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(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 
TYTUŁ ARTYKUŁU (TIMES NEW ROMAN, 12 pkt, ODSTĘP 

POJEDYNCZY, LITERY DRUKOWANE, POGRUBIONE, 

TYTUŁ WYŚRODKOWANY) 
(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

J. KOWALSKI1, A. KOWALSKA2, 1UMCS, Wydział Chemii, Katedra Chemii 

Nieorganicznej, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 20-031 Lublin, 2UMCS, Wydział 

Chemii, Katedra Chemii Ogólnej, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 20-031 Lublin,  

(Times New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst bez wcięć, wyjustowany).  

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

Abstrakt: Tekst prosimy pisać wg następujących wytycznych - czcionka Times 

New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, bez wcięć.  

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

Wprowadzenie: Tekst prosimy pisać wg następujących wytycznych - czcionka 

Times New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, wcięcia 1 cm, 

cytaty umieszczone w nawiasach kwadratowych [1]. 

Uwaga: Praca nie powinna zawierać znaków graficznych niedostępnych w czcionce 

Times New Roman lub standardowy Symbol. 

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

Część eksperymentalna: Tekst prosimy pisać wg następujących wytycznych - 

czcionka Times New Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, 

wcięcia 1 cm, cytaty umieszczone w nawiasach kwadratowych [1], wzory 

umieszczone bez numeracji z wyjaśnieniami symboli podanymi po przecinku. 

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

Wyniki: Tekst prosimy pisać wg następujących wytycznych - czcionka Times New 

Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, wcięcia 1 cm, cytaty 

umieszczone w nawiasach kwadratowych [1], wykresy i rysunki powinny być 

przygotowane jako czarno-białe, a w przypadku map bitowych, ich rozdzielczość 

powinna wynosić min. 300 dpi.  

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 
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Rys. 1.  Podpisy pod rysunkami - czcionka Times New Roman, 8 pkt, odstęp pojedynczy, tekst 
wyjustowany. 

 (odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

Uwaga: Prosimy zadbać o dobrą jakość i czytelność zamieszczanych rysunków i 

wykresów. Wykresy, rysunki, równania itp. powinny być osadzone w pracy (nie 

linkowane, np. z Excela). 

Tabele prosimy przygotować wg wzoru podanego poniżej: 

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 
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Tabela 1. Podpis tabeli - czcionka Times New Roman, 8 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany.  

Times New Roman  8 pkt Odstęp pojedynczy 

Marginesy komórki 0,05   

   

   

Uwaga: Wszystkie tabele powinny być tabelami przygotowanymi jako tabele w 

edytorze tekstu. Prosimy o nie wstawianie tabel jako grafiki. 

 

Wnioski: Tekst prosimy pisać wg następujących wytycznych - czcionka Times New 

Roman, 10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany, bez automatycznego 

punktowania, wcięcia 1 cm.  

(odstęp pojedynczy, 10 pkt) 

Literatura: (literaturę prosimy podawać wg wzoru - czcionka Times New Roman, 

10 pkt, odstęp pojedynczy, tekst wyjustowany) 

Uwaga: Bardzo prosimy nie stosować automatycznego numerowania. 

1. I. Nazwisko, Tytuł czasopisma, vol (rok) strona. 

2.  I. Nazwisko, Tytuł książki, Wydawnictwo, Miejsce rok. 

 
Dodatkowe informacje: 

▪ Format strony: szerokość 170 mm - wysokość 240 mm; 

▪ Marginesy lustrzane, górny i dolny – 2,0 cm, lewy i prawy – 2,5 cm, 

nagłówek 2,5 cm; 

▪ Nagłówek 2 cm, czcionka Times New Roman, 8 pkt, kursywa, odstęp 

pojedynczy; 

▪ Uprzejmie prosimy nie stosować w dokumencie podziału na  sekcje. 

▪ Wykresy i ich podpisy powinny być wstawione w tabele i nie mogą 

przekraczać zakresu dla tekstu pisanego. 

▪ Rozmiar prac: 

Komunikat - maksymalnie 4 strony 

▪                   Poster - maksymalnie 4 strony  
▪ W razie trudności z przygotowaniem tekstu prosimy pobrać ze strony 

http://nplss.umcs.lublin.pl plik ze wzorem przygotowania pracy;  

▪ Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komitetu Organizacyjnego  

Agnieszka Gładysz-Płaska 

tel. (081) 5375727 

nplss.lublin@poczta.umcs.lublin.pl 

 

 

 

  

   


