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Streszczenie 

 

Streszczenie umieszcza się bezpośrednio po spisie treści, rozpoczynając od nowej 

strony. Nie jest numerowane. Streszczenie powinno zawierać do 100 słów (ok. 12 zdań) 

opisujących zasadniczą treść pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego 

autora. W streszczeniu należy umieścić: tytuł pracy, cel podjęcia tej właśnie tematyki, istotę 

problemu opisywanego w pracy, proponowane rozwiązanie (wyniki pracy) oraz wnioski 

końcowe. Streszczenie nie może być przepisaniem fragmentów wstępu lub zakończenia. W 

pracy należy zamieścić streszczenie w języku polskim oraz angielskim. 

 

Summary 

 

The present work uncovers conception…………  

 

 

 

 



1. Wstęp 

 

Wstęp pracy dyplomowej powinien ogólnie zaznajamiać czytelnika z rozważaną tematyką 

oraz opisywać postawiony problem. Objętość wstępu to 1 do 2 stron. 

 

2. Założenia pracy 

 

2.1. Wprowadzenie  

Wprowadzenie pracy dyplomowej powinno szczegółowiej zaznajamiać czytelnika z 

rozważaną problematyką i wprowadzać w treść dalszych rozważań. Umieszczony tutaj tekst 

powinien pozwalać na sformułowanie celu pracy oraz jej ewentualnych tez. Wprowadzenie 

zwykle zawiera:  

• omówienie skrótowe literatury przedmiotu (podać obecny stan badań i rozwoju 

techniki związany z opracowywanym tematem), 

• określenie zakresu pracy (opisać czym w pracy autor będzie się zajmował, a co 

pozostawi poza zakresem zainteresowania). 

Wprowadzenie może być podzielone na kilka podrozdziałów (2.1, 2.2, 2.3 ...). Jest to 

konieczne w przypadku referowania stanu badań związanych z tematem pracy obejmujących 

różnorodne dziedziny wiedzy czy zjawiska. Zalecana objętość to 2-4 strony. 

 

2.2. Cel pracy 

W tym punkcie należy krótko omówić główny cel pracy oraz ewentualnie cele pośrednie 

czyli „podetapy” celu głównego. Sformułowanie celu głównego poprzedzamy kilkoma 

zdaniami nawiązującymi do Wstępu i Wprowadzenia. Główny cel pracy w tekście 

wyróżniamy czcionką bold. 

 

2.3. Zadania pracy 

Pod zadaniami pracy rozumie się plan pracy dotyczący ściśle tylko tego, co autor zamierza 

dokonać. Jest to spis pojedynczych, prostych zadań, wykonanie których, jest równoznaczne z 

osiągnięciem zakładanego celu pracy. Ich prezentację uzupełniamy krótkim uzasadnieniem 

przyjętej metodyki badań lub metody rozwiązania poszczególnych zadań. 

Ten fragment pracy kończymy omówieniem konstrukcji pracy tj. prezentacją podziału pracy 

na części (rozdziały), logicznie dostosowane do wymienionych zadań. 



3. Formatowanie tekstu pracy 

 

3.1. Wymagania ogólne 

 W tym rozdziale opisano zasady formatowania tekstu pracy. W rzeczywistej pracy 

dyplomowej od tego rozdziału powinna zaczynać się podstawowa merytoryczna część pracy. 

Kolejne rozdziały powinny zawierać: 1-Opis badanego zjawiska lub problemu (można rozbić 

ten rozdział na kilka w zależności od złożoności opisywanego zjawiska), 2-Opis 

postawionego przed dyplomantem problemu (zadania), 3-Opis zastosowanych metod 

pozwalających rozwiązać postawione zadania, 4-Wyniki zastosowania przedstawionych 

metod (wyniki badań, pomiarów, obserwacji), 5-Omówienie i interpretacja wyników. Ilość 

rozdziałów w merytorycznej części pracy może być różna, zależy to od konkretnego zadania 

postawionego przed dyplomantem. Plan pracy należy skonsultować z promotorem.  

Pracę piszemy na kartkach formatu A4, zadrukowanych jednostronnie, przy 

zachowaniu marginesów: dolny 2 cm, górny 2 cm, lewy 2 cm, prawy 2 cm, na oprawę 1 cm, 

nagłówek i stopkę ustawiamy na 1.25 cm. Zastosowana czcionka dla tekstu podstawowego 

ma mieć wielkość 12p, styl dla tekstu podstawowego normalny, odstępy i położenie 

standardowe. Akapit powinien być wyrównany do lewej i prawej, bez wcięć, odstępy miedzy 

wierszami 1.5. Strony powinny być numerowane liczbami arabskimi, z numerem 

umieszczonym na środku, na dole, poza stronami tytułowymi, których nie numerujemy ale 

wliczamy do ogólnej liczby stron. Główne tytuły rozdziałów czcionką 14p pogrubioną, 

wyśrodkowane, podrozdziały pierwszego rzędu czcionką12p, pogrubioną, przesunięte do 

lewej, podrozdziały niższych rzędów tak samo lecz bez pogrubienia czcionki. W tekście 

pracy niedopuszczalne są tzw. „teksty zawieszone”. Jeżeli rozdział składa się z 

podrozdziałów to tekst może pojawić się dopiero po tytule podrozdziału tak jak pokazano to 

na stronie 6. Tekst pomiędzy nazwą rozdziału (2. Założenia pracy) a nazwą podrozdziału 

(2.1. Wprowadzenie) jest niedopuszczalny.  

Całość pracy powinna być zawarta na 30-40 stronach, część pierwsza: Wstęp do 5 

stron, część podstawowa do 25-30 stron, Podsumowanie, Literatura i Załączniki razem do 10 

stron. 

 

3.2 Spis treści 

Spis treści umieszczany jest od nowej strony bezpośrednio po ewentualnych dedykacjach i 

podziękowaniach. Tytułu Spis treści nie numeruje się, do tytułu stosuje się czcionkę 14p 

pogrubioną. Spis treści tworzony jest przy przestrzeganiu następujących zasad: 

• składa się go pismem o jeden stopień niższym niż podstawowy (11p), 



• tytuły podstawowych rozdziałów wyróżniamy czcionką pogrubioną (13p), 

• numeracja według klasyfikacji dziesiętnej, każda dalsza cyfra powinna tworzyć 

oddzielny pion (patrz przykład), 

• w tytułach podstawowych rozdziałów należy unikać dzielenia wyrazów, 

• przestrzeń pomiędzy tytułem a numerem strony wypełnia kropkowanie. 

 

3.3. Wzory matematyczne 

Wzory matematyczne należy wypośrodkować, czcionka 11p, indeksy i wykładniki potęg 

we wzorach 7p. Numerację wzoru umieścić po prawej w nawiasach, podając numer wzoru w 

postaci: numer rozdziału i numer wzoru w rozdziale (zob. przykład 3.1). Wszystkie wzory w 

danym rozdziale numeruje się kolejno, nawet jeśli są umieszczone w kolejnych 

podrozdziałach. Przed i po wzorze występuje pusta linia. Wzory dłuższe niż 1 linia można 

umieszczać w 2 kolejnych liniach dzieląc wzór zgodnie z jego strukturą i powtarzając w 2 

linii ostatni znak oraz stosując odpowiednie wcięcie. Przykład na wzór 1 w rozdziale 3: 
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Przykład wzoru „długiego” 
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3.4. Rysunki, wykresy i fotografie 

Rysunki, wykresy oraz fotografie należy wykonać w takiej wielkości aby były czytelne. 

Umieszczać je należy w środku linii. Numeracja rysunków, wykresów i fotografii – jednolita, 

wg takiej samej zasady jak wzorów, z dodaniem skrótu: (np. Rys. 3.2). Tekst podpisu 

czcionką 11p, wyśrodkowany pod rysunkiem, bez kropki na końcu podpisu. Rysunki 

powinny być wykonane samodzielnie. Odnoszą się do nich przepisy o prawie autorskim tak 

samo jak do zasadniczego tekstu pracy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość 

publikacji (książki, wydawnictwa elektroniczne) zawierają ostrzeżenie o zakazie kopiowania 

całości i fragmentów pracy bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy. Większość rysunków 

zamieszczanych w pracach dyplomowych można wykonać samodzielnie. Jeżeli zaistnieje 

bezwzględna konieczność cytowania (przeniesienia dowolnego materiału graficznego z 



cudzej pracy) obowiązkowo należy traktować to jako cytat i podać źródło. Przywołanie 

rysunku w tekście pracy polega na umieszczeniu w nim skrótu rys. 3.1, lub jeśli 

rozpoczynamy zdanie – pełnego wyrazu: Rysunek 3.1. W pracy należy powołać się na każdy 

zamieszczony rysunek. 

Rysunek własny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.1 Schemat układu z odbiciami zwierciadlanymi; 1 − wsad, 2 − ekran odbijający zwierciadlanie,  

3 − elementy grzejne − emisyjność ε = 0,8 

 

Rysunek cytowany: 

 

 

Rys. 3.2  Przekrój struktury wewnętrznej diody elektroluminiscencyjnej dużej mocy z zaznaczeniem 

części przewodzących ciepło na zewnątrz (wg [xx]) 

 

3.5. Tabele 

Polska Norma dopuszcza stosowanie nazwy Tabele lub Tablice. W całej pracy 

dyplomowej stosowana powinna być jednolita nazwa np. „Tabele”. Za tabelę uważa się 

zestaw tekstu i liczb rozmieszczony w polach podzielonych na rubryki, pośród których 

wyróżnia się: główkę tabeli (pierwsza lub pierwsze linie najczęściej z tekstem) oraz czasami i 

boczną kolumnę, w której można zawrzeć dodatkowy opis linii tabeli. Tabele numerujemy 

tak samo jak rysunki, poprzedzając numer tabeli skrótem Tab. Tytuł tabeli nie jest 

zakończony kropką. Umieszczany jest ponad tabelą. Wielkość czcionki – taka sama jak w 

opisie rysunków, obowiązują te same zasady rozmieszczenia tytułu tabeli. Samą tabelę 

umieszcza się środkowo w stosunku do boków strony. Czcionka o 1-4p mniejsza od tekstu 
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zasadniczego, w zależności od wielkości tabeli. Należy dążyć do tego, aby tabela zmieściła 

się w kolumnie strony, jeśli to niemożliwe dopuszcza się umiejscowienie tabeli z poziomą 

orientacją strony. Tabeli nie wolno dzielić na części pomiędzy poszczególne strony, w tekście 

powinna znajdować się jak najbliżej miejsca gdzie jest przywoływana. Tabele nie 

odpowiadające powyższym zaleceniom należy dzielić na mniejsze lub przenosić do 

załącznika. Ewentualne przypisy (dodatkowe wyjaśnienia) odnoszące się do tekstu samej 

tabeli umieszcza się bezpośrednio pod tabelą. Podobnie jak i stosunku do rysunków, w tekście 

pracy należy powołać się przynajmniej 1 raz na każdą zamieszczoną tabelę.  

 

Tab. 3.1. Obliczone i wyznaczone symulacyjnie wartości gęstości powierzchniowej strumienia 

cieplnego wymiany radiacyjnej q1−2 [W/m
2
] pomiędzy powierzchniami S1 i S2 dla h = 1

** 
  

 

 Gęstość powierzchniowa strumienia cieplnego wymiany radiacyjnej q1−2 

emisyjność do półprzestrzeni  

ε1, ε2 

emisyjność kierunkowa 

ε1(η), ε2(η) 

Materiał S1−S2 

analityczne symulacyjne symulacyjne 

Dyfuzyjny − dyfuzyjny
*
 7574,1 7569,1 7569,1 

Chrom−chrom 68,1 68,3 65,9 

Nikiel−nikiel 32,9 33,0 32,5 

Mosiądz−mosiądz 402,9 404,5 392,9 

Żelazo−żelazo 262,0 263,0 282,3 

Chrom−żelazo 133,5 133,6 131,3 

Chrom−mosiądz 165,6 167,0 161,1 
 

*
Dla ε1 = 0,8, ε2 = 0,5 jako emisyjność do półprzestrzeni εi, lub jako emisyjność kierunkowa εi(η). 

**
Pozostałe wymiary zgodne z rys. 8.1. 

 

3.6. Podawanie źródła informacji 

Pisząc pracę (dyplomową, naukową) podajemy w niej informacje zaczerpnięte z dostępnej 

nam literatury. Takimi informacjami są: 

• wszelkie stwierdzenia, które nie są wynikiem naszych badań, 

• definicje, ogólne informacje na temat jakiegoś zagadnienia, 

• zalecenia, wymagania normatywne, 

• wyniki badań i stwierdzenia zawarte w pracach innych autorów. 

Jeżeli w pracy zostaną przytoczone wymienione wyżej informacje to znaczy, że gdzieś (w 

książce, w normie, w artykule) o tym przeczytaliśmy. W takim wypadku należy podać źródło 

tych informacji. Źródło informacji podajemy za tekstem, który odwołuje się do tego źródła 

(może to być jedno zdanie lub grupa zdań) w postaci numeru pozycji literatury w nawiasie 

kwadratowym [1]. Spis pozycji literatury umieszczamy na końcu pracy (zob. rozdział 



Literatura). 

 

3.7. Cytowania 

Cytatem jest przytaczany jakiegokolwiek fragment (tekst, rysunek, tabela) utworu innego 

autora. Przy przytaczaniu cytatów należy przestrzegać następujących zasad: 

• cytatem należy uzupełniać, a nie zastępować własne wywody, 

• dłuższe cytaty (ponad 3-4 zdania) należy zastępować ich streszczeniami, 

• każdy cytat musi być ujęty w cudzysłów i zakończony odnośnikiem do spisu literatury 

(„cytowany tekst” [21].), 

• cytaty należy wyróżnić np. stosując czcionkę Kursywa, 

• cytat powinien być poprzedzony tekstem własnym autora oraz rozdzielony tekstem 

autora od następnego cytatu, nie wolno umieszczać kolejnych cytatów bezpośrednio 

po sobie, 

• cytaty należy przytaczać dosłownie, zgodnie ze źródłem, wolno opuszczać część 

tekstu zaznaczając to symbolem [....].  

Przy cytowaniu materiałów niepublikowanych należy w przypisie podać źródło i autora 

cytowanego tekstu (J. Kowalski – wykład z przedmiotu: xxxx) 

 

3.8. Inne formy tekstu 

3.8.1. Przypisy 

Przypisy
1
 należy umieszczać pod kreską na dole strony na której są przywoływane. 

Przypis powinien zawierać informacje dodatkowe wtrącone do głównego tekstu. Numerować 

zgodnie z kolejnością występowania w tekście. Numerację prowadzić jednolitą dla każdego 

rozdziału pracy. 

 

                                                 
1
 To jest właśnie przypis. Piszemy go czcionką 8p.  



4. Zagadnienia prawa autorskiego 

 

4.1. Plagiat 

Składając pracę autor podpisuje oświadczenie, że praca jest wykonana samodzielnie w 

zakresie wyspecyfikowanym w zakresie opisanym w dokumencie Temat pracy dyplomowej. 

Wszystkie elementy (m.in. tekst, rysunki, tabele, cytaty, programy komputerowe, urządzenia 

itp.), które zostaną wykorzystane w pracy, a nie będą wykonane samodzielnie muszą być w 

odpowiedni sposób zaznaczone oraz musi być podane źródło ich pochodzenia. 

Pod pojęciem plagiatu rozumie się: 

• przywłaszczenie lub dowolne wejście w posiadanie (także za zgodą rzeczywistego 

autora) cudzej pracy w celu jej publikacji jako własnej, 

• wydanie cudzego opracowania pod własnym nazwiskiem, 

• dosłowne zapożyczenia z cudzych dzieł, bez zaznaczenia źródła pochodzenia, przy 

zaprezentowaniu ich jako własne. 

Pod względem prawnym plagiat jest rozumiany jako kradzież własności intelektualnej i jest 

ścigana jako przestępstwo. Jednocześnie może być potraktowane jako poświadczenie 

nieprawdy w dokumentach pracy dyplomowej. Poza konsekwencjami prawnymi, Uczelnia 

ma prawo – po stwierdzeniu plagiatu – anulować wynik egzaminu dyplomowego i odebrać 

dyplomantowi przyznany tytuł lub stopień.  

 

4.2. Wymagania formalne 

Pracę składa się w 3 egzemplarzach wydrukowanych i w 2 elektronicznych zapisach na 

dysku CD. Oprawa pracy musi być zgodna z wymaganiami dziekanatu. Dla dziekanatu 

wymagana jest 1 wersja wydrukowana oraz jej zapis na CD. Jeden egzemplarz wydrukowany 

przedkłada się dla promotora, a drugi dla recenzenta, dołączając do egzemplarza 

przeznaczonego dla promotora, oddzielny (nie połączony z pracą), podpisany imieniem i 

nazwiskiem dyplomanta, tytułem pracy oraz datą obrony, dysk CD z plikami w formacie pdf 

obejmującymi treść pracy oraz prezentację przedstawianą podczas obrony.  



5. Zakończenie 

 

Zakończenie powinno stanowić zwięzłe podsumowanie pracy. Powinno korespondować z 

Założeniami pracy (rozdział 2) i potwierdzać założony cel oraz wykonanie postawionych 

zadań. Najważniejsze w zakończeniu są wnioski, szczególnie te, które wynikają z 

przeprowadzonych badań lub pomiarów. Wnioski te powinny być uszeregowane, zgodnie z 

chronologią pracy. Zakończenie powinno zawierać uporządkowany: 

• przegląd ustaleń poczynionych w kolejnych rozdziałach, 

• wykaz wniosków teoretycznych wynikających z przeglądu literatury (o ile zostały 

takowe przytoczone), 

• wykaz wniosków z pomiarów i obserwacji, 

• zestaw planów możliwych badań przyszłościowych związanych z tematem pracy. 

Zakończenie natomiast nie powinno zawierać: 

• streszczenia całej pracy, 

• powtarzania wcześniejszych fragmentów tekstów (np. ze wstępu), 

• podejmowania zagadnień nie opisanych szerzej wcześniej. 

Objętość zakończenia powinna wynosić od 1 do 3 stron. 

 



Załączniki 

Nie jest to obowiązkowa część pracy. Powinna zawierać wszystkie materiały istotne dla 

samej pracy (np. wyniki pomiarów), ale ze względu na swoją objętość trudne do 

zamieszczenia w tekście głównym. Często w tekście głównym pracy zamieszcza się tylko 

przykładowe dane, całość materiału zamieszcza się natomiast w załącznikach. Poszczególne 

załączniki mogą mieć postać tabel, wyprowadzenia wzorów (w tekście głównym przytacza 

się tylko rezultat końcowy), kart katalogowych, materiału zdjęciowego. Załączniki 

numerujemy, zgodnie z kolejnością występowania w pracy, dużymi cyframi rzymskimi. 

Załączniki pisze się każdy od nowej strony. 

 



Literatura 

W tej części pracy należy umieścić spis pozycji literaturowych (bibliografię), na które 

autor powołuje się w tekście pracy. Spis powinien być uporządkowany alfabetycznie, a na 

pierwszej pozycji zawierać umieszczony w nawiasach kwadratowych kolejny numer. 

Zastosowana czcionka to 11p, (o jeden mniej niż tekst podstawowy). W tekście pracy 

należy powołać się (co najmniej 1 raz) na każdą przytaczaną pozycję literaturową. 

Zasady opisu dokumentów ustala norma PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy 

bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. Norma ta jest przeznaczona do stosowania 

przy sporządzaniu przypisów w celu włączenia ich do bibliografii i przy formułowaniu 

powołań w tekście odpowiadających pozycjom w tej bibliografii. W przypadku 

wykorzystania w pracy dokumentu elektronicznego stosuje się dodatkowo normę PN-ISO 

690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: 

Dokumenty elektroniczne i ich części : 

(zobacz: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/wi/zalaczniki.php). 
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