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Streszczenie: Tekst,  który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej 
zawartości. Powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identy-
fikacja obiektu badań, istota stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski.   
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Abstract: This is abstract in English.  
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1 Artykuł został opracowany w ramach Konkursu pt. Statystyczny Młodzieżowy Debiut Naukowy 

na opracowanie artykułu o tematyce DEMOGRAFICZNY OBRAZ DOLNEGO ŚLĄSKA OCZAMI 
MŁODYCH BADACZY, organizowanego przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu we współpracy z 
Polskim Towarzystwem Statystycznym Oddziałem we Wrocławiu oraz Katedrą Statystyki Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  

 TYTUŁ ARTYKUŁU1      
  

jeśli praca została napisana 
we współpracy z Opiekunem 
należy podać jego imię i na-
zwisko, jeśli bez Opiekuna, 
wtedy nie należy podawać 
jego danych osobowych 
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1. Wstęp (nagłówek pierwszego stopnia) 

Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia, kolejne akapity – z wcięciem. Ze 
względu na potrzeby naukometryczne wymagany jest sposób cytowania zgodny ze 
stylem APA. Przykładowe powołanie na literaturę (Kowalski, 2013, s. 45). Przykła-
dowe2 powołanie na literaturę (Kowalski, Nowak i Pisarek, 2018). Kolejne powołanie 
na tę samą pracę trzech i więcej autorów (Kowalski i in. 2018). Przykładowe powoła-
nie na dokument/raport nie opatrzony nazwiskiem autora, ale nazwą instytucji spraw-
czej (The World Bank, 2019). Przykładowe powołanie na akt prawny (Ustawa z dnia 
17 grudnia 2004). We wstępie powinno zawarte być pytanie (lub hipoteza badaw-
cza), na które się odpowiada (którą się weryfikuje) w treści artykułu. 

Tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. 
Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy 
z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem.  

 

2. Nagłówek pierwszego stopnia 

Tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. 
Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podsta-
wowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit 
to tekst podstawowy bez wcięcia. 

Tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. 
Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy 
z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem.  

 

2.1. Nagłówek drugiego stopnia 

Tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. 
Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podsta-
wowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit 
to tekst podstawowy bez wcięcia.  

Tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. 
Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy 
z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem.  

————— 
2 Przypisy rzeczowe umieszczamy u dołu strony. 
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3. Nagłówek pierwszego stopnia 

Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy zawsze ko-
rzystać z edytora równań (dotyczy również oznaczeń zawartych w tekście akapitu, 
np. „zmienne x i x2 są wówczas równe”). 
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Tabele i rysunki są numerowane, a w tekście głównym znajdują się powołania na 
nie (rys. 1). Przy każdej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opra-
cowanie własne”. Rysunki powinny być przygotowane na białym tle. Poszczególne 
elementy rysunku mogą być wykonane w odcieniach szarości takich, aby zawarty w 
nich tekst był czytelny.  

Tabela 1. Tytuł tabeli tytuł tabeli tytuł tabeli  

i Seria* T – t Rt T i Seria T – t Rt T 

1 bon13 0,2493 0,0628 12 SP0310 1,7616 0,0617 

2 SP0908 0,2658 0,0748 13 PS0310 1,8274 0,0648 

3 bon26 0,4986 0,0636 14 SP0910 2,2658 0,0617 

9 SP0909 1,2658 0,0637 20 DS1015 7,4164 0,0606 

10 DS1110 1,4986 0,0605 21 DS1017 9,4219 0,0617 

11 SP1209 1,5151 0,0631     

* Legenda lub objaśnienie symboli użytych w tabeli. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie (NBP, 2017). 

Tekst podstawowy z akapitem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. Ko-
lejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z 
wcięciem. Kolejny akapit to tekst podstawowy z wcięciem.  
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Rys. 1. Wykres dla danych z tab. 1 

Źródło: opracowanie własne. 

Tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. 
Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podsta-
wowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia.  

4. Zakończenie 

Tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. 
Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podsta-
wowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit 
to tekst podstawowy bez wcięcia. Pierwszy akapit to tekst podstawowy bez wcięcia.  
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