
Uwagi dotyczące techniki pisania pracy 

Każdy rozdział/podrozdział musi posiadać przynajmniej jeden akapit treści. Niedopuszczalne 

jest tworzenie tytułu rozdziału którego treść zaczyna się kolejnym podrozdziałem.  

Marginesy 

Zalecana wielkość marginesów wynosi 30 mm od każdej krawędzi. Należy uwzględnić 

również margines na oprawę, około 8÷12 mm. Nagłówek i stopkę należy umieścić około 

15 mm od krawędzi strony.  

Tekst podstawowy 

Tekst podstawowy zaleca się pisać krojem Times New Roman o wielkości 12 pkt., 

z interlinią 1,5 wiersza, z odstępami pomiędzy znakami wynoszącymi 0 pkt. Wcięcie 

pierwszego wiersza każdego pierwszego akapitu rozdziału/podrozdziału należy ustawić na 0, 

w pozostałych akapitach rozdziału/podrozdziału wcięcie pierwszego wiersza ustawić 

w przedziale od 0,75 do 1,5 cm, konsekwentnie dla całej pracy. Akapity należy wyjustować 

(wyrównać jednocześnie do lewej i prawej krawędzi obszaru roboczego strony). 

 Dopuszcza się ustawienie nieznacznego odstępu pomiędzy akapitami (definiując np. 

odstęp po akapicie wielkości 4 pkt.  Należy pamiętać, że: 

• przeciętnie należy umieścić 30 wierszy na stronie,  

• 60 znaków w każdym wierszu,  

• znak interpunkcyjny należy do wyrazu, który go poprzedza, z wyjątkiem znaków: „ (.  

• w tekście należy stosować cudzysłowy polskie: „”, a nie angielskie: "". 



Rozdziały 

W zależności od przyjętej struktury pracy, można w niej wyróżniać 3 poziomy rozdziałów 

i podrozdziałów. W zależności od poziomu danego rozdziału/podrozdziału należy stosować 

następujące kontrasty typograficzne. 

Rozdział poziomu pierwszego 
nienumerowany 

Rozdziały poziomu pierwszego nienumerowane należy sformatować czcionką Arial 

o wielkości 20 pkt., z atrybutem pogrubiony. Odstęp po akapicie należy ustawić na 20 pkt. 

Akapit należy wyrównać do lewej krawędzi strony, a interlinię należy ustawić pojedynczą.  

Należy pamiętać, że rozdziały pierwszego poziomu (numerowane i nienumerowane) mają 

rozpoczynać się od nowej nieparzystej strony (warto zaznaczyć opcję: podział strony przed 

akapitem).  

W tytułach rozdziałów i podrozdziałów nie należy: 

• stawiać kropek na końcu tytułu, 

• cytować pozycji wykorzystywanej literatury, 

• podkreślać tekstu. 

Rozdziały dla pierwszego poziomu nienumerowane stosować należy między innymi dla haseł: 

Spis treści, Wstęp (Wprowadzenie), Wykaz literatury, Załączniki 

1. Rozdział poziomu pierwszego numerowany 

Rozdziały poziomu pierwszego numerowane należy sformatować tak jak rozdział poziomu 

pierwszego nienumerowany, z tą różnicą, że należy tytuł poprzedzić kolejnym numerem 

rozdziału, po którym należy postawić kropkę i spację. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba 

złamania wiersza w tytule rozdziału, kolejne linie należy zawijać pod początkiem tytułu a nie 

pod numerem rozdziału. Poniżej zamieszczono przykład ilustrujący. 
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1.1. Podrozdział poziomu drugiego z przykładem łamania 
wiersza 

Podrozdziały poziomu drugiego należy sformatować czcionką Arial o wielkości 16 pkt., 

z atrybutem pogrubiony. Odstęp po akapicie należy ustawić na 16 pkt., natomiast odstęp 

przed na 32 pkt. Należy zadbać o to, by tytuł rozdziału nie został rozdzielony pomiędzy 

strony oraz by na stronie, na której wystąpi, wystąpił również pierwszy akapit tekstu tego 

podrozdziału (co najmniej dwa wiersze pierwszego akapitu). Akapit należy wyrównać do 

lewej krawędzi strony, a interlinię należy ustawić pojedynczą.   

1.1.1. Podrozdział poziomu trzeciego  

Podrozdziały poziomu trzeciego należy sformatować czcionką Arial o wielkości 12 pkt., 

z atrybutem pogrubiony. Odstęp po akapicie należy ustawić na 12 pkt., natomiast odstęp 

przed na 24 pkt. Należy zadbać o to, by tytuł rozdziału nie został rozdzielony pomiędzy 

strony oraz by na stronie, na której wystąpi, wystąpił również pierwszy akapit tekstu tego 

podrozdziału. Akapit można wyrównać do lewej krawędzi strony lub wyjustować, a interlinię 

należy ustawić pojedynczą.   

Wzory 

Wzory edytowane w edytorze równań umieszczamy centralnie i numerujemy po prawej 

stronie w nawiasach okrągłych. Numer wzoru powinien składać się z numeru rozdziału 

głównego, w którym dany wzór się znajduje i kolejnego numeru wzoru w obrębie rozdziału, np.: 
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gdzie: 
 - współczynnik roboczy; 
 - zakres rzeczywisty; 
 - zakres teoretyczny. 

Symbole, występujące w objaśnieniach pod wzorami, powinny być pisane taką samą 

czcionką, jaką są one napisane we wzorze. Zmienne należy pisać kursywą a stałe normalną 

czcionką. Numerować należy tylko wzory podstawowe lub końcowe. Wzorów 

otrzymywanych w trakcie przekształceń nie numeruje się, chyba, że zachodzi konieczność 

powołania się na nie w dalszych przekształceniach lub tekście pracy. Przed każdym wzorem 

i po nim (po objaśnieniach) należy zwiększyć odstęp o 12 pt. dla zachowania należytej 

czytelności. 

 Wzory i objaśnienia stanowią integralną część tekstu pracy i w stosunku do nich 

obowiązują wszystkie zasady interpunkcyjne (przecinki, kropki, dwukropki itp.). 

Numeracja stron 

Przy pisaniu pracy obowiązuje ciągła numeracja stron. Strona tytułowa pracy ma numer 1, 

jednak tego numeru nie wpisuje się. Podobnie, nie należy numerować wszystkich stron, na 

których występuje tytuł rozdziału pierwszego poziomu, niezależnie od tego czy jest 

numerowany, czy nie. Numery pozostałych stron zaleca się umieszczać 

w nagłówku z wyrównaniem do zewnętrznego marginesu. 

Uwaga! 
Jeśli strona parzysta nie zawiera tekstu, wówczas nie należy tam wstawiać numeru strony. 

  

 Należy pamiętać, że załączniki związane z metryką pracy (Załącznik 2 

i Załącznik 3) należy drukować na stronach nieparzystych. 

 Do opisu czynności wykonanych stosuje się formę bezosobową czasu przeszłego, 

a więc „zaprojektowano”, „zastosowano”, a nie „zaprojektowałem”, „zastosowałem”, 

a jeszcze lepiej stronę bierną czasu przeszłego: „zostało zastosowane”, „zostało 

zaprojektowane”. 



Wykaz ważniejszych oznaczeń  

Wykaz ważniejszych symboli, oznaczeń i skrótów umieszcza się bezpośrednio po spisie 

treści. Zastosowane oznaczenia, składające się z liter alfabetu łacińskiego, należy wymienić 

w porządku alfabetycznym. Jeżeli użyto również oznaczeń złożonych z liter alfabetu 

greckiego, to należy je wymienić po oznaczeniach łacińskich w takiej kolejności, w jakiej 

występują one w alfabecie greckim. Wszystkie inne oznaczenia i symbole wymienić 

w ostatniej kolejności. 

 Symbole umieszczone w spisie oznaczeń powinny być napisane taką samą czcionką, 

jaką są napisane w tekście pracy. Przykład wykazu ważniejszych symboli, oznaczeń i 

skrótów podano w Załączniku 5. 

Tablice 

Wszystkie zamieszczone w pracy tablice powinny być ponumerowane oraz zatytułowane. Numer 

i tytuł tablicy umieszcza się nad tablicą, wyrównany do lewej krawędzi tabeli, czcionką 

o wielkości 10 pkt. z odstępem przed 12 i po 6 pkt., interlinią pojedynczą. Tablice numeruje się 

liczbami arabskimi w analogiczny sposób jak wzory np. Tabl. 1.1. Po tablicy zachować odstęp 

12 pt. Tablice należy centrować. Ewentualne przypisy, dotyczące tekstu w tablicy, umieszcza 

się bezpośrednio pod tablicą. 

Tabl. 1.1. Wady i zalety gazyfikatora współprądowego i przeciwprądowego 

Gazyfikator Wady Zalety 

Współprądowy 

• Stosowanie rozdrobnionej 

biomasy 

• Szlakowanie 

•  Niska sprawność 

• Wilgotność wsadu do 25% 

• Gaz lepszej jakości 

(mało substancji 

smolistych) 



Gazyfikator Wady Zalety 

Przeciwprądowy • Gaz gorszej jakości (dużo 

substancji smolistych) 

• Stosowanie dużych 

kawałków biomasy 

• Wysoka sprawność 

• Wilgotność wsadu do 

60% 

 

 

 

  Rysunki, schematy, fotografie 

Każdy z tych elementów pracy musi posiadać swój numer pisany liczbami arabskimi, 

składający się z numeru głównego rozdziału i kolejnego numeru rysunku, umieszczony po 

skrócie „Rys.” niezależnie, czy jest to rysunek, schemat, czy fotografia, np. Rys.1.1. Jeżeli 

rysunek składa się z kilku części, to powinny być one oznaczone literami łacińskimi, np.: a), 

b). Podpis powinien być umieszczony bezpośrednio pod rysunkiem, centralnie względem osi 

rysunku. Nie stawia się kropki na końcu podpisu.  

 Przed rysunkami należy zachować odstępy 12 pkt. Po rysunku ale przed podpisem 

należy zastosować odstęp 6 pkt i wreszcie po podpisie również 12 pkt. Rysunki powinny być 

centrowane. 

 
Rys. 1.1. Spalanie fluidalne w warstwie  a) stacjonarnej i b) cyrkulacyjnej 

Grupę literowo-liczbową złożoną ze skrótu „Rys.” („Tabl.”) i numeru zaleca się pisać 

z pojedynczą, tzw. „sztywną” spacją (w edytorze Word: CTRL+SHIFT+spacja, LaTeX ~) 

w celu uniknięcia rozsuwania przy automatycznym formatowaniu tekstu. np. Rys. 1.1. 

(Tabl. 1.1). 



Wykaz literatury 

Poszczególne pozycje literaturowe numeruje się kolejno cyframi arabskimi ujętymi 

w nawiasy kwadratowe i zestawia się wg dwóch możliwych sposobów: 

• w porządku alfabetycznym wg nazwisk autora lub pierwszego wyrazu tytułu (np. 

katalogu, normy), 

• w kolejności cytowania w pracy. 

Wykaz literatury może obejmować: pozycje książkowe, artykuły, referaty konferencyjne, 

normy, prace niepublikowane, adresy stron internetowych. 

 Dla pozycji książkowych podaje się pierwsze litery imion i nazwisko autora, tytuł, 

nazwę wydawnictwa, miejscowość oraz rok wydania. 

 Dla artykułu podaje się pierwsze litery imion i nazwisko autora, tytuł, nazwę 

czasopisma, rocznik, numer, rok wydania oraz numery stron. 

 Dla referatów konferencyjnych podaje się  pierwsze litery imion i nazwisko autora, 

tytuł referatu, nazwę konferencji, datę i miejsce odbycia się konferencji oraz numer stron 

materiałów konferencyjnych, na których referat jest drukowany. 

 Dla norm technicznych w miejsce autora podaje się symbol normy, a następnie jej 

pełen tytuł. 

 Dla prac niepublikowanych po autorze i tytule można podać nazwę firmy, w której 

autor jest zatrudniony. Następnie należy dodać: [praca niepublikowana]. Przykład wykazu 

literatury przedstawiony jest w Załączniku 6.  

 

 

Uwaga! 

Szczegóły dotyczące sposobu redakcji pracy  
muszą być ustalone z promotorem! 
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