
Przygotowanie tekstu zgodnie ze standardami edytorskimi APA

Zasady ogólne:

- Objętość artykułu do 20 000 znaków (10 – 12 stron).

- Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (max. 10 wierszy); 

5-8 słów kluczowych w języku polskim i angielskim.

- Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word.

-  Czcionka tekstu głównego: Times New Roman, 12 pkt. Tytuł 14. pkt. pogrubiona. 

Śródtytuły -12 pkt. pogrubiona.

- Marginesy: po 2,5 cm na górze, na dole oraz po lewej i prawej stronie kartki (domyślne 

ustawienia programu Microsoft Office Word)

- Wyrównanie tekstu: wyjustowany 

- Interlinia tekstu- 1,5 

- Akapity wcięte (wielkość: jeden domyślny tabulator)

- Ponumerowane strony (numeracja umieszczona w prawym górnym rogu strony)

- Wyłączona opcja dzielenia wyrazów

Prosimy nie zamieszczać w tekście tabel, wykresów, fotografii, etc.

Struktura tekstu:

- W górnym lewym rogu należy podać afiliację: imię i nazwisko Autora/Autorów,  tytuł lub

stopień naukowy, nazwa reprezentowanego ośrodka lub instytucji edukacyjnej oraz miasto,

mail.

- Tytuł artykułu – wyśrodkowany

- Słowa klucze w języku polskim i angielskim - wyrównane do lewej 

- Streszczenie- w języku polskim i angielskim wyśrodkowane

- Wprowadzenie - wyrównane do lewej

- Podtytuły (w języku polskim)  

- Konkluzja -wyrównane do lewej

- Bibliografia



Zasady szczegółowe:

Stosowanie kursywy 

- W przytaczaniu tytułów: książek, rozdziałów książek, czasopism, artykułów, tekstów ze 

stron internetowych, filmów, nagrań wideo, etc.

- W bibliografii: tytuły w tekstach zasadniczych, tytuły czasopism

- Terminy obcojęzyczne

Inne wyróżnienia w tekście

- Nie należy podkreślać.

- Nie należy pogrubiać czcionki.

- Nie należy stosować numeracji w sytuacji wyliczania/wymieniania/wyróżniania 

w tekście.

- Dla wyróżnienia  należy stosować myślniki tak jak w tym przykładzie

- Po wyróżnieniu należy zrobić odstęp, przed nie

Cudzysłów, myślnik, dywiz.

- cudzysłów ostrokątny «...» 

- podwójny cudzysłów apostrofowy „...”.  Używamy cudzysłowu apostrofowego, wyjątkiem 

jest cytat w cytacie, wtedy ten w środku wyróżniamy ostrokątnym. 

Przykład: Kowalski (2015) uważa,  że „cytat «cytat w cytacie» cytat”. 

- Myślnik – jest to długa kreska za pomocą której oznaczamy pauzę w zdaniu. Przykład: 

Standardy APA – reguły edytowania tekstu

- Dywiz-krótka kreska za pomocą której łączymy słowa. Przykład: Czarno-biały

Przypisy

Za  pierwszym  razem  powołując  się  na  autora  w  tekście  należy  podać  pełne  imię  autora

i  nazwisko,  każdy  kolejny  raz  inicjał  imienia i  nazwisko.  Przypisy  należy  umieszczać  

w tekście. U dołu strony zamieszczać można jedynie przypisy wyjaśniające, uzupełniające. Jednak

ich obecność  należy ograniczyć do minimum. Kompozycja przypisu w tekście (Autor, rok, strona).

Stronę należy podać  wówczas, gdy przytaczany jest  dosłowny cytat, w przypadku parafrazy nr

stron nie należy podawać. 

Przypisy  uwagi:

Ten sam autor, różne lata: (Kowalski 2015, 2016) 

Różne pozycje oddzielamy od siebie średnikiem np. (Kowalski 2016; Malinowski 2015)

Bibliografia



- Nie należy numerować pozycji.

- Nie należy dzielić źródeł na netografię,  bibliografię filmografię etc.

- Jedne autor , ten sam rok: 

Kowalski, A. (2016a.)…………. 

Kowalski, A. (2016b.)………….

Książka:

Kowalski, A. (2016). Tytuł książki. Wrocław: Wydawnictwo.

Rozdział w książce:       

Malinowski, B. (2016). Tytuł rozdziału. W:  B. Nowak (red.), Tytuł książki (ss. 20-39). Wrocław: 

Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie: 

Mrówkowski, O. (2016). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 5 (3), 50-72.

Artykuł z strony internetowej

Dębowski, R. (2016). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

Artykuł z nr  DOI

Sosnowski, A., Dębowski, U. G. (2017). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, 24, 28-35. DOI: xxxxx.

Literatura w j. obcym

Tytuły w języku innym niż polskim powinny być tłumaczone i podane obok oryginału 

w kwadratowym nawiasie.

Smith, J. (2017). English title [Tytuł angielski]. London: Publisher

UWAGA! Tytuły zapisane w innym alfabecie niż łaciński powinny być poddane transliteracji.

Tytuł : „Комментарии к «Евгению Онегину» Александра Пушкина” należy zapisać: 

Nabokov, V. (1999). Kommentarii k ‘Evgeniiu Oneginu’ Aleksandra Pushkina [Komentarz do 

„Eugeniusza Onegina” Aleksandra Puszkina]. Moskwa: NPK.

Z programu do transliteracji można skorzystać tu: https://www.ushuaia.pl/transliterate/  

https://www.ushuaia.pl/transliterate/


ROBIENIE PRZYPISÓW W WORDZIE

Poniżej przedstawiono jak można zarządzać przypisami i bibliografią pisząc artykuł. Słowa 

napisane wielkimi literami oznaczają nazwy okienek, w które trzeba „wchodzić”. 

1) ODWOŁANIA →

2) STYL → APA

3)  ZARZĄDZAJ ŹRÓDŁAMI →

4)  (Bieżąca lista) NOWE →

Zaznaczamy w prawym roku JĘZYK → polski

5) TYP ŹRÓDŁA wybieramy rodzaj pozycji bibliograficznej (książka, artykuł itp.)

6) Wpisujemy imię i nazwisko autora oraz pozostałe dane.

7)  Jeśli autorów jest więcej niż jeden to wpisujemy kolejnego autora po średniku albo 

używamy opcji 

EDYTUJ → po czym wpisujemy imię i nazwisko pierwszego autora następnie DODAJ →, 

i wpisujemy kolejnego autora, po zakończeniu opcja OK →

8) Zamykamy okno i możemy wstawić wpisany przypis  ponownie wchodząc w 

ODWOŁANIA → WSTAW CYTAT →. 

Na koniec (kiedy wszystkie przypisy są dodane) w ten sam sposób wstawiamy bibliografię. 

Wchodzimy w  ODWOŁANIA → BIBLIOGRAFIA →

Kontakt :
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