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TYTUŁ, 13 BOLD. DUŻE LITERY. TEKST WYŚRODKOWANY
ODSTĘP: 2 WIERSZE, CZCIONKA TIMES NEW ROMAN 12 PT.
Streszczenie: Times New Roman 10 pt, tekst wyjustowany, interlinia – pojedynczy, odstęp po wierszu 6
pt. Streszczenie maks. 15 wierszy. Powinno zawierać krótki opis zawartości artykułu (główny cel, projekt
badania, zastosowane metody i procedury, główne wyniki, wnioski z danych i wyników, implikacje dla
dalszych badań).
Słowa kluczowe: Times New Roman 10 pt., tekst wyjustowany, odstęp po wierszu 6 pt. Max. 5 słów
kluczowych w kolejności alfabetycznej.

X.1. Punkty główne (Times New Roman 12 pt. małe litery, bold, tekst do
lewej, odstęp po wierszu 6 pt., bez kropki na końcu, interlinia
pojedyncza, odstęp przed i po 12 pt.)
Format strony niestandardowy: wys. 24 cm, szerokość 17 cm, prosimy przyjąć
marginesy odpowiednio: górny, dolny i lewy margines po 2,0 cm, margines prawy 1,5
cm, stopka 1,4 cm. Numeracja strony: dół wyśrodkowany, czcionka 10pt. Artykuł
należy pisać w edytorze Microsoft Word, używać wyłącznie czcionki Times New
Roman 11 pt., odstępy między wierszami dokładnie 14 pt., tekst wyjustowany,
wcięcie akapitu 1,1 cm.
− Dopuszcza się dzielenie wyrazów.
− Objętość publikacji od 15 000 do 20 000 znaków.
− Proponowana struktura artykułu: wstęp, metodologia, omówienie wyników,
podsumowanie, podziękowania, bibliografia.
X.1.1. Podpunkty (małe litery, 11 pt., bold, odstęp przed i po wierszu 12 pt.)
Cytowanie literatury w tekście – odnośnik w nawiasie kwadratowym [1].
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X.1.2. Wzory
Wzory 10 pt., wyśrodkowane, zmienne kursywą, z prawej strony – numer
wzoru (Y). Przy pisaniu wzorów należy korzystać wyłącznie z edytora równań. Przed
i po wzorze linia odstępu.
x=1

(1)

X.2. Tabele i rysunki
Tabele wyśrodkowane i umieszczone najlepiej na stronie, na której
zamieszczona jest pierwsza wzmianka na ich temat (to samo dotyczy rysunków).
Nazwy tabel umieszczamy nad tabelą, bez kropki po nazwie – kursywą, bold 10 pt.
Tabela X. Nazwa Odstęp po wierszu: 6 pt.
AA

BB

CC

DD

EE

FF

33

33

33

33

33

33
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qq

qq

qq

qq

qq

Źródło: Czcionka Times New Roman 9 pt. kursywa

Wykresy, schematy i fotografie traktować jako rysunki. Nazwy rysunków
umieszczać pod rysunkiem – kursywą, bold 10 pt. Fotografie czarno-białe,
kontrastowe, rozdzielczość co najmniej 300 dpi. Rysunki powinny być w formie
używanej przez program MS Word tj. tif, eps, jpg, bmp, pcx, wmf. Prosimy również o
załączenie plików w wersji źródłowej (w razie potrzeby wstawienia korekty np. do
opisu).

Rys. X. Nazwa – kursywa, bold, 10 pt.
Źródło: Czcionka Times New Roman 9 pt. kursywa
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Bibliografia (Times New Roman 12 pt., bold, interlinia pojedyncza, odstęp
przed i po 12 pt.)
Obowiązuje spis chronologiczny (według kolejności cytowania). Spis bibliografii - czcionka
Times New Roman 10 pt. Styl IEEE Computer Society
(https://www.computer.org/cms/Computer.org/Publications/docs/2016CSStyleGuide.pdf).
Książki
1. Chen W. K. Linear Networks and Systems. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-35.
Rozdziały w monografiach
1. Bourne J. E. “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, 2nd ed., vol. 3. J. Peters,
Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp.15-67.
Czasopisma
1. Pevere G. “Infrared Nation.” The International Journal of Infrared Design, vol. 33, pp. 5699, Jan. 1979.
Materiały konferencyjne
1. Payne D. B., Gunhold H.G. “Digital sundials and broadband technology,” in Proc.
IOOC-ECOC, 1986, pp. 557-998.

ENGLISH TITLE OF PAPER, 13 BOLD (CAPITAL LETTERS, THE
CENTERED TEXT)

Abstract: Times New Roman 9 font, the justified text, single line space, space after the line 6 pt. The
summary contains description of the chapter (maximum 15 lines). Abstract should contain a short
description of the article's content (the major objective, the research design, the methods and procedures
employed, the main results, the conclusions from data and results, implications for further research).
Key words: Times New Roman 9 font, the justified text, space after the line 6 pt. Max. 5 key words in
alphabetical order.

Data przesłania publikacji do Redakcji: dd.mm.rrrr
Data akceptacji publikacji przez Redakcję: dd.mm.rrrr

Zeszyty naukowe Quality Production Improvment posiadają nr ISBN i e-ISSN.
Dzięki temu autorzy mają zapewnione rozpowszechnienie swoich publikacji oraz
możliwość zdobycia punktów za publikację!!!
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