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o Jeśli praca będzie bindowana – marginesy normalne: góra 2,5 cm, dół 2,5 cm, lewy 

2,5 cm, prawy 2,5 cm 

o Jeśli praca będzie w twardej okładce - góra 2,5 cm, dół 2,5 cm, lewy 3,5 cm, prawy 

1,5 cm 

 Tekst główny:  

o zalecana czcionka Times New Roman, wielkość 12 punktów, rozstrzelenie czcionek 

standardowe 

o odstęp 1,5 między kolejnymi wierszami tekstu oraz akapitami 

o każdy akapit rozpoczynamy od wcięcia (tabulacji), najlepiej ½ cala (1,25 cm) 

o wyrównywanie do obu stron (justowanie obustronne) 

o numeracja stron centralnie na dole 

 Numeracja rozdziałów i podrozdziałów - przykład:  

1. Wstęp 

1.1. Cel i zakres pracy 

1.2. Źródła informacji i metody badawcze 

2. Położenie obszaru badań 

3. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. 

3.1. Budowa geologiczna 

3.2. Rzeźba terenu 

3.3. Warunki klimatyczne 

3.4. Wody 

3.4.1. Wody powierzchniowe 

3.4.2. Wody podziemne 

3.5. Gleby 

3.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

4. Działalność człowieka w środowisku przyrodniczym badanego obszaru 

4.1. Osadnictwo 

4.2. Rolnictwo 

4.3. Przemysł 

4.4. Turystyka 

4.5. Stan i ochrona środowiska przyrodniczego 
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 Zwroty obcojęzyczne (łacińskie, angielskie, francuskie i in.) piszemy kursywą (czcionką 

pochyłą), np. ad rem, par excellence, sensu stricto, ibidem. 

 Nie zaleca się stosowania żadnych wyróżników, np. podkreśleń - jak w niniejszym zdaniu, 

wyróżnień tłustym drukiem etc. Nie dotyczy to tytułów rozdziałów i podrozdziałów, których 

czcionkę „pogrubiamy” lub/i powiększamy o 1 punkt. Każdy kolejny tytuł umieszczamy na 

początku strony centralnie lub z justowaniem lewostronnym.   

 Kursywą także piszemy tytuły (książek, artykułów, np. Geologia regionalna kontynentów). 

Przykłady tytułów w pracy ograniczamy, ponieważ dajemy obowiązkowo spis literatury, do 

którego zawsze możemy odesłać czytelnika.  

 Przed kropką, przecinkiem, średnikiem, dwukropkiem nie stawiamy spacji.  

 Po kropce, przecinku, średniku, dwukropku stawiamy spację. 

 Na końcu wiersza nie zostawiamy jednoliterowych spójników i innych niesamodzielnych 

części zdania – również dwu-trzyliterowych (i, a, o, w, u, z, do, na, dla, ku). Podobnie 

postępujemy w przypadku inicjałów, numerów, miar (K., 1, ¾, 20., XX) itd. 

 Przypisy w tekście: 

o odsyłacze do literatury wskazujące źródło, np. (Niewiarowski 2002); odsyłacze 

uzupełniające: (por. Niewiarowski 2002) (zob. Niewiarowski 2002) (vide 

Niewiarowski 2002) ; odsyłacze w tekście ciągłym: M. Niewiarowski (2002) lub bez 

inicjału imienia, np. Niewiarowski (2002). Uwaga! Pomiędzy kropką po inicjale 

imienia a nazwiskiem występuje spacja. Tak samo między inicjałami, np. R. F. Davis. 

o przypisy u dołu strony oznaczamy numerami porządkowymi (kolejnymi). 

 Cytowanie: 

o Typowe, uproszczone: stosujemy przypis w nawiasie odsyłający do literatury, np. 

(Allen 1990), bez zaznaczania zakresu stron; jeśli odwołujemy się do kilku pozycji 

literatury: (Allen 2000, Kondracki 2000, Starkel 2005); jeśli cytujemy pozycje dwóch 

autorów: (Folk i Ward 1957) lub (Folk & Ward 1957), ewentualnie (Folk, Ward 

1957); jeśli cytujemy pozycje wieloautorskie (autorów więcej niż dwóch): 

(Gudmundsson at al. 2004) lub (Gudmundsson i in. 2004), natomiast w spisie 

literatury wymieniamy wówczas wszystkich autorów tego dzieła. Można także 

cytować autorów, odmieniając ich nazwiska, z podaniem daty (roku) wydania pracy w 

nawiasie, np. „.. według Allena (1990) zachodzi następująca prawidłowość…” Przy 

cytowaniu z tzw. drugiej ręki, jeśli nie możemy dotrzeć do oryginału publikacji 

stosujemy zapis: (Davis 1908 vide Klimaszewski 1978). W przypadku cytowania 

danych ze stron internetowych podajemy skrótowy zapis adresu strony, np. 

(www.pgi.gov.pl). Możemy przy tym dopisać hiperłącze, które można będzie 

uaktywniać w wersji elektronicznej, dołączonej do pracy na płycie CD/DVD.  



o dokładne: stosujemy cudzysłów, np. „W najmłodszym piętrze okresu kredowego...”. 

Po cytacie następuje odesłanie do źródła (przypis w nawiasie), np. (Allen 1994, s. 40).  

 Odsyłacz w tekście do ilustracji, np. (fot. 2), (rys. 3), (tab. 4). Jeśli wszystkie ilustracje 

(rysunki, w tym mapy, fotografie i in.) numerujemy kolejno, można je nazwać figurami (fig. 

1) lub rycinami (ryc. 1). Nie powodu do użycia w nawiasie wielkiej litery.  

 Spisy źródeł umieszczamy w końcowej części pracy. Obowiązują: 

o dokładny spis cytowanej literatury, z precyzyjnym podaniem zakresu stron danych 

dzieł. Jeśli cytujemy dane ze stron internetowych, podajemy w specjalnym wykazie 

adresy internetowe na tyle dokładnie, aby czytelnik mógł szybko odszukać te dane w 

przeglądarce. Podajemy także nazwę instytucji lub nazwisko osoby - właściciela praw 

autorskich strony.  

o spis rysunków (w tym map, wykonanych przez autora/autorkę) 

o spis fotografii (informacje o autorstwie fotografii w jej podpisie, w przypadku 

zamieszczenia wyłącznie fotografii autora, można taka informację zamieścić w opisie 

metod, aby nie powtarzać kilkadziesiąt razy „fot. autora”)  

Zaleca się dołączenie innych spisów: stron internetowych, dokumentacji różnego 

rodzaju, map topograficznych oraz innych istotnych dla pracy licencjackiej 

materiałów, które można ująć w przejrzystym spisie.  

 Literatura – do spisu trafiają tylko pozycje cytowane. Jednocześnie nie może zabraknąć 

danych bibliograficznych pracy któregokolwiek autora wymienionego choćby tylko raz w 

tekście. Formatując spis stosujemy wysunięcie, najlepiej wielkości wcięcia akapitowego, np. 

1,2 cm. Przydatna jest numeracja prac. W spisie bibliograficznym możemy zmniejszyć o 1 

punkt wielkość czcionki w stosunku do czcionki głównego tekstu. Odstęp między wierszami 
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