
Imię NAZWISKO, Imię NAZWISKO (12 pkt., bold) 
1
Afiliacja pierwszego autora wraz z adresem e-maliowym (10 pkt) 

1
Afiliacja drugiego autora wraz z adresem e-maliowym 

12 pkt 

12 pkt 

12 pkt 

TYTUŁ ARTYKUŁU(14 pkt bold, tekst wyśrodkowany)   
12 pkt 

12 pkt 
Streszczenie: Tutaj powinien być zawarty tekst streszczenia napisany czcionką Times New Roman CE, 

11 pkt. Wyrównanie dwustronne. Streszczenie nie powinno zawierać więcej niż 10 wierszy. 

12 pkt 

12 pkt 

1. TYTUŁ ROZDZIAŁU( wielkie litery,12 pkt., bold) 

12 pkt 

1.1. Tytuł podrozdziału (bold 12 pkt.) 

Do napisania artykułu, w celu opublikowania w Rozprawach Naukowych i Zawodowych 

PWSZ w Elblągu, należy użyć edytora Microsoft Word for Windows. Dokument ma być 

przygotowany na drukarkę laserową. 

Styl tekstu artykułu: Standardowy. Czcionka: Times New Roman CE – 12 pkt; normalny. 

Wyrównanie: dwustronne. Format akapitu – pierwszy wiersz – akapit: 0,5 cm.  

Odstępy między wierszami: 1,5p.  Marginesy: wszystkie – 2,5 cm.  

Autor powinien dostarczyć artykuł w formie elektronicznej. Oprócz tego należy dołączyć 

wydruk artykułu. Numery stron należy nanieść ołówkiem i umieścić na dole strony. Objętość 

pracy nie powinna przekroczyć 15 stron. 

Powoływanie się w tekście na literaturę następuje poprzez podanie numeru pracy w nawia-

sach kwadratowych [1] (ewentualnie [1, 2] lub [1-3]). 

12 pkt 

2. RYSUNKI, SCHEMATY, TABELE(12 pkt., bold) 

12 pkt 

2.1. Rysunki 

Rysunki, schematy, zdjęcia, tabele muszą być umieszczone w tekście, (opisy do rysunków: 

Rys. 1, Rys. 2; do tabel: Tab. 1, Tab. 2, do zdjęć; Fot. 1, Fot. 2 itd.). Rysunki, tabele oraz ich 

podpisy powinny być wyśrodkowane oraz numerowane jak w przykładzie. Podpis tabeli po-

winien znajdować się nad tabelą, a podpis rysunku pod rysunkiem. 

Rysunki, które mają być umieszczone w tekście powinny być zapisane w formacie *.JPG, 

*.TIF, *.EPS i dodatkowo dostarczone w osobnych plikach. Skanowane pliki powinny być w 

trybie czarno-białym lub w skali szarości.   



 
 

Rys. 1. Podpis rysunku (Times New Roman 11 pkt, wyśrodkowany) 
 

Rysunki (schematy) powinny być wykonane w orientacji pionowej. Orientację poziomą 

można stosować w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. 

12 pkt 

2.2. Tabele 

Tekst w tabeli należy pisać krojem Times New Roman CE, 11 pkt.  

12 pkt 
Tabela 1. „Tytuł tabeli” (Times New Roman 11 pkt, wyśrodkowany) 

1 Tabela Tabela Tabela 

2 tabela tabela tabela 

 

Zaleca się orientację pionową tabel. Tabele nie powinny dzielić akapitów. 

12 pkt 

3. WZORY  
12 pkt 

Wzory matematyczne, najlepiej aby były wycentrowane na stronie. Numery wzorów napi-

sane krojem tekstu głównego, umieszczać w nawiasach okrągłych i równać do prawego brze-

gu szpalty.  

            
22c ba                                                                 (1) 

 

LITERATURA (12 pkt., bold) 
12 pkt 

Spis literatury podaje się w kolejności cytowania wg poniższego wzoru. Numeracja bez nawiasów 

kwadratowych. Krój czcionki Times New Roman CE, 11 pkt.  

1. Łabanowski J., Nieniszczące metody badań zużycia rur katalitycznych reformerów metanu. Inży-

nieria i Aparatura Chemiczna, 4-5, 2000, s. 14-18. 

2. Malkiewicz T., Metaloznawstwo stopów żelaza, PWN Warszawa-Kraków 1976. 

3. Miko E., Lubecka E., Lubecki P., Stępiński L., Eksperymentalna weryfikacja modelu konstytu-

owania chropowatości powierzchni toczonych ostrzami o różnym stopniu zużycia, Materiały II 

Międzynarodowej Konferencji „Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej”, Gorzów Wiel-

kopolski – Lubniewice 1993, s. 45-48. 

 

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM (12 pkt., bold) 
 

Abstract: W tym miejscu należy umieścić streszczenie w języku angielskim, przygotowane wg wskazó-

wek do streszczenia w jęz. polskim  

 

Ewentualne podziękowania i adnotacje powinny znaleźć się na końcu artykułu (czcionka 11 pkt) 


