
Wskazówki dla autorów 
Redakcja wydawnictwa Materiały Elektroniczne prosi autorów o nadsyłanie zamówionych 

artykułów pocztą elektroniczną, pod adres ointe@itme.edu.pl lub na nośniku magnetycznym, według 
następujących specyfikacji: 

1. Tekst 

a) Treść artykułu powinna być dostarczona w plikach o rozszerzeniu obsługiwanym przez 
program Word (najlepiej DOC i DOCX). Tekst powinien być pisany w sposób ciągły, 
podzielony na kolejno ponumerowane, zawierające tytuły, rozdziały. Oznaczenia zmiennych 
należy pisać czcionką pochyłą (kursywą). W tekście powinny być zaznaczone miejsca, 
w których mają znajdować się materiały ilustracyjne, jednak same grafiki powinny być 
umieszczone poza nim w oddzielnych plikach (patrz punkt 4). 

 
b) Podpisy do rysunków w języku polskim i angielskim, również winny być zapisane  

w oddzielnym pliku. 
 

c) Na pierwszej stronie artykułu powinny znajdować się następujące elementy:  
• imię i nazwisko autora. 
• tytuł naukowy, 
• nazwa miejsca pracy, 
• adres pocztowy, 
• e-mail, 
• tytuł artykułu zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

2. Streszczenie 

a) Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim. Każde z nich nie 
powinno przekraczać 200 słów. 

b) Należy także dodać słowa kluczowe zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

3. Bibliografia 

a) Pozycje bibliograficzne należy podawać w nawiasach kwadratowych w kolejności ich 
występowania. 
b) Sposoby sporządzania opisów bibliograficznych: 

• Opis bibliograficzny całej książki: 

Autor: Tytuł. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. 

• Opis bibliograficzny pracy zbiorowej pod redakcją: 

Tytuł. Pod red. (nazwiska redaktorów): Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. 

• Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki, (gdy cała książka jest tego 
samego autorstwa): 

Autor: Tytuł książki. Numer wydania. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. Tytuł fragmentu, Strony 
rozdziału. 



• Opis bibliograficzny fragmentu (rozdziału) książki z pracy zbiorowej: 

Autor: Tytuł fragmentu. W: Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa wydawca, Rok wydania, ISBN. 

• Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma: 

Autor: Tytuł artykułu . „Tytuł czasopisma” Rok, Wolumin, Numer, Strony. 

• Opis artykułu w czasopiśmie internetowym: 

Autor: Tytuł artykułu [on line], Rok, Wolumin, Numer [dostęp – data] Strony, Adres w Internecie. ISSN 

• Strona WWW: 

Autor: Tytuł [on line]. Miejsce wydania: Instytucja sprawcza [dostęp – data], Adres w internecie. 

4. Elementy graficzne 

a) Każdy materiał ilustracyjny powinien być zapisany w oddzielnym pliku (PCX, TIF, BMP, 
WFM, WPG, JPG) o rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi. 

b) W przypadku materiałów ilustracyjnych niebędących oryginalnym dorobkiem autora/ów 
należy zacytować ich źródło, umieszczając je w bibliografii. 

5. Wzory 

a) Wzory należy numerować kolejno cyframi arabskimi 
b) Zmienne należy oznaczyć czcionką pochyłą. 
c) W przypadku wzorów niebędących oryginalnym dorobkiem autora/ów należy zacytować ich 

źródło, umieszczając je w bibliografii. 
 

 

6. Autora obowiązuje wykonanie korekty autorskiej. 

 

 

 


