
WYMOGI EDYTORSKIE 

 

 

Imię i nazwisko Autora 

Uczelnia 

 

TYTUŁ ARTYKUŁU Czcionka Times New Roman, 14 pkt., pogrubienie 

 

Streszczenie: (w języku polskim i angielskim)  

Maksymalnie 10 linijek, czcionka Times New Roman, 10 pkt., interlinia 1,0, marginesy 2,5 cm. 

Słowa kluczowe: (w języku polskim i angielskim) 

 

Śródtytuły  - Times New Roman, 12 pkt., pogrubienie 

 

Wymagania ogólne – tekst właściwy 

Do druku będą przyjmowane artykuły do 40.000 znaków (jeden lub kilku autorów), które będą 

stanowiły odrębny rozdział w monografii. 

Rozdział powinien być przygotowany na papierze w formacie A4 (210 x 297 mm) z marginesami 

2,5 cm, interlinia 1,5.  

Bibliografia powinna być umieszczona na końcu rozdziału, a przywołane źródła powinny być 

uporządkowane w kolejności alfabetycznej.  

 

Wymagania techniczne 

Tekst artykułu powinien być zapisany w pliku w formacie .doc.  

Artykuł należy przesłać pocztą e-mail na adres:  psmazur@wp.pl w terminie do 1.06.2014 r.  

 

Tabele, wykresy, równania i ilustracje 

Wykresy i ilustracje powinny być dostosowane do druku czarno-białego.  

Powinny także być podpisane i zawierać źródło pochodzenia lub zapis: opracowanie własne. 

Stosujemy wyłącznie przypisy i odwołania dolne, wielkość czcionki 10 pkt.  

Dane cytowanych publikacji zapisujemy w bibliografii i przypisach w następujący sposób:



Przypisy: 

 

Przywołanie pozycji książkowej: 

A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 23. 

Przywołanie artykułów w książkach lub materiałach konferencyjnych: 

H. Kędzierska, Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu samoświadomości, [in:] Dokąd 

zmierza polska szkoła?, red. D. Klus-Stańska, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 23. 

Przywołanie artykułów z czasopism: 

Z. Melosik, Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu życiowego, „Problemy 

Wczesnej Edukacji” 2008 nr 1, s. 4-9. 

Przywołanie zasobów internetowych: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - http://www.men.gov.pl/, [dostęp z dnia: 01.07.2009]. 

 

Bibliografia: 

 

Przywołanie pozycji książkowej: 

Matczak A., Zarys psychologii rozwoju, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. 

Przywołanie artykułów w książkach lub materiałach konferencyjnych: 

Kędzierska H., Nauczyciele polskiej szkoły w poszukiwaniu samoświadomości, [in:] Dokąd 

zmierza polska szkoła?, red. D. Klus-Stańska, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 2-

18. 

Przywołanie artykułów z czasopism: 

Melosik Z., Edukacja merytokratyczna i społeczne konstrukcje sukcesu życiowego, „Problemy 

Wczesnej Edukacji” 2008 nr 1, s. 4-9. 

Przywołanie zasobów internetowych: 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - http://www.men.gov.pl/,[dostęp z dnia: 01.07.2009]. 

 

Stosujemy skróty łacińskie: 

[in:], op. cit., ibidem. 


