
Księgarnia PWN:  
January Weiner – Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych 
 
 
 
 
Przedmowa 
 
1. Wstęp 

1.1.Cechy publikacji naukowej 
1.2.Strategia i taktyka autora publikacji naukowej 

Wybór czasopisma. Język angielski. Jakość periodyków naukowych. Wysyłka. 
Recenzje. Przyjęcie do druku. Odbitki 
 

2. Treść 
2.1.Typy publikacji naukowych 
2.2.Publikacja (doniesienie) oryginalna, eksperymentalna lub opisowa 

Tytuł. Abstrakt. Wstęp. Materiał i metody. Wyniki. Dyskusja. Streszczenie. 
Podziękowania. Piśmiennictwo. Dodatki 

2.3.Publikacja oryginalna – teoretyczna 
2.4.Artykuł przeglądowy 
2.5.Artykuł popularnonaukowy 
2.6.Recenzje, krytyki, polemiki 
2.7.Podręczniki i skrypty 
2.8.Jak napisać podanie o dotację na badania („grant”)? 
 

3. Forma 
3.1.Przygotowanie maszynopisu do druku 
3.2.Papier 
3.3.Maszyna do pisania i komputer 
3.4.Maszynopis na dyskietce 
3.5.Format stronicy maszynopisu 
3.6.Układ maszynopisu 
3.7.Tabele 
3.8.Liczby, wzory, symbole 

Wzory i równania matematyczne. Podawanie dat i czasu zegarowego 
3.9.Obce alfabety, znaki diaktryczne i transliteracja 
3.10.Nazwy geograficzne, nomenklatura taksonomiczna i chemiczna 
3.11.Cytowanie piśmiennictwa 

Cytowanie w tekście. Zestawienie bibliografii 
3.12.Ilustracje 

Treść rysunku. Forma rysunku. Rysowanie tuszem. Grafika komputerowa. 
Przygotowanie fotografii. Opis rycin 

3.13.Przygotowanie powielanej dysertacji (praca magisterska, rozprawa doktorska) 
3.14.Korekta i adiustacja techniczna 
 

4. Styl 
4.1.Jak pisać? Rady praktyczne 
4.2.Język, składnia, ortografia 
4.3.Odmiana nazwisk obcojęzycznych i niektórych nazwisk polskich 

http://ksiegarnia.pwn.pl/5420_pozycja.html


5. Ustna prezentacja 
5.1.Porozumienie czy rytuał? 
5.2.Przygotowanie scenariusza 
5.3.Wygłaszanie referatu 
5.4.Zachowanie się w dyskusji 
5.5.Środki wizualne 

Posługiwanie się tablicą. Ilustracje na planszach. Rzutnik pisma i rysunki na folii. 
Przeźrocza. Referat z komputera 
 

6. Poster czyli plakat 
 
Literatura uzupełniająca 

Poradniki pisania, edytowania i ilustrowania prac naukowych 
Słowniki poprawnej polszczyzny (wybór) 
Wybór wydawnictw na temat terminologii i mianownictwa niektórych działów nauk 
przyrodniczych 
Artykuły popularnonaukowe zawierające rady dla autorów publikacji przyrodniczych 
 

Dodatki i przykłady 
Julian Tuwim: Noc majowa zakochanego przyrodnika 
Znaki diaktryczne i zasady transliteracji alfabetu rosyjskiego (norma polska i norma 
anglo-amerykańska), liter niemieckich i skandynawskich 
Zasady tworzenia skrótów nazw czasopism 
Podstawowe znaki korektorskie polskie i zagraniczne 
Technika wykonywania przeźroczy 
Wybrane jednostki układu SI i współczynniki przeliczeń 
Rachunek sumienia 
 

Przykład 1-14 
 
Indeks 
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