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Wytyczne edytorskie pisania prac dyplomowych 

Kierunek: Inżynieria Środowiska 

 
 

1. EDYCJA DOKUMENTU – UWAGI OGÓLNE  

Należy stosować się do następujących zasad: 

- format papieru: A4, 

- marginesy: górny – 2.5 cm; dolny – 2.5 cm; zewnętrzny – 2.5 cm; wewnętrzny – 3.0 cm 

(w tym 1 cm na oprawę); należy włączyć opcję „Marginesy lustrzane”, oraz „Pozycja 

marginesu na oprawę - lewa”,  

- czcionka: Times New Roman, 

- numeracja stron: w prawym dolnym rogu (dla strony nieparzystej); strona tytułowa 

i oświadczenia – bez numeru; pierwsza strona „Spisu treści” posiada nr 3, wielkość czcionki 

11 pkt., 

- odstępy między wierszami: 1.5 wiersza, 

- odstępy między znakami: standardowe,  

- odstępy między wyrazami: jedna spacja, 

- akapit: „pierwszy wiersz” z wcięciem 0.5cm, 

- style: przed przystąpieniem do pisania pracy należy przygotować style redagowania 

dokumentu, 

- justowanie: obustronne (tekst wyrównany do prawego i lewego marginesu), 

- dzielenie wyrazów: wyłączone, 

- koniec wiersza: nie należy pozostawiać na końcu wiersza pojedynczych liter (np. “i”, “w”), 

aby przenieść je do kolejnego wiersza należy stosować twardą spację (Shift-Ctrl-Spacja), 

- łączniki i spacje: przy pisaniu przedziałów czasowych i liczbowych stosuje się łącznik (tzw. 

krótka kreska) bez spacji, np. 2000-2006, a nie pauzę 2000 – 2006, 

- wyliczenia oznacza się cyframi lub kropką (należy konsekwentnie stosować przyjęty sposób), 

bez dodatkowych odstępów między liniami, z wcięciem 1,0 cm od lewego marginesu, np.: 

▪ aaa 

• bbbb 

1) ccccc 
- przypisy - należy wstawiać automatycznie jako przypisy dolne czcionką o wysokości 10 pkt. 

2. NUMERACJA ROZDZIAŁÓW I PODROZDZIAŁÓW 

Do numeracji rozdziałów i podpunktów należy stosować numerację cyframi arabskimi, 

np. 1., 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 2., 2.1., 2.2. itd. Na końcu tytułu rozdziału lub 
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podrozdziału nie stawia się kropki. Rozdziały główne należy rozpoczynać zawsze od 

nowych stron. 

 

Poniższy przykład edycji rozdziałów uwzględnia krój i wielkość czcionki: 

1. ROZDZIAŁ 

Tytuł rozdziału: czcionka Times New Roman 12, pogrubiona, kapitaliki, odstęp przed 

i po tytule 12 pt, wysunięcie 0.5 cm, odstępy miedzy wierszami pojedyncze, justowanie do 

lewego marginesu. 

1.1. PODROZDZIAŁ 1-GO POZIOMU 

Tytuł podrozdziału pierwszego poziomu: czcionka Times New Roman 11, pogrubiona, 

kapitaliki; odstęp przed tytułem 12 pt, po tytule 6 pt; wysunięcie 1.0 cm, odstępy między 

wierszami pojedyncze, justowanie do lewego marginesu. 

1.1.1. PODROZDZIAŁ 2-GO POZIOMU 

Tytuł podrozdziału drugiego poziomu: czcionka Times New Roman 11, pogrubiona, 

kapitaliki; odstęp przed tytułem 12 pt, po tytule 6 pt; wysunięcie 1.27 cm, odstępy między 

wierszami pojedyncze,justowanie do lewego marginesu. 

3. TEKST ZASADNICZY 

Tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 11, odstęp przed i po tytule 0 pt; 

odstępy między wierszami 1.5, wcięcie akapitowe 0.5 cm,justowanie do lewego 

marginesu.  

Przykład tekstu zasadniczego: 

Ten tekst jest wzorem wielkości czcionki (rozmiar 11, Times New Roman) oraz 

odstępów między wierszami (interlinia 1,5 wiersza).  

Można stosować wyróżnienia tekstu: pogrubienie, kursywa, kursywa pogrubiona, r o z 

s t r z e l e n i e, nie powinno się stosować podkreśleń. 

3.1. PISMEM POCHYŁYM OZNACZA SIĘ: 

• litery oznaczające liczby, wielkości zmienne i stałe oraz punkty geometryczne; 

• oznaczenia funkcji, np. f (x); 
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• oznaczenia literowe i skróty literowe występujące w indeksach dolnych i górnych 

(z wyjątkiem skrótów dwu- lub trzyliterowych, np. i kr , Xwe , Xwy , utworzonych z 

pierwszych liter jakiegoś jednego słowa);  

• znak różniczki niezupełnej ∂. 

3.2. PISMEM PROSTYM OZNACZA SIĘ: 

• liczby arabskie i rzymskie, także w indeksach, np. x1; xi; 

• litery greckie, także w zapisie matematycznym, np. α; 

• oznaczenia i skróty jednostek miar, np. m, g; 

• skróty złożone z dwu lub większej liczby liter, np. Re (liczba Reynoldsa); 

• stałe symbole funkcyjne, takie jak: ar, arc, arccos, arcosh, arcsin, arctg, arctgh, arg, arsinh, 

artgh, clg, const, cos, cosec, cosech, cosh, cov, ctg, ctgh, det, diag, div, exp, grad, Im, inf, 

lg, lim inf, lim sup, ln, log, max, min, mod, non, Re, rot, sec, sech, sgn, sin, sinh, sup, tg, 

tgh; 

• znak różniczki d; 

• liczby specjalne: π i e (podstawa logarytmu naturalnego); 

• prawdopodobieństwo P(A), wartość oczekiwaną E(x), wariancję zmiennej losowej D2(X), 

znak przyrostu Δ (delta). 

3.3. PISMEM PROSTYM PÓŁGRUBYM WYRÓŻNIA SIĘ MACIERZE ORAZ WEKTORY. 

3.4. WZORY MATEMATYCZNE  

Należy zapisywać czcionką Times New Roman 11-punktową (tak jak tekst zasadniczy). 

Należy korzystać z edytorów równań. Równanie powinno znajdować się na środku 

wiersza, po prawej stronie w nawiasach okrągłych umieszcza się jego numer 

(numerowanie ciągłe w zakresie całej pracy). Pod równaniem umieszcza się opis 

zmiennych, które w nim występują np.: 
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gdzie: 

   – czas [h], 

 – sumowana wysokość opadu efektywnego w czasie od 0 do t [mm], 

  – sumowana wysokość opadu średniego w czasie od 0 do t [mm], 

   – maksymalna potencjalna retencja zlewni [mm]. 
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4. TABELE 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 10 zarówno dla tytułu, jak i wartości wewnątrz tabeli, 

odstępy między wierszami: pojedyncze. 

Opis i budowa tabel powinny być ujednolicone w całym tekście. Każda tabela powinna 

być poprzedzona numerem oraz tytułem, które zamieszcza się nad tabelą. Do oznaczenia 

tabel należy użyć cyfr arabskich oraz zastosować numerację ciągłą w obrębie całej pracy 

lub dwustopniową numerację (pierwsza cyfra oznacza rozdział, druga natomiast numer 

tablicy w ramach rozdziału, np. Tab.2.1., Tab. 2.2.,Tab. 3.1). W przypadku braku danych 

liczbowych w tabeli, można je zastąpić jednym ze znaków umownych: 

• kreska "-" - dana wielkość, parametr nie występuje; 

• zero "0" - zjawisko istnieje, lecz w mniejszych ilościach, od liczb, które mogły być 

zastosowane w metodzie badawczej; 

• kropka "." - brak danych (zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnej); 

• iks "x" - wypełnienie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe. 

W tabelach można posługiwać się symbolami i skrótami ogólnie przyjętymi, jak: 

% (procent), m2 (metr kwadratowy) itd. Jeśli wprowadza się nowe skróty należy je 

wyjaśnić w formie przypisu, bezpośrednio pod tabelą. Do oznaczenia przypisu 

odnoszącego się do tabeli należy użyć na przykład gwiazdek (*) lub iksów (x). Przypisy 

piszemy o stopień mniejszą czcionką od danych w tabeli. 

Pod tabelą należy podać źródło, z którego pochodzą wykorzystane dane. W informacji 

o źródle należy zamieścić podstawowe dane, identyfikujące dokument (np. tytuł 

czasopisma, rok, numer strony, itd.). W wypadku, gdy dane do tabeli pochodzą z badań 

autora, można wpisać: Źródło: zbiory własne autora / obliczenia własne autora. 

Jeśli twórcą wszystkich tabel jest autor pracy i wynika to jasno z dzieła, można nie 

podawać informacji o źródle. 

Tytuł tabeli umieszczamy ponad nią, wyśrodkowane, źródło umieszczamy pod tabelą 

(również wyśrodkowane). 
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Przykład: 

Tab. 7. Parametry techniczne baz danych Corine Land Cover. 

 CLC 1990 CLC2000 CLC2006 

Dane źródłowe Landsat-4/5 TM Landsat-7 ETM 
SPOT-4, SPOT-5 

IRS LISS III 

Metoda 

interpretacji 

pokrycia terenu 

wizualna na papierowej 

odbitce 

wizualna wspomagana 

komputerowo 

wizualna wspomagana 

komputerowo 

Technologia 

skanowanie 

i wektoryzacja folii 

interpretacyjnych 

digitalizacja na ekranie digitalizacja na ekranie 

Spójność czasowa 1986-1998 2000 +/- 1 rok 2006 +/- 1 rok 

Dokładność 

geometryczna zdjęć 

satelitarnych 

≤ 50 m ≤ 25 m ≤ 25 m  

Dokładność 

geometryczna 

danych CLC 

100 m powyżej 100 m powyżej 100 m 

Realizacja 10 lat 4 lata 3 lata 

Metadane  nie wprowadzono 
metadane zgodne z ISO 

19115 

metadane zgodne z 

ISO 19115 

Dokumentacja niejednolita zestandaryzowana zestandaryzowana 

Dostęp do danych 
brak jasnych zasad 

udostępniania 

dostęp bezpłatny dla 

użytkowników 

niekomercyjnych 

dostęp bezpłatny 

Format e00, GRID e00, GRID, SHP e00, GRID, SHP 

Liczba państw 

europejskich 

biorących udział 

26 28 38 

Źródło: BIELECKA, E.  Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie. Polskie Towarzystwo 

Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki 2008, Tom VI, Zeszyt1, ss. 15. 

5. ILUSTRACJE 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 10, 

odstępy między wierszami: pojedyncze. 

Ilustracje stanowią: 

• rysunki techniczne, wykresy, diagramy, schematy itp., 

• fotografie, 

• mapy i plany. 

Ilustracje powinny być numerowane liczbami arabskim w obrębie całej pracy lub 

poprzez wykorzystanie numeracji dwustopniowej. Jeżeli w tekście występują różnego 

rodzaju ilustracje (wykresy, mapy, rysunki), każdy rodzaj powinien być numerowany 

oddzielnie, np. Rys. 1, Fot. 1 itp. 

Autorów ilustracji należy podawać w obrębie podpisów. Jeżeli w pracy zamieszczone 

zostały fotografie dokumentacyjne znajdujące się w zbiorach instytucji naukowych, 



 6 

bibliotek, archiwów etc. należy podać nazwę tej instytucji oraz ich autora (o ile jego dane 

są dostępne). Jeśli twórcą wszystkich ilustracji jest autor pracy dyplomowej, należy o tym 

wspomnieć we wstępie bez konieczności podpisywania źródła pod każdą ilustracją. 

Ilustracje powinny być opatrzone podpisami. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podpis byłby 

powtórzeniem długiego opisu zawartego w tekście.  

Tytuł rysunku / zdjęcia oraz źródło umieszczamy pod nim. 

Przykład: 

 

 

Rys. 7. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Czerna. 
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Fot. 11. Widok na zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. 

Źródło: http://www.kocjan.pl/albums/userpics/10064/gora_zar_zdjecia_lotnicze_8202.jpg 

 

6. SPIS TREŚCI 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 11, 

odstępy między wierszami: 1.5, 

wyrównanie tekstu: obustronne. 

Spis treści: powinien być umieszczony na początku pracy, po stronie tytułowej i zał. 2 

i 3. Spis treści powinien być kompletny, tj. powinien zawierać informacje o wszystkich 

elementach składowych pracy. Chodzi tu zarówno o rozdziały i podrozdziały, jak i o inne 

elementach nienumerowane. W spisie treści należy podać numery stron, na których 

zaczynają się poszczególne elementy pracy. zawiera numer i tytuł zdjęcia, numer strony, 

na której zdjęcie jest umieszczone w pracy. Numery stron wyrównane do prawej. 

Spis treści rozpoczynamy od nowej strony.  
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Przykład: 

Spis treści 
1. WSTĘP .............................................................. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

2. CEL I ZAKRES PRACY ................................. BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

3. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI ................ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

5. PROJEKT CORINE LAND COVER ............ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

6. RETENCJA W ZLEWNIACH CZĄSTKOWYCH RZEKI SOŁY .................. BŁĄD! NIE 

ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

6.1. OBLICZENIE RETENCJI ZLEWNI  W OPARCIU O MAPY TOPOGRAFICZNE .................... BŁĄD! NIE 

ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

6.1.1. Zlewnia potoku Bystra ............................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.2. Zlewnia potoku Czerna ...........................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.3. Zlewnia potoku Krzyżówka .....................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.1.4. Zlewnia potoku Leśnianka ......................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6.2. OBLICZENIE RETENCJI ZLEWNI  W OPARCIU O MAPY CORINE LAND COVER 2006 .. BŁĄD! NIE 

ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

6.2.1. Zlewnia potoku Bystra ............................................Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

7. WNIOSKI ............................................................................................................................. 112 

8. LITERATURA ....................................................................................................................... 11 

SPIS TABEL ................................................................................................................................... 13 

SPIS ILUSTRACJI ........................................................................................................................ 15 

SPIS FOTOGRAFII ....................................................................................................................... 17 
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7. LITERATURA( BIBLIOGRAFIA) 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 11, 

odstępy między wierszami: 1.5, 

wyrównanie tekstu: obustronne. 

Podstawa opisu: podstawowym źródłem danych jest opisywany dokument. Nie należy 

podawać żadnych informacji, które nie są dostępne w wykorzystywanym źródle 

informacji. 

Język opisu musi być zgodny z językiem, który występuje w opisywanym dokumencie 

(nie należy samodzielnie tłumaczyć tytułów publikacji obcojęzycznych!). 

Wyróżnienia graficzne: można wyróżniać graficznie nazwisko autora i/lub tytuł 

dokumentu lub tytuł czasopisma. Nie wolno wyróżniać w ten sam sposób różnych 

elementów opisu. Wyróżnienia graficzne i interpunkcja w całości powinny zapewnić 

czytelność opisu bibliograficznego. Dlatego nie należy stosować łącznie wyróżnień np. 

kursywą i znaków interpunkcyjnych. 

Uwagi praktyczne: 

• Pozycje literatury numerujemy podając go w nawiasach kwadratowych np. „[15]”. 

• Należy uszeregować alfabetycznie opisy bibliograficzne. 

• Każdy opis bibliograficzny należy pisać w linii ciągłej – od marginesu do marginesu (nie 

przenosimy kolejnych elementów opisu do oddzielnych linii). 

• Numer ISBN lub ISSN powinien sie mieścić w jednej linii. 

• Przy nazwiskach autorów/redaktorów nie podaje się ich stopni naukowych lub funkcji 

(np. prof. dr, dyrektor instytutu). 

• Jeśli mamy do czynienia z kolejnym wydaniem książki (poprawionym/ uzupełnionym/ 

skróconym/ zmienionym), należy to zaznaczyć, stosując odpowiednio skróty, np. 

Wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. 3 skr., Wyd. 4 zmien. 

• Nie podaje się informacji o pierwszym wydaniu. 

• W przeciwieństwie do przypisów, w bibliografii nie należy podawać stron, z których 

korzystano. Natomiast w przypadku artykułu w czasopiśmie lub rozdziału w książce 

należy podać strony, na których się on znajduje. 

• Tytuł piszemy kursywą. 
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• W przypadku wykorzystania źródeł internetowych podajemy hiperłącze oraz datę, kiedy 

strona była przeglądana. 

Spis literatury rozpoczynamy od nowej strony. 
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Przykład: 

8. LITERATURA 

[1] BANASIK, K. Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1994. 

[2] BIELECKA, E. Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie. Polskie Towarzystwo 

Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki 2008, Tom VI, Zeszyt 3. 

[3] DOMNITA, M., IONUT, A. GIS used for determination of the maximum discharge in very 

small basins (under 2 km2). ISSN: 1790-5079. 

[4] DYNOWSKA, I., MACIEJEWSKI, M. Dorzecze Górnej Wisły, część 1. Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1991. 

[5] IMGW Podział hydrograficzny Polski, Część I, Zestawienia liczbowo-opisowe. 

Warszawa 1983. 

[6] LIPSKI, C., KOSTUCH, R., RYCZEK, M. Charakterystyka hydrologiczna górnej części 

zlewni Soły na tle warunków fizjograficznych, klimatu i użytkowania. Polska Akademia Nauk, 

nr 2/2005. 

[7] ŁOBOZ, W. Skalne atrakcje Polskich Karpat, część 1, Beskidy Zachodnie. Biblioteczka 

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Nowy Sącz 2013. 

[8] OZGA-ZIELIŃSKA, M., BRZEZIŃSKI, J. Hydrologia stosowana, PWN, Warszawa 1997. 

[9] SZCZEPANEK, R. Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS, część I, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013. 

[10] Walory przyrodnicze. Budowa geologiczna. Przyroda nieożywiona. [przeglądany 18.09.2015] 

Dostępny: http://www.bgpn.pl/walory-przyrodnicze/przyroda-nieozywiona/budowa-geologiczna  

[11] Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Lipowa. [przeglądany 26.09.2015] Dostępny: 

http://www.gmina-lipowa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=37 

[12] Zespół Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar. [przeglądano 09.10.2015] Dostępny: 

http://www.miedzybrodziebialskie.pl/elektrownia-wodna-szczytowo-pompowa-porabka-

zar  

http://www.bgpn.pl/walory-przyrodnicze/przyroda-nieozywiona/budowa-geologiczna
http://www.gmina-lipowa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=37%20
http://www.miedzybrodziebialskie.pl/elektrownia-wodna-szczytowo-pompowa-porabka-zar
http://www.miedzybrodziebialskie.pl/elektrownia-wodna-szczytowo-pompowa-porabka-zar
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8. WYKAZY UŻYTYCH TERMINÓW I SKRÓTÓW 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 11, 

odstępy między wierszami: 1.5, 

wyrównanie tekstu: obustronne. 

 

Należy umieszczać po bibliografii załącznikowej. Jeśli terminy wyjaśniano w tekście 

pracy lub w przypisach, można ten wykaz pominąć. 

 

9. WYKAZ TABLIC 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 11, 

odstępy między wierszami: 1.5, 

wyrównanie tekstu: obustronne. 

Wykaz tablic: podaje się numer tabeli, tytuł tabeli, numer strony, na której tabela jest 

umieszczona w pracy. Numery stron wyrównane do prawej. 

Spis tabel rozpoczynamy od nowej strony. Tytuł „Wykaz tablic” składa się czcionką 

takiego samego rodzaju i stopnia jak tytuły rozdziałów pracy. 
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Przykład: 

SPIS TABEL 

Tab. 1. Zbiorniki retencyjne położone na obszarze Soły [18]. ..... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 2. Klasyfikacja gleb wraz z zestawieniem zdolności infiltracyjnych [1].Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Tab. 3. Uśrednione wartości parametru CN [1]. .......................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 4. Odpowiadające sobie wartości parametru CN dla różnych poziomów warunków 

wilgotnościowych (PWW) [1]. ........................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 5. Określenie PWW na podstawie sumy opadów z 5-dniowego okresu poprzedzającego [3].

 ...................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 6. Wartości współczynnika µ niezbędne do obliczenia strat początkowych[1].Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Tab. 7. Parametry techniczne baz danych Corine Land Cover [2]. .................................................... 5 

Tab. 8. Klasyfikacja form pokrycia terenu CLC [10]. ................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 9. Przyporządkowanie kodów mapy gleb Polski do grup gleb stosowanych w metodzie  

SCS. ................................................................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 10. Powierzchnie wybranych zlewni. .................................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 11. Rodzaje gleb występujących na obszarze zlewni Bystra.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 12. Powierzchnie poszczególnych pokryć terenu występujących na glebach zlewni potoku 

Bystra. ........................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 13. Obliczenie wartości potencjalnej retencji zlewni potoku Bystra.sBłąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 14. Rodzaje gleb występujących na obszarze zlewni Czerna.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 15. Powierzchnie poszczególnych pokryć terenu występujących na glebach zlewni potoku 

Czerna. .......................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 16. Obliczenie wartości potencjalnej retencji zlewni potoku Czerna.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 17. Rodzaje gleb występujących na obszarze zlewni Krzyżówka.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 18. Powierzchnie poszczególnych pokryć terenu występujących na glebach zlewni potoku 

Krzyżówka. ................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 19. Obliczenie wartości potencjalnej retencji zlewni potoku Krzyżówka.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 
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Tab. 20. Rodzaje gleb występujących na obszarze zlewni Leśnianka.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 21. Powierzchnie poszczególnych pokryć terenu występujących na glebach zlewni potoku 

Leśnianka. ..................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 22. Obliczenie wartości potencjalnej retencji zlewni potoku Leśnianka.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Tab. 23. Rodzaje gleb występujących na obszarze zlewni Milówka.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Tab. 24. Powierzchnie poszczególnych pokryć terenu występujących na glebach zlewni potoku 

Milówka. ....................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Tab. 61. Średnie wartości parametru CN oraz wartości maksymalnej potencjalnej  

retencji zlewni S. ........................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

10. WYKAZ ILUSTRACJI 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 11, 

odstępy między wierszami: 1.5, 

wyrównanie tekstu: obustronne. 

Wykaz ilustracji: zawiera numer ilustracji, tytuł ilustracji, numer strony, na której 

ilustracja jest umieszczona w pracy. Numery stron wyrównane do prawej. 

Spis ilustracji rozpoczynamy od nowej strony. Tytuł „Wykaz ilustracji” składa się 

czcionką takiego samego rodzaju i stopnia jak tytuły rozdziałów pracy. 
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Przykład: 

SPIS ILUSTRACJI 

Rys. 1. Mapa regionów Pogórza Karpat. ..................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 2. Granice zlewni Soły wraz z zaznaczonymi zbiornikami retencyjnymi.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 3. Wybrane zlewnie cząstkowe do wykonania analiz. ......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 4. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Bystra.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 5. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Bystra. .......... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 6. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Czerna.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 7. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Czerna. ............................................................... 6 

Rys. 8. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Krzyżówka.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 9. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Krzyżówka. .. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 10. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Leśnianka.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 11. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Leśnianka. .. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 12. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Milówka.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 13. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Milówka. .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 14. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni Rycerski Potok.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 15. Zagospodarowanie obszaru zlewni Rycerski Potok. ...... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 16. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Sopotnia.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 17. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Sopotnia. .... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 18. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Wielka Puszcza. ..... Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 19. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Wielka Puszcza.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Rys. 20. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Żarnówka Duża. ..... Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 21. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Żarnówka Duża.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 
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Rys. 22. Rozmieszczenie gleb występujących na obszarze zlewni potoku Żylica.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Rys. 23. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Żylica. ........ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 24. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Bystra na podstawie mapy CLC 2006. ..... Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 25. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Czerna na podstawie mapy CLC 2006...... Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 26. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Krzyżówka na podstawie mapy CLC 2006.

 ...................................................................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 27. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Leśnianka na podstawie mapy CLC 2006. Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 28. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Milówka na podstawie mapy CLC 2006. . Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 29. Zagospodarowanie obszaru zlewni Rycerski Potok na podstawie mapy CLC 2006. ... Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 30. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Sopotnia na podstawie mapy CLC 2006. .. Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

Rys. 33. Zagospodarowanie obszaru zlewni potoku Żylica na podstawie mapy CLC 2006. ...... Błąd! 

Nie zdefiniowano zakładki. 

 

 

11. WYKAZ ZDJĘĆ 

Czcionka: Times New Roman, 

wielkość czcionki: 11, 

odstępy między wierszami: 1.5, 

wyrównanie tekstu: obustronne. 

Wykaz zdjęć: zawiera numer i tytuł zdjęcia, numer strony, na której zdjęcie jest 

umieszczone w pracy. Numery stron wyrównane do prawej. 

Spis zdjęć rozpoczynamy od nowej strony. Tytuł „Spis fotografii” składa się czcionką 

takiego samego rodzaju i stopnia jak tytuły rozdziałów pracy. 
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Przykład: 

SPIS FOTOGRAFII 

Fot. 1. Widok na najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich – Babią Górę.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Fot. 2. Podmyty filar mostu kolejowego w Żywcu w czasie powodzi w 1997 roku.Błąd! Nie 

zdefiniowano zakładki. 

Fot. 3. Woda spuszczana ze zbiornika na zaporze w Tresnej w 1997 roku.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Fot. 4.Wygięty tor na moście kolejowym w Żywcu po powodzi 1997 roku.Błąd! Nie zdefiniowano 

zakładki. 

Fot. 5. Zniszczony most w Cięcinie w 1997 roku. ....................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot. 6. Jezioro Żywieckie. ............................................................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot.7.Zapora Tresna na Jeziorze Żywieckim. .............................. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot. 8. Elektrownia wodna w miejscowości Tresna. .................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot. 9. Jezioro Międzybrodzkie. ................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot. 10. Elektrownia i zapora wodna w miejscowości Porąbka. .. Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot. 11. .Widok na zbiornik wodny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. ........................ 7 

Fot. 12. Jezioro Czanieckie. ......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

Fot. 13. Zapora wodna w miejscowości Czaniec. ........................ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

 


