
Drodzy Autorzy,  
 

Dziękujemy za zainteresowanie czasopismem Applied Linguistics Papers. Zespół redakcyjny 

zaleca i zarazem uprzejmie prosi o naniesienie tekstu artykułu na załączony szablon, z 

zachowaniem formatowania oraz treści nagłówka i stopki, ustawienia akapitów, a także 

odstępów między poszczególnymi częściami tekstu. Poniżej przedstawiamy Państwu 

najważniejsze wymogi redakcyjne dotyczące formatowania tekstów oraz cenne wskazówki dla 

autorów. Prosimy o dostosowanie nadsyłanych artykułów do naszych wytycznych, gdyż tylko 

poprawnie sformatowane artykuły będą poddawane dalszym procedurom redakcyjnym, w tym 

również ocenie niezależnych recenzentów. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt 

mailowy pod adresem: alp@uw.edu.pl 

 

Dziękujemy i liczymy na owocną współpracę! 
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Informacje ogólne: 

 Format B5 (ISO) 176 mm x 251 mm; 

 marginesy strony: górny i dolny 2,5 cm; lewy i prawy 2,2 cm; 

 nagłówek i stopka 1,25 cm; 

 bez podziału na sekcje. 

Część tytułowa: 

 Nagłówek: według szablonu; odstęp między nagłówkiem a tytułem: 2x Enter; 

 tytuł artykułu: czcionka Times New Roman (TNR), 13 pkt, pogrubienie, wyrównanie 

do lewej;1x Enter; 

 tytuł w języku angielskim: TNR, 9 pkt, pogrubienie, wyrównanie do lewej, 2x Enter; 

 imię i nazwisko: TNR, 11 pkt, pogrubienie, wyrównanie do lewej,  

 afiliacja: w języku polskim i angielskim: TNR, 11 pkt, wyrównanie do lewej; 

 adres e-mail: TNR, 11 pkt, wyrównanie do lewej, 2x Enter; 

 abstrakt w języku angielskim: TNR, 9 pkt, tekst bez podziału na akapity, wyjustowany, 

ok. 1500 znaków ze spacjami; 1x Enter; 

 słowa kluczowe w języku angielskim: TNR, 9 pkt, tekst wyjustowany, 5-8 słów 

(wyrażeń), 3x Enter. 

Tekst właściwy artykułu: 

 Wstęp: TNR, 11 pkt, pogrubienie, wyrównanie do lewej, bez numeru „1”; 

 tekst właściwy artykułu: TRN, 11pkt, interlinia 1, pierwszy akapit bez wcięcia, tekst 

wyjustowany; 

 kolejne akapity: wcięcie pierwszego wiersza 0,6 cm; 

 kolejne rozdziały: numeracja 1,2,3… formatowanie jak „Wstep”, po tekście każdego 

rozdziału, a przed nazwą kolejnego 1x Enter; 



 przypisy dolne: TNR, 10pkt, tekst wyjustowany, podawanie źródeł internetowych: patrz 

informacje w części bibliograficznej. 

Nazwiska w tekście: 

 odniesienie do źródła wg wzoru;   (I. Panov 1958: 66–68); 

 zakres stron: myślnik, nie łącznik  181–191 (dobrze); 181-191 (źle); 

 lub       (I. Panov 1958: 66 i nast.); 

 więcej niż 3 autorów (tekst po polsku) (E. Lavric/ F. Fischer/ A. Key i in.); 

 więcej niż 3 autorów (tekst po angielsku) (E. Lavric/ F. Fischer/ A. Key et al.); 

 pomiędzy inicjałami imion: brak spacji, np. B.Z. Kielar; 

 cytaty tłumaczone: proszę podać inicjały autora tłumaczenia, np.: 

 

„Projekt pierwszej maszyny do tłumaczeń (z 1933 roku) pochodzi jednak od P.P. Trojańskiego (zob. 

I. Panov 1958: 66; tłum.: X. Y.). Ale na dobre do tłumaczeń mechanicznych przystąpiono dopiero 

po ukazaniu się słynnego memorandum Translation W. Weavera” (zob. N. Locke/ A.D. Booth 

1955).  

 

Wykresy/ tabele/ zdjęcia: 

 nie mogą wykraczać poza ustawione marginesy; 

 muszą być podpisane (czcionka TNR, 9 pkt, kursywa, tekst wyśrodkowany, odstęp 

przed i po 6 pkt; 

 zaleca się dodawać wykresy, tabele i zdjęcia w formie nieedytowalnej (tzw. screenshot), 

np.: 

 

 

Rys. 4 Aplikacja mobilna Słowosieć na smartfony. 

 

Schema 1. An eye tracker devised by H. Hartridge and L.C. Thompson  

(H. Hartridge/ L.C. Thompson 1948: 588). 

 

Cytaty: 

 kropka za nawiasem okrągłym, po podaniu pełnego źródła; 

 cytat niewyodrębniony: „………” (E. Hölder 1905: 43–44).  



 cytat wyodrębniony: TNR, 11pkt, interlinia 1, wyjustowany, wcięcie od lewej 0,6 cm, 

odstęp 6 pkt góra i dół, np.: 

 

(…) gaze glides along a line slightly higher than the centre of the characters. The reason for this 

is easy to see: if gaze simply glides horizontally, complicated and useless movements are 

avoided, and the chosen position of the horizontal is determined by the structure of the 

typographic characters (L.É. Javal 1878: 251).  

 

Punktowanie:  

 oddzielamy średnikami, na końcu kropka, po średniku małe litery, np.: 

- prawo; 

- medycyna; 

- informatyka; 

- przemysł. 

Bibliografia: 

 przed wyrazem Bibliografia 2x Enter, a po 1x Enter; 

 bez podziału na artykuły, monografie etc.; 

 wszystkie referencje należy podać w zapisie łacińskim; 

 format: TNR, 11pkt,tekst wyjustowany, interlinia 1, wcięcie 0,6 cm ; 

 podawanie zakresu stron: myslnik, nie łącznik : 181–191 (dobrze); 181-191 (źle); 

 pozycje bibliograficzne podajemy w kolejności alfabetycznej, stosując nieco różne 

sposoby podawania informacji dla artykułu czasopiśmie, monografii i artykułu w 

monografii zbiorowej, np.: 

monografia: 

Szerszeń, P. (2014), Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu 

specjalistycznych języków obcych (Studi@ Naukowe 15). Warszawa. 

Vetulani, Z. (2004), Komunikacja człowieka z maszyną. Komputerowe modelowanie 

kompetencji językowej. Warszawa. 

artykuł w czasopiśmie: 

Abraham, W. (1970), Neue Wege der angewandten Sprachwissenschaft. Erkennungs- und 

Erzeugungsgrammatik, (w:) „Muttersprache” 6, 181–191. 

Pavlidis, G.T. (1981), Do eye movements hold the key to dyslexia?, (w:) „Neuropsychologia” 

19, 57–64. 

artykuł w monografii zbiorowej: 

Bäck, B./ D. Wilemon (2009), Sprachwahl im Export am Beispiel eines erfolgreichen 

österreichischen Unternehmens aus der Holzindustrie, (w:) E. Lavric/ F. Fischer/ C. 

Konzett (red.), People, Products, and Professions. Choosing a Name, Choosing a Language. 

Frankfurt a. M. etc., 63–73. 

Stępień, I. (2012), Uczeń z dysleksją na lekcjach języka angielskiego, (w:) A. Giermakowska 

(red.), Dysleksja rozwojowa. Organizowanie sytuacji edukacyjnej ucznia w szkole i w rodzinie. 

Kielce, 375–385. 

źródła internetowe: 

Germain, C./ J. Netten (2004), Facteurs de développement de l’autonomie langagière en 

FLE/FLS, (w:) „Alsic” 7, 55–69. (URL http://alsic.revues.org/2280). [Pobrano 9.12.2015]. 

 

 


