
KSIĄŻKA AUTORSKA 

Przykłady opisu dla książki autorskiej (tylko elementy obowiązkowe): 

 

 1 autor: 

Montgomery L. M., Ania z Zielonego Wzgórza, Wyd. 9, Warszawa, Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia,1991 (konsekwentnie wybrano przecinek jako znak przestankowy) 

 

 2 autorów:  

Soleil J., Lelong G. Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej. Łódź, Wydawnictwo Opus.1994  

(1 wersja interpunkcyjna z elementami mieszanymi) 

 

 3 autorów:  

Lewicka H., Zalewska A., Zawal-Jarosik M.: Ścieżki przedmiotowe w matematyce, Gdańsk: 

Wydawnictwo Podkowa Bis, 2000  

(2 wersja interpunkcyjna z elementami mieszanymi) 

 

CZASOPISMO JAKO CAŁOŚĆ 

tytuł (wydawnictwa ciągłego, np. czasopisma), podtytuł, wydanie, miejsce wydania, wydawca, rok 
wydania, ISSN, uwagi. 

Przykład opisu czasopisma jako całości (elementy obowiązkowe): 
„Cogito”, Warszawa, Agencja Wydawnicza Aga-Press, 1994-..., ISSN 1231-160X. 

 
Artykuł lub fragment artykułu w czasopiśmie 

autor/autorzy artykułu, tytuł artykułu, podtytuł artykułu, współtwórcy artykułu. W: tytuł 
wydawnictwa ciągłego (np. czasopisma), podtytuł wydawnictwa ciągłego, wydanie, miejsce 
wydania, wydawca, lokalizacja artykułu lub fragmentu w dokumencie macierzystym (oznaczenie 
zeszytu, zakres numerów stronic artykułu lub fragmentu), ISSN, uwagi. 

Przykład opisu artykułu lub fragmentu artykułu w czasopiśmie (elementy obowiązkowe): 
Machowina R., Bryły obrotowe, „Cogito", Warszawa, Agencja Wydawnicza Aga-Press, 2010 nr 4, s. 
47-49, ISSN 1231-160X. 

 

ŹRÓDŁA INTERNETOWE 

Przypis do publikacji w czasopismach elektronicznych powinien zawierać: 

imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko 
tłumacza,„Tytuł czasopisma”, numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer 
lub zeszyt, adres strony internetowej (URL), (data aktualizacji lub data ostatniej wizyty na stronie). 



PRZYKŁAD: 
Stefan Esders [rec.], Franz-Reiner Erkens (Hg.), Das frühmittelalterliche Königtum. Ideelle und regiöse 
Grundlagen, Berlin: de Gruyter 2005, „sehepunkte”, 7, 2007, nr 3, www.sehepunkte.de  
(dostęp 15.03.2007). 

Word automatycznie podkreśla adresy URL i zmienia ich kolor na niebieski, ale w przypisie ma być 
czarny kolor i bez podkreślenia. 

Przypis do stron internetowych powinien zawierać: 

adres strony internetowej (URL), (data aktualizacji lub data ostatniej wizyty na stronie). 

W dobrym tonie jest opisać stronę, a nie tylko zamieszczać sam adres, z którego często nie da się 
wywnioskować tematyki strony.  

PRZYKŁAD: 
Oficjalna strona internetowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, organizacji pożytku 
publicznego www.toz.pl/index.php?menu=interwencje (dostęp 16.11.2010). 

 

 


