
  



  

Źródła / bibliografia

Książka:

– Autor/Autorzy

– Tytuł

– Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz)

– Oznaczenie wydania (jeśli drugie lub kolejne)

– Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu)

– Miejsce i rok wydania

– Nazwa serii i nr tomu w serii

np.

2 H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, wyd. 5, 
Warszawa 2001.



  

Źródła / bibliografia

Artykuł w książce:

– Autor/Autorzy artykułu

– Tytuł artykułu

– Tytuł

– Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz)

– Oznaczenie wydania (jeśli drugie lub kolejne)

– Miejsce, rok wydania wydania

– Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (oznaczenie 
woluminu, strony)

np.:

1 M. Dłuska, Sylabizm, [w:] Poetyka. Zarys encyklopedyczny, red. 
Z. Kopczyńska, M.R. Mayenowa, Wrocław 1956, s. 345–386.



  

Źródła / bibliografia

Czasopismo:

– Tytuł

– Odpowiedzialność drugorzędna (redaktor, tłumacz)

– Wydanie

– Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery)

– Rok

– Seria

♦ Jeśli jest numeracja ciągła

1 „Kwartalnik Filozoficzny” 30, 2002, z. 4.

♦ Jeśli nie ma numeracji ciągłej

1 „Wieś jutra” 2008, nr 1.



  

Źródła / bibliografia
Artykuł w czasopiśmie:

– Autor/Autorzy artykułu

– Tytuł artykułu

– Odpowiedzialność drugorzędna (tłumacz)

– Tytuł wydawnictwa ciągłego

– Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, 
oznaczenie zeszytu, strona)

Autor, Tytuł, „Czasopismo” tom bez skrótu t., rok, strona.

Autor, Tytuł, „Czasopismo” tom bez skrótu t., rok, numer, strona.

Autor, Tytuł, „Czasopismo” rok, numer, strona.

Autor, Tytuł, „Czasopismo” rok, strona.

2 K. Miszczak, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, 
„Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4, s. 112.



  

Źródła / bibliografia
Źródło internetowe:

- Autor – jeśli jest*, 

- Tytuł,

- link,

- data dostępu

Np.: 

CIA World Factbook 2007, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/us.html#People, 20.05.2007



  

Opis rysunków/ tabel/ wykresów



  

Wstęp

Wstęp winien zawierać (Przechlewski, 2011):

1. ogólne wprowadzenie do problemu rozpatrywanego w pracy;

2. opis problemu badawczego, określenie celu pracy 
(pytań/problemów badawczych);

3. postawienie hipotez;

4. określenie zakresu pracy, metod, technik i narzędzi 
badawczych;

5. omówienie konstrukcji pracy.



  

Zakończenie

Przechlewski (2011), Zakończenie powinno zawierać:

1. zwięzły opis uzyskanych wyników;

2. wskazanie na napotkane trudności i potencjalne słabości;

3. wskazanie na potencjalnie ciekawe tematy do dalszych badań, 
które są konsekwencją wyników uzyskanych przez autora.


