdjęcie (np. Rys.1, Tabela 2). Wszystkie nazwy łacińskie powinny być napisane kursywą. 

 

7. Dane liczbowe należy podawać zgodnie z układem SI. 

 

8. Pozycje PIŚMIENNICTWA powinny być podane alfabetycznie. Prace tego samego autora należy 

umieścić chronologicznie, jeśli są z tego samego roku oznacza się je literami np. 1960a, 1960b itd. 

- prace z czasopism: 

[17] Krzywiecki S., Jurkowski M., Kuźniewicz J.: Wpływ livexu na wzrost i rozwój okrywy włosowej 

lisów srebrnych. Zesz. Nauk. AR Wroc., XXXVI, 225, 195-204. Wrocław 1991. 

- prace z wydawnictw nieseryjnych (sympozja, encyklopedie itp.): 

[3] Smith A.B.: Growth of plants. Encyclopedia of Science, Engel W.(ed.), Vol.2, 82-84. PWN, Warszawa 

1980.  

- książki: 

[7] Żuk B.: Biometria stosowana. PWN, Warszawa 1989. 

 

9. Skróty bibliograficzne winny być stosowane zgodnie z aktualnym katalogiem skrótów. 

 

10. Tabele, rysunki i fotografie: 

a) tabele, rysunki i fotografie prezentowane są w tonacji czarno-białej. Maksymalny format A4. 

b) wszystkie tabele i rysunki powinny być dostarczone w wersji numerycznej na osobnych plikach 

(tab1.*, tab2.*, rys1.* itd.). Tabele i rysunki, wraz z tytułami, kolejno ponumerowane liczbami 

arabskimi, powinny być dostarczone również w formie wydruku. 

c) tabele należy sporządzić w programie Excel (w wersji 2000/XP/2003), Word (w wersji 

2000/XP/2003), 

d) rysunki, wykresy, diagramy powinny być przygotowane przy pomocy programów graficznych, 

takich jak: CorelDraw (do wersji 11 włącznie) , Excel, Word z zaznaczeniem nazwy odpowiedniego 

pliku, 

e) w przypadku niemożności zapisu rysunku w postaci wektorowej lub użycia w rysunku obrazów 

zeskanowanych należy stosować formaty: *.tif, *.jpg. 

 

 

 



tytuły naukowe, imiona i nazwiska autorów (odstęp pojedynczy, czcionka 11pkt) 

nazwy i adresy instytucji - w języku polskim i angielskim (odstęp pojedynczy, czcionka 11pkt). 
 

 

TYTUŁ PRACY 

 w języku polskim i angielskim 

(DRUK, CZCIONKA 14pkt.)  

 

 

Streszczenie: 

streszczenie w języku polskim i angielskim do 20 wierszy - każde, czcionka 11 pkt., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany; 

streszczenie w języku polskim i angielskim do 20 wierszy - każde, czcionka 11 pkt., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany; streszczenie w 

języku polskim i angielskim do 20 wierszy - każde, czcionka 11 pkt., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany; streszczenie w języku polskim i 

angielskim do 20 wierszy - każde, czcionka 11 pkt., odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany; 

 

1. WSTĘP (druk, czcionka 12 pkt) 

1.1. Podtytuł (czcionka 12 pkt)  

Tekst referatu: czcionka 12 pkt, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 1,25 cm, tekst 

wyjustowany, odstęp półtora, odstępy przed i po akapicie 0 pkt. Prosimy nie stosować dodatkowych 

linii odstępu między akapitami.  Tekst referatu: czcionka 12 pkt, wcięcie pierwszego wiersza akapitu 

1,25 cm, tekst wyjustowany, odstęp półtora, odstępy przed i po akapicie 0 pkt. Prosimy nie stosować 

dodatkowych linii odstępu między akapitami.  

 

PIŚMIENNICTWO: (druk, czcionka 12pkt) 

[1] A.W kolejności alfabetycznej. 

[2] B. Czcionka 11 pkt., odstęp pojedynczy. 

[3] Kajak Z.: Hydrobiologia – limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN, Warszawa 1998. 

[4] Kowalski S., Nowak J.: Bilans związków azotu i fosforu.... Zesz. Nauk. PRz. 1991, 225: 195-204.  

 


