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Informacje dla autorów artykułów naukowych zgłoszonych do opublikowania  

w czasopiśmie Przegląd Geodezyjny, w dziale NAUKA 

Redakcja prosi o przygotowywanie i przesyłanie artykułów do druku w dziale NAUKA według 

poniższych zasad: 

1. Tekst artykułu prosimy przesyłać e-mailem, w wersji elektronicznej w formacie Word i w formacie 

PDF na adres redakcji: p.geo@sigma-not.pl 

 Nazwa pliku zawierającego artykuł powinna się zaczynać od nazwiska autora/jednego z autorów i 

zawierać w nazwie słowo „NAUKA” (np.: Kowalski_*_NAUKA_*.doc/docx/PDF), 

 W nazwach prosimy nie używać polskich liter oraz nie używać znaku spacji tylko podkreślenia „_”. 

2. Tekst należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt., wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5 

interlinii,  

 Akapity w tekście prosimy zaznaczać: „wysunięcie – pierwszy wiersz – 1,00 cm” 

3. Strona to 34 wiersze oraz (~77 znaków w wierszu bez spacji) i (~88 znaków ze spacjami),  

4. Objętość artykułu – sformatowana jw. - nie większa niż 9 stron formatu A4, łącznie ze streszczeniami, 

rysunkami, wykresami, tabelami itp.; 

5. Artykuł powinien zawierać Informacje o autorze/autorach:  

 tytuły naukowe, Imię i Nazwisko, 

 jednostka organizacyjna (afiliacja),  

 adres pocztowy do korespondencji,  

 e-mail, 

 tytuł w języku polskim,  

 tytuł w języku angielskim, 

 streszczenie w języku polskim (200 – 250 wyrazów łącznie streszczenia polskie i angielskie), 

 abstract (summary) w języku angielskim (jw.), 

 słowa kluczowe: w języku polskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, 

 Key words: w języku angielskim, które nie powinny być powtórzeniem tytułu pracy, 

 podpisy pod rysunkami, wykresami, zdjęciami itp. w języku polskim i angielskim, 

 numery i tytuły tabel wraz z opisem należy umieścić nad tabelą w języku polskim i angielskim, 

6. W przypadku wstawionych do tekstu rysunków, wykresów, zdjęć itp., prosimy, aby równocześnie 

były załączone do artykułu, jako oddzielne pliki w formacie JPG, w wysokiej rozdzielczości (nie 

mniej niż 300 dpi), oznaczone nazwami zgodnymi z treścią artykułu (np.; Rys_nr_1.jpg, Rys_nr_2.jpg 

........itp.) 

 W tekście zawsze należy umieścić odwołanie do rysunku, tabeli, wykresu, zdjęcia itp.,  
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 Formuły matematyczne powinny być wyśrodkowane i numerowane kolejno po prawej stronie, 

pisane w edytorze równań, czcionką Times New Roman, 12 pkt.  

7. Literatura: w załącznikach: 

Do_Autorow_art_naukowych_uzupelniony.docx 

bibliografia_Zalacznik_nr_1_przygotowanie_do_POL-index.pdf 

 


