
Wskazówki dla Autorów referatów 
 
Imi ę 1 i Nazwisko 1, Imię 2 i Nazwisko 2 (Times New Roman 10 pt. pogrubiony) 
Nazwa instytucji pierwszego autora (9 pt., kursywa) 
Nazwa instytucji drugiego autora (9 pt., kursywa) 

1 x 15 pt. 
TYTUŁ REFERATU (TIMES NEW ROMAN 11 PT., ODST ĘPY 

MI ĘDZY WIERSZAMI POJEDYNCZE, CZCIONKA POGRUBIONA) 
1 x 10 pt. 
1 x 10 pt. 
Streszczenie: Organizatorzy proszą o przygotowanie referatu /komunikatu, posteru/ według 
niniejszego wzoru. Każdy referat powinien zawierać streszczenie w języku polskim o długości 
maksimum 10 linii oraz do 4 słów kluczowych identyfikujących zagadnienie przedstawiane w 
referacie /komunikacie, posterze/. Tłumaczenie streszczenia wraz z tytułem referatu w języku 
angielskim powinno być zamieszczone na końcu referatu przed spisem literatury. (Times New 
Roman 9 pt.) 

1 x 15 pt. 
Słowa kluczowe: Times New Roman 9 pt. 

1 x 15 pt. 
1. Punkt główny (Times New Roman 11 pt. czcionka pogrubiona, 

odstępy między wierszami pojedyncze) 
1 x 10 pt. 

Tekst powinien być pisany w języku polskim lub angielskim w jednej kolumnie 
w edytorze Word z pojedynczym odstępem miedzy wierszami. Ustawienia rozmiaru 
papieru powinny wynosić: szerokość 16,2 cm, wysokość 23,7 cm. Lewy, prawy 
i dolny margines 2 cm. Górny margines 1,5 cm. Akapity należy rozpoczynać 
z wcięciem równym 0,5 cm wyrównany do lewego i prawego marginesu. Tekst nie 
powinien przekraczać 6 stron dla referatu, 4 stron dla komunikatu oraz  2 stron dla 
posteru. 
1 x 10 pt. 
1.1 Podrozdział (Times New Roman 10 pt. pogrubiony) 
1 x 10 pt. 

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman o wielkości 10 pt. 
Tytuł referatu, imiona i nazwiska autorów oraz nazwa instytucji tak jak pokazane jest 
w niniejszym wzorze. Tekst należy pisać bez wyróżnień, tj. nie dopuszcza się tekstu 
rozstrzelonego, podkreślania i pisania dużymi literami, z wyjątkiem nazw, które 
umownie pisze się dużymi literami (np. CD-ROM) lub firm, których nazwy pisane są 
zawsze dużymi literami. Tytuły rozdziałów należy pisać wytłuszczonymi literami 
wielkości 11 pt, podrozdziały wytłuszczonymi literami wielkości 10 pt. Należy 
pamiętać o interlinii 10 pt. pomiędzy rozdziałami i podrozdziałami. 
1 x 10 pt. 
1.2 Sposób pisania relacji matematycznych 
1 x 10 pt. 

Relacje matematyczne, zakończone przecinkiem, należy pisać w odległości 2,0 cm 
od lewego marginesu, z jednowierszowym odstępem górnym i dolnym. 
1 x 10 pt. 
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1 x 10 pt. 
Numery wzorów, w nawiasie okrągłym, należy umieszczać przy prawym 

marginesie. 
1 x 10 pt. 
1.3 Sposób umieszczania tabel 
1 x 10 pt. 

Tabele należy umieszczać na środku wiersza. Numerowane powinny być wg 
oddzielnej numeracji. Tytuł tabeli wraz z numerem należy umieścić nad tabelą. 
Tabela wraz z tytułem i źródłem powinna być oddzielona na górze i na dole interlinią 
10 pt. 
1 x 10 pt. 

Tabela 1. Klasyfikacja złośliwego oprogramowania (Times New Roman 10 pt. 
kursywa, czcionka pogrubiona) 

 Samorozmnażalny Wymagany program-nosiciel 
Wirusy Tak Tak 
Bakterie Tak Nie 

Źródło: (Times New Roman 9 pt.) 
1 x 10 pt. 

Sposób umieszczenia tabeli w tekście przedstawiony został powyżej. 
1 x 10 pt. 
2. Sposób umieszczania rysunków 
1 x 10 pt. 

Wykresy, schematy i fotografie traktowane jako rysunki, należy umieszczać na 
środku wiersza, numerowane według oddzielnej numeracji. Tytuł rysunku wraz 
z numerem (Times New Roman 10 pt., kursywa czcionka pogrubiona, tekst, 
wyśrodkowany) należy umieszczać pod rysunkiem. Dopuszczalne jest umieszczenie 
dwóch lub więcej rysunków obok siebie. Należy zwrócić uwagę na czytelność 
wykresów i wielkość czcionek opisujących przebiegi czy fragmenty rysunków. 
Fotografie powinny być czarno-białe i kontrastowe. Rysunki powinny być w formacie  
JPG, GIF, BMP. Niedopuszczalne jest zamieszczanie rysunków tworzonych za 
pomocą narzędzi graficznych edytora Word.  
1 x 10 pt. 
1 x 10 pt. 
TYTUŁ REFERATU W J ĘZYKU ANGIELSKIM /POLSKIM/ (TIMES 

NEW ROMAN 11 PT., CZCIONKA POGRUBIONA) 

1 x 15 pt. 
Abstract: W przypadku, gdy referat napisany jest w języku angielskim to przed spisem 
literatury należy zamieścić tytuł referatu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. 
(Times New Roman 9 pt.) 

1 x 15 pt. 
Key words: Times New Roman 9 pt. 
1 x 10 pt. 
1 x 10 pt. 
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Literatura (Times New Roman 11 pt., czcionka pogrubiona) 
1 x 10 pt. 
[1] Autor B.: Tytuł książki. Wydawnictwo, Miejsce wydania, rok. 
[2] Autor Cz.: Tytuł artykułu, Czasopismo, tom, numer, rok, strony. 
 


