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3.1. Przygotowanie maszynopisu:
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Tytu³ artyku³u
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Zalecenia

Bibliografia

w nawiasach kwadra-
towych
Adresy Autorów

3.2. Tekst

Technika Rolnicza Ogrodnicza Leœna (TROL), dwumiesiêcznik wydawany
w jêzyku polskim od 2004 r. (dawniej: 1992-
2003, 1990-1991,

1963-1990, 1954-1962). Czasopismo publikuje
artyku³y naukowe, komunikaty naukowe oraz artyku³y przegl¹dowe. Redakcja
mieœci siê w Przemys³owym Instytucie Maszyn Rolniczych, ul. Staro³êcka 31,
60-963 Poznañ.
Sekretarz redakcji: mgr in¿. Wies³aw WoŸniak, e-mail:

2.1. , do 8 stron maszynopisu formatuA4 (wraz z tabelami,
rysunkami i bibliografi¹), prezentuj¹ce stan i kierunki rozwoju wiedzy w zakre-
sie wybranej tematyki.

2.2. , do 8 stron maszynopisu formatu A4 (wraz z tabelami,
rysunkami i bibliografi¹), zawieraj¹ce oryginalne wyniki zakoñczonych badañ
teoretycznych lub eksperymentalnych.

2.3. , do 3 stron maszynopisu formatuA4 (wraz z tabelami,
rysunkami i bibliografi¹), przedstawiaj¹ce wyodrêbnione fragmenty prowa-
dzonych badañ, a tak¿e oryginalne stanowiska badawcze, metody pomiarów
lub metody opracowania wyników pomiarów.

Artyku³y powinny odznaczaæ siê jasn¹ i logiczn¹ budow¹: materia³ powinien byæ
podzielony na czêœci, których tytu³y musz¹ odtwarzaæ zawart¹ w nich treœæ.
Wnioski z przeprowadzonych rozwa¿añ powinny byæ jasno sformu³owane na
koñcu artyku³u.
Treœæ artyku³u powinna byæ uzupe³niona tabelami, rysunkami, schematami itp.,
jednak liczbê ilustracji nale¿y ograniczyæ do niezbêdnych, a w tekœcie nale¿y
wskazaæ miejsce ich umieszczenia.
Tytu³ artyku³u, streszczenie, s³owa kluczowe oraz podpisy tabel i rysunków nale¿y
podaæ w jêzyku polskim i angielskim.
Na koñcu artyku³u nale¿y podaæ wykaz Ÿróde³ wykorzystywanych przy jego
opracowaniu, a w tekœcie odpowiednie odsy³acze do pozycji cytowanej w spisie
literatury. Spis literatury, przygotowany wg kolejnoœci powo³añ, powinien zawieraæ:
przy ksi¹¿kach nazwisko i inicja³ imienia autora, tytu³ ksi¹¿ki, miejsce wydania,
wydawcê i rok (ewentualnie numery stron); przy czasopismach nazwisko i inicja³
imienia autora, tytu³ artyku³u, nazwê czasopisma, rok i numer (ewentualnie nu-
mery stron). Spis literatury powinien przedstawiaæ aktualny stan wiedzy i uwzglê-
dniaæ pozycje z literatury œwiatowej.

Nadsy³ane do opublikowania teksty musz¹ spe³niaæ wszystkie wymagania
edytorskie. Teksty nie spe³niaj¹ce tych wymagañ bêd¹ zwracaneAutorom.

Maszynopis nale¿y przygotowaæ wed³ug nastêpuj¹cego schematu:
- ;
- Bezpoœrednio po imieniu i nazwisku Autora (Autorów) nale¿y podaæ

, w jakiej wykonano pracê bêd¹c¹ przedmiotem artyku³u, oraz
(tak¿e e-mail); (w przypadku oœrodków akademickich nale¿y podaæ nazwê
Uczelni, Instytutu, Katedry lub Zak³adu);

- , staraj¹c siê, aby by³ on mo¿liwie adekwatny do treœci i krótki
(do 120 znaków), napisaæ wiêksz¹ czcionk¹ (12 pkt) w stosunku do u¿ytej
w tekœcie (10 pkt);

- , który powinien zawieraæ cel i zakres pracy, metody badañ oraz
najistotniejsze wnioski, powinien zawieraæ nie wiêcej ni¿ 150 s³ów, pisanych
kursyw¹ pojedyncz¹ interlini¹);

- pisane ma³ymi literami w liczbie pojedynczej;
- W zale¿noœci od potrzeby podaæ i ich nazw oraz w³aœciwych

im jednostek miar zgodnych z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ SI;
- krótko uzasadniaj¹ce, na podstawie aktualnego stanu

wiedzy, podjêcie pracy badawczej bêd¹cej przedmiotem artyku³u;
- , jaki mia³ byæ osi¹gniêty w wyniku realizacji pracy

badawczej. Ka¿dy cel okreœliæ jednym krótkim zdaniem;
- lub projektowe oraz hipotezy istnienia i, o ile jest to

mo¿liwe, tak¿e hipotezy wyjaœniaj¹ce;
- prowadzonych pomiarów wraz z analiz¹ b³êdów pomiarów;
- ;
- nawi¹zuj¹ca do celu (celów pracy i hipotez);
- zawieraj¹ce tylko takie nowe informacje,

oraz wynikaj¹ z treœci tego artyku³u i s¹ w nim uzasadnione;
- o ile istnieje mo¿liwoœæ praktycznego wykorzystania wyników

prezentowanych w artykule lub dalszego ukierunkowania badañ na dany
temat;

- Ewentualne podziêkowania instytucjom lub osobom, które przyczyni³y siê do
powstania artyku³u;

- nale¿y podaæ wy³¹cznie te publikacje, na które Autor (Autorzy)
powo³uj¹ siê w tekœcie (nie nale¿y oddzielaæ przecinkami nazwiska autora od
inicja³ów imion), w tym tak¿e adresy stron internetowych wed³ug podanego
poni¿ej schematu cytowañ;
Powo³uj¹c siê w tekœcie na pozycjê literatury nale¿y

podaæ numer pozycji literaturowej, np. [1] lub [1, 2, 8], lub [2, 5-9].
- do korespondencji (imiê, nazwisko, e-mail, pe³ne dane

adresowe) oraz wskazanie w przypadku pracy zbiorowej autora do kore-
spondencji.

Tekst dostarczony przez Autora powinien zostaæ opracowany w programie MS
WORD w nastêpuj¹cej formie:
a) czcionka
- kolor: automatyczny;
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- wielkoœæ/rozmiar i rodzaj:
• tytu³, podtytu³y  12 pkt, Times New Roman CE, pogrubiona;

b) marginesy: górny 1,5 cm, dolny 2 cm, prawy i lewy 1,7 cm;
c) odstêpy miêdzy znakami  standardowe, 0 pkt;
d) odstêpy miêdzy wierszami  pojedyncze;
e) akapity  wciêcie 0,5 cm;
f) tekst justowany.
Przedstawiony tekst nie powinien zawieraæ formatowania (np. Shift+Enter),
twardych spacji, wymuszonego dzielenia teksu i wyrazów, podzia³u stron oraz
stopki i nag³ówka i nie powinien byæ dzielony na szpalty.

- wypunktowania i wyliczenia u¿yte w tekœcie powinny byæ pod wzglêdem
formatu zapisu jednolite dla ca³ego materia³u,

- zró¿nicowane wyliczenia mo¿na stosowaæ wy³¹cznie dla zaznaczenia
hierarchii w wyliczeniach lub podkreœlenia odmiennego charakteru niektórych
wyliczeñ,

- nastêpuj¹ce po sobie wyliczenia (wypunktowania) przy schodzeniu na ni¿sze
poziomy powinny posiadaæ skok wciêcia 10 mm,

- zaleca siê unikaæ stosowania wyliczeñ wiêcej ni¿ trójstopniowych.

- Autorzy powinni przes³aæ do Redakcji w osobnych plikach rysunki i tabele
w wersji edytowalnej,

- numer tabeli i tytu³ powinien byæ umieszczony nad tabel¹ czcionka 10 pkt.
Times New Roman CE,

- numer rysunku i opis powinien byæ umieszczony pod rysunkiem czcionka 10
pkt. Times New Roman CE,

- opis zawarty w tabeli, opis osi i wartoœci na rysunku czcionka 10 pkt. Times
New Roman CE, kolor czarny, bez pogrubieñ, pisane z du¿ej litery;

- rysunki i tabele nale¿y umieœciæ w maszynopisie mo¿liwie najbli¿ej miejsca,
gdzie jest o nich wzmianka;

- obramowanie tabel i linie wewnêtrzne winny byæ gruboœci 0,5 pkt., koloru
czarnego;

- pod rysunkiem lub tabel¹ nale¿y podaæ Ÿród³o z którego zaczerpniêto dane,
a w przypadku publikowania badañ w³asnych autora - sformu³owanie:

lub ;
- Ÿród³o podawane pod tabel¹ lub rysunkiem (czcionka 10 pkt. Times New

Roman CE), wyrównanie do prawej strony).

- materia³y ilustracyjne: zdjêcia, tabele, wzory matematyczne, chemiczne itp.
oprócz wersji wklejonej do Worda, powinny byæ dostarczone do Redakcji
w formie plików graficznych lub w formie nadaj¹cej siê do reprodukcji (format
pliku - JPG, TIFF min. 300 DPI);

- Redakcja nie przepisuje tekstów i nie wykonuje rysunków. Oprócz pliku *.doc
zalecane jest, aby autorzy dostarczali pliki Ÿród³owe rysunków (najlepiej
w formacie *.jpg lub *.tif);

- Rysunki oraz wykresy musz¹ byæ wykonane czytelnie, z uwzglêdnieniem
faktu, ¿e szerokoœæ szpalty w czasopiœmie wynosi 8,5 cm, szerokoœæ kolumny
17,6 cm, wysokoœæ kolumny 26,5 cm;

- wszystkie ilustracje powinny byæ zaopatrzone w numeracjê arabsk¹, tytu³
oraz Ÿród³o umieszczone pod ilustracj¹;

- Format opisu materia³ów ilustracyjnych (numer rysunku, tytu³, Ÿród³o) -
czcionka 10 pkt. Times New Roman CE.

- formu³y matematyczne nale¿y zapisywaæ czytelnie, zwracaj¹c uwagê na czy-
telnoœæ symboli, jak i na umieszczenie ich we w³aœciwych miejscach i pozio-
mach;

- zaleca siê korzystanie z edytora równañ, np. ;
- Równania powinny byæ zapisane w edytorach wzorów, z wyraŸnym

rozró¿nieniem 0 i O. Je¿eli równania przekraczaj¹ szerokoœæ szpalty (8,5 cm),
nale¿y je przenieœæ, a niedaj¹ce siê przenieœæ zapisaæ na szerokoœæ 2 szpalt
(17,6 cm);

- numery wzorów podawaæ w nawiasach w pobli¿u prawego marginesu tekstu;
- obowi¹zuje miêdzynarodowy uk³ad SI.

- w przypadku stosowania skrótów nale¿y je podawaæ w sposób
konsekwentny w obrêbie ca³ego tekstu i wed³ug ogólnie przyjêtych zasad (np.
polska waluta - PLN, ton na hektar - t·ha );

- skróty nie przyjête ogólnie, mog¹ce budziæ w¹tpliwoœci
lub ustalone specjalnie dla danego tekstu nale¿y objaœniæ najbli¿ej miejsca
jego u¿ycia, wy³¹cznie przy pierwszym u¿yciu danego skrótu;

- w tekœcie nale¿y wyró¿niæ kursyw¹
wyra¿enia obce, tytu³y cytowanych dokumentów oraz pismem rozstrzelonym
terminy specyficzne.

- bibliografia powinna zawieraæ wy³¹cznie publikacje, na które Autorzy powo-
³uj¹ siê w tekœcie;

- pozycje bibliografii nale¿y umieœciæ w kolejnoœci cytowania;
- powo³uj¹c siê w tekœcie na pozycjê bibliograficzn¹ nale¿y w nawiasie

kwadratowym podaæ numer kolejny w spisie bibliografii, np. [1, 3, 6]; [2-4,
7,11].

• tekst 10 pkt Times New Roman CE,
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