
Wskazówki dotyczące streszczenia referatu lub posteru

Streszczenia posterów prosimy nadsyłaćw formie, w której będąmogły być
bezpośrednio kopiowane. Obie wersje językowe musząmieścićsięna jednej stronie A4. Należy
zachowywaćodpowiedni, znormalizowany format i układ. Prosimy przygotowaćstreszczenie na
komputerze używając programu edytorskiego MS Word for Windows, czcionki typu Times New
Roman CE, 12 punktów. Marginesy lewy i prawy powinny wynosićpo 2,5 cm. Margines górny i
dolny po 2 cm. Układ strony wyrównany obustronnie, justowany, z wyjątkiem wskazanych
fragmentów centrowanych. Liczba wierszy na stronie, łącznie z wszystkimi odstępami nie
powinna przekraczać38. Akapit w tekście z wcięciem 1 cm. Tytuł(wyśrodkowany), pisany
pogrubionączcionką. Po tytule jeden wiersz odstępu i inicjałimienia oraz nazwisko (nazwiska)
autora (autorów) (wyśrodkowane). Jeden wiersz odstępu i uproszczony adres autora (autorów)
(wyśrodkowany). Jeden wiersz odstępu i tekst rozpoczynający sięod akapitu 1 cm. Jeden wiersz
odstępu i całośćw języku angielskim. Wzór na odwrocie strony. Tak przygotowany tekst
należy wydrukować. Prosimy nie składaćwydrukowanych stron na półi przesyłaćwydruki tak
by nie uległy pognieceniu. Prosimy równieżo wersjęelektroniczną(tekst może byćwysłany
pocztąe-mail).

Ocena zdrowotności pszenicy ozimej uprawianej tradycyjnie, w siewie bezpośrednim oraz
w siewie bezpośrednim z wsiewka z koniczyny białej
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(1 cm akapitu) Badania zdrowotności pszenicy ozimej w zależności od sposobu uprawy roli i
dawki nawożenia azotem przeprowadzono w latach 2004-2006. Największym…..
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Evaluation of the healthiness of winter wheat cultivated in conventional tillage, direct
swing and direct sowing with underpant crop of white clover
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Research of the healthiness of winter wheat depending on the soil tillage system and rate of
nitrogen fertilization were carried aut in 2004-2006. The largest…
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Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Wskazówki dla autorów prac

Opracowane przez WydziałNauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN
1. ZPPNR prezentująprace o charakterze problemowym.
2. W ZPPNR publikowane sąprace odpowiednio przygotowane naukowo, pokazujące
wybrany problem w oparciu o:

a - referaty wygłoszone na konferencjach naukowych;
b - specjalnie opracowane artykuły omawiające problem w różnych aspektach;
c - wyniki badańwykonanych w grantach.

ZPPNR nie będądrukować:
 materiałów z konferencji o charakterze szkoleniowym (m.in. ze szkółnaukowych);
 materiałów zawierających przegląd doniesień i komunikatów/posterów,

prezentowanych na konferencjach (np. popularno-naukowych).
Tekst pracy powinien spełniaćstylistyczne i gramatyczne wymagania języka polskiego

oraz zasady nomenklatury specjalistycznej.
Do Komitetu Redakcyjnego (na adres Sekretariatu Sympozjum) należy złożyćoryginał

pracy i l kopięwraz z rysunkami i tabelami. Tekst pracy należy pisaćedytorem MS WORD
(minimum 6.0).

Typowy układ pracy powinien wyglądaćnastępująco:
• Tytułpracy

- Imiona i nazwiska autorów
- Miejsca pracy autorów (zakład/katedra/instytut, uczelnia/instytut)

 Wstęp
• Materiałi metody
• Wyniki
• Dyskusja

(lub: Wyniki i dyskusja)
• Wnioski
• Literatura
• Słowa kluczowe w języku polskim
• Streszczenie artykułu w języku polskim (do 200 słów)
• Tytułpracy w języku angielskim

- Imiona i nazwiska autorów
- Miejsca pracy autorów (zakład/katedra/instytut, uczelnia/instytut) w j. angielskim

• Key words: (słowa kluczowe w języku angielskim)
• Summary - streszczenie artykułu w języku angielskim
• Nazwisko i imięautora wiodącego wraz z tytułem i/lub stopniem naukowym,
adresem do korespondencji, adresem e-mail i nr telefonu
• Tabele
• Rysunki
Proponowane umiejscowienie rysunków i tabel w tekście należy zaznaczyć na

marginesie pracy.
Tabele

Tabele nie mogądublowaćrysunków i vice versa. Tytuły i opisy tabel należy wykonać
w języku polskim i angielskim. Tabela wraz z opisami powinna zmieścićsięna płaszczyźnie
o wymiarach 12,5 cm x 19,5 cm.
Rysunki
Rysunki (wykresy, diagramy) powinny byćprzygotowane na białym papierze lub kalce,
czarnym tuszem, czarno-białe, bez cieniowania tła. Kolorowe rysunki i fotografie nie będą



akceptowane, lub drukowane na koszt autora. Tytuły i opisy rysunków należy wykonaćw
języku polskim i angielskim. Rysunek wraz z opisami powinien zmieścićsięna płaszczyźnie
o wymiarach 12,5 cm x 19,5 cm. Należy liczyćsięz możliwościązmniejszenia rysunków do
druku.
Literatura
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W spisie literatury: wszystkie cytowane pozycje, i tylko takie, powinny być
alfabetycznie wymienione. Jeżeli ten sam autor/rzy publikował/li kilka prac w tym samym
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Prace rażąco odbiegające od wymogów Redakcji będąodsyłane do autorów bez
recenzji. Praca odesłana będzie mogła byćprzyjęta ponownie po wniesieniu koniecznych
poprawek.
Prace spełniające warunki wstępne, będąprzesyłane do recenzentów. Na podstawie recenzji,
Komitet Redakcyjny podejmuje decyzjęo przesłaniu autorowi pracy w celu dokonania
niezbędnych poprawek i uzupełnień.



Po wykonaniu korekty, autorzy przesyłajądo Redakcji: ostatecznąwersjępracy (oryginalny
wydruk i l kopię) przygotowanąwedług instrukcji, dyskietkę(3.5", MS WORD minimum
6.0) oraz szczegółowe ustosunkowanie siędo recenzji. Dla ułatwienia kontaktów należy
podaćtelefon, e-mail (praca, dom).
Decyzjęo przyjęciu pracy do druku podejmuje Komitet Redakcyjny w porozumieniu z
przedstawicielem Rady Redakcyjnej ZPPNR, który promuje cały zeszyt. Ostatecznązgodęna
druk wydaje WydziałNauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.


