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TYTUŁ ARTYKUŁU 
 
Streszczenie: Tekst streszczenia informujący o zawartości artykułu. Streszczenie: Tekst 
streszczenia informujący o zawartości artykułu. Streszczenie: Tekst streszczenia infor-
mujący o zawartości artykułu. Streszczenie: Tekst streszczenia informujący o zawartości 
artykułu. Streszczenie: Tekst streszczenia informujący o zawartości artykułu. Streszcze-
nie: Tekst streszczenia informujący o zawartości artykułu. Streszczenie: Tekst streszczenia 
informujący o zawartości artykułu. Streszczenie: Tekst streszczenia informujący o zawartości 
artykułu. Streszczenie: Tekst streszczenia informujący o zawartości artykułu. 
 
Słowa kluczowe: słowa kluczowe, słowa kluczowe. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu.  
 
 
1. Nagłówek 
 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst pod-
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stawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający 
się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce 
na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy 
zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od 
akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na 
tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy za-
czynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od aka-
pitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu [Kowalski, 2000, s. 3; Malinowski (red.), 2001, s. 2]. 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst pod-
stawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający 
się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce 
na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
 
 
1.1. Nagłówek kolejny 
 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst pod-
stawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się 
od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na 
tekst podstawowy zaczynający się od akapitu [Nowak, 2000a, 2000b, 2010, s. 5]. 
 
Tabela 1. Tytuł tabeli do lewej 
 

1 2* 3 4 
45 45 45 45 
24 24 24 24 
28 28 28 28 
56 56 56 56 

 
* Legenda lub objaśnienie symboli użytych w tabeli. 
 
Źródło: Kowalski [2000, s. 175]; Nowak [2000, s. 200]. 

 



Tytuł artykułu 3 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst pod-
stawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający 
się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce 
na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu1. 
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Rys. 1. Nazwa rysunku [odnośniki do literatury w nawiasie kwadratowym] 
 
Źródło: Kowalski [2000, s. 175]; Nowak [2000, s. 200]. 
 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst pod-
stawowy zaczynający się od akapitu: 
1. Miejsce na wypunktowanie. W wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst. 

Miejsce na wypunktowanie. W wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst. 
2. Miejsce na wypunktowanie. W wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst: 

− miejsce na wypunktowanie; w wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst, 
miejsce na wypunktowanie; w wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst, 
miejsce na wypunktowanie; w wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst, 

− miejsce na wypunktowanie; w wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst, 
miejsce na wypunktowanie; w wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst, 
miejsce na wypunktowanie; w wypunktowaniach stosujemy wcięty tekst. 

 
 

                                                 
1  Przypis dolny. (nie dotyczy przypisów bibliograficznych) 
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Podsumowanie 
 

Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. 
Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst pod-
stawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający 
się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce 
na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy 
zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od 
akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na 
tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy za-
czynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od aka-
pitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst 
podstawowy zaczynający się od akapitu. Miejsce na tekst podstawowy zaczyna-
jący się od akapitu. 
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TYTUŁ ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM 
 
 

Summary: Miejsce na tekst streszczenia w języku angielskim. Miejsce na tekst stresz-
czenia w języku angielskim. Miejsce na tekst streszczenia w języku angielskim. Miejsce 
na tekst streszczenia w języku angielskim. Miejsce na tekst streszczenia w języku an-
gielskim. Miejsce na tekst streszczenia w języku angielskim. Miejsce na tekst streszcze-
nia w języku angielskim. 
 
Keywords: keywords. 


