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(dwie linie odstępu)
Streszczenie. Streszczenie powinno zawierać syntetyczne omówienie przedstawianego zagadnienia (około 150 słów), bez rysunków i wzorów, z wyraźnym zaznaczeniem oryginalnych elementów pracy.  Przy  streszczeniu  stosować  obustronne  wcięcie  1  cm.  Tekst streszczenia napisany powinien być przy zastosowaniu akapitu 0,25 cm w pierwszym wierszu (11 pkt). 

 (dwie linie odstępu)
 l. WSTĘP      
(jedna linia odstępu)
Tekst referatu napisać  12-punktową (oprócz tytułu , streszczenia i nagłówków) czcionką Times New Roman bez interlinii. Pliki w formacie MS Word (*.doc, *.rtf). 
Lewy, prawy oraz dolny margines powinien wynosić 2,5 cm, a odstęp pomiędzy górnym brzegiem kartki a nagłówkiem - 2 cm.  Stosować akapit 0,5 cm oraz pełną justyfikację tekstu. W nagłówkach (pismo pochyłe 11 pkt.  Tytuły rozdziałów głównych należy pisać dużymi, pogrubionymi literami, natomiast tytuły podrozdziałów - małymi literami. Po tytułach rozdziałów nie stawiać kropki. Prosimy o przysłanie pliku z tekstem referatu na CD lub pocztą elektroniczną.  Jeżeli referat powinien być wzbogacony dodatkowymi zdjęciami lub animacjami (ew.prezentacje w formacie MS PowerPoint) – prosimy również o ich przysłanie jako dodatkowych plików (najlepiej spakowanych *.zip, *.rar).  

(dwie linie odstępu)

2. TYTUŁ ROZDZIAŁU GŁÓWNEGO
(jedna linia odstępu)
2.1. Tytuł podrozdziału 
(jedna linia odstępu)
Równania należy ustawiać na środku linii i numerować po prawej stronie tekstu. Rysunki i  wykresy,  wykonane  dowolną  techniką,  powinny  stanowić  integralną  część  tekstu.  Podpisy pod rysunkami, wykresami i fotografiami powinny by wyśrodkowane w linii i nie zakończone kropką. Opisy tabel powinny znajdować się nad tabelami i być dosunięte do lewego brzegu tabeli. Spis literatury wykorzystanej przez autora powinien zawierać oprócz numeru pozycji w nawiasie kwadratowym – nazwisko i  inicjały imion autora, tytuł pracy. 
Dla pozycji książkowych: tom, kolejne wydanie, miejsce wydania, wydawnictwo i rok wydania, natomiast dla artykułu: tytuł czasopisma, numer zeszytu, tom, miejsce wydania, rok, stronice (po skrócie s.).
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(pomiędzy kolejnymi pozycjami literatury – także jedna linia odstępu)



