
JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA 

WSKAZÓWKI REDAKCYJNE  

 
Artykuł w formie elektronicznej musi zostać przesłany – za potwierdzeniem odbioru – na 

adres internetowy: fpojsr@ug.edu.pl Termin przyjmowania tekstów: 15 czerwca/ 15 grudnia. 
Oświadczenie autora (zob. Oświadczenie autora) naleŜy nadesłać na adres Redakcji pocztą 
tradycyjną. Procedurę recenzowania opisano osobno (zob. www.polonistyka.fil.ug.edu.pl)  

 
Prosimy, aby artykuł przygotowany był według podanych niŜej norm i nie przekraczał 12 

stron znormalizowanego komputeropisu (20 tys. znaków). Do tekstu naleŜy dołączyć tytuł 
artykułu przetłumaczony na język angielski, streszczenie (to samo) w języku polskim i angiel-
skim.  
 
OGÓLNE REGUŁY OPRACOWANIA TEKSTU:  
a) tekst główny: czcionka Times New Roman / 12 pkt. / interlinia 1,5;  
b) marginesy 2,5 cm z kaŜdej strony;  
c) wcięcie akapitowe 0,5 cm;  
d) wyjustowanie; dzielenie wyrazów;  
e) wyróŜnienie waŜnego słowa bądź fragmentu za pomogą czcionki pogrubionej.  
f) Bibliografia na końcu artykułu (nazwisko autora + inicjał imienia, Tytuł …), bez numera-
cji, bez wyróŜnień, 10 pkt. / interlinia 1. 
 
WPROWADZANIE CYTATÓW:  
a) cytaty krótsze (do trzech linijek tekstowych):  
• polskojęzyczne – antykwa; wyodrębniane w tekście głównym za pomocą cudzysłowu;  
• obcojęzyczne (w tym łacińskie) – wyodrębniane w tekście głównym za pomocą kursywy;  
 
b) cytaty dłuŜsze (powyŜej trzech linijek tekstowych) – antykwa; wyodrębniane w oddziel-
nym akapicie /10 pkt./ interlinia 1 / bez wcięcia akapitowego.  
 
SPORZĄDZANIE PRZYPISÓW:  
a) wedle tradycyjnego systemu;  
b) polskie skróty, np. tamŜe, tenŜe, taŜ, dz. cyt.;  
c) 10 pkt. / interlinia 1;  
d) na dole strony; automatycznie (przez wykorzystanie funkcji edytora: „wstaw przypis”) 
e) bez wyróŜniania nazwisk autorów.  
 
SCHEMATY TWORZENIA PRZYPISÓW:  
a) opis bibliograficzny ksiąŜki z serii wydawniczej:  
Inicjał imienia + nazwisko autora, Tytuł, red. .... , t. ... , miejsce wyd. .... rok ... , seria wydaw-
nicza ... , s. ..... . 
b) opis bibliograficzny prac z dzieła pod redakcją:  
Inicjał imienia + nazwisko autora, Tytuł, [w:] Tytuł dzieła zbiorowego, red. (inicjał imienia + 
nazwisko redaktora w nominativie), t. .... miejsce wyd. .... rok ... , s. …. .  
c) opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:  
Inicjał imienia + nazwisko autora, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma” rok nr ... / z. .... , s. .....  
 


