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SPIS TREŚCI
Umieszcza się w nim wszystkie części składowe pracy dyplomowej (w kolejności
występowania w pracy) z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały, z dokładnym
podaniem stron, od których się zaczynają.
Poniżej zaprezentowano przykładowy spis treści, który został wygenerowany
automatycznie dzięki wykorzystaniu formatowania:


Nazwa Rozdziału - STYL: Nagłówek 1



Nazwa Podrozdziału- STYL: Nagłówek 2



Nazwa Pod-podrozdziału - STYL: Nagłówek 3
W narzędziach MS Office, aby wygenerować spis treści należy wybrać:



WSTAW -> indeks i spisy - spis treści (wersja Word 97-2003)



ODWOŁANIA -> Spis treści (wersja Word od 2007)
WSTĘP
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Ta strona jest pusta, lub przeznaczona na dalszą część spisu treści
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WSTĘP
Praca powinna liczyć od 30 do ok. 50 stron, napisanych czcionką Times New Roman,
rodzaj czcionki 12, interlinia 1,5 wiersza, odstępy przed i po 0 pt. Marginesy: górny i dolny
2,5 cm; wewnętrzny 3 cm; zewnętrzny 2 cm; tekst wyjustowany (w tym szablonie marginesy
są już ustawione). Praca zwykle składa się z trzech rozdziałów.
Zaczynając od ROZDZIAŁU I. - DRUK PRACY JEST DWUSTRONNY, a każdy
nowy rozdział należy pisać od nowej strony (bez względu na to, czy jest to prawa czy lewa
strona pracy.
Numerację poszczególnych stron umieszczamy na dole (pośrodku strony), jednak
numery stron uwidaczniamy dopiero od 2-strony.
Wszystkie cytaty zamieszczone w pracy piszemy kursywą (druk pochyły).
Jeżeli zamierzamy pisać od nowej linii w ramach podpunktu – stosujemy tzw. „miękki
znak końca akapitu” (Shift + Enter), być może trzeba będzie usunąć justowanie z tego
akapitu.

Bezosobowa forma wyrażania
W całej pracy (poza przywołaniami i cytatami) należy stosować bezosobową formę
zwrotów np.:


zaobserwowano, że różni autorzy zgadzają się ze sobą w tym aspekcie,



określono następujące wnioski,



stwierdzono, że...,



przeanalizowano 30 przypadków,



poinstruowano respondentów,
Wyjątkami od bezosobowej formy wyrażania są wtrącenia, przywołania i cytaty np.:



(patrz rycina 1), (zobacz załącznik),



Czerwiński, Erdmann [1990] zajmowali się kwantyfikacją gry w piłkę ręczną,



„stwierdziłem, że nie tylko głowa dziecka chodzi do szkoły” [Lachowicz, 1970],

Samotne litery na końcu wiersza
W tekście pracy (także w tytułach) linie nie powinny kończyć się pojedynczą literą np.
w, z, i.
Należy zastosować tzw. „twardą spację” pomiędzy taką literą a następującym po niej
wyrazem (Ctrl + Shift + spacja).
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Ta strona po WSTĘPIE jest pusta, ponieważ wstęp drukowany jest
jednostronnie.
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ROZDZIAŁ I.
TO JEST JEDYNIE PRZYKŁAD TYTUŁU PROBLEMATYKA TEMATU PRACY
W ŚWIETLE LITERATURY
Od tego rozdziału druk pracy jest dwustronny.
W tym miejscu student powinien wykazać się wszechstronną wiedzą dotyczącą
badanego problemu oraz znajomością aktualnej literatury przedmiotu z uwzględnieniem
źródeł zagranicznych.
O wartości tego rozdziału stanowi trafne posługiwanie się odwołaniami do innych
autorów i materiałów źródłowych na drodze powoływania się na piśmiennictwo, zawarte
w osobnym rozdziale (BIBLIOGRAFIA) pod koniec niniejszego opracowania.
W programie MS Word istnieje możliwość zarządzania źródłami, przykładowo
w wersji 2007 odnajdziemy taką opcję w zakładce ODWOŁANIA ->Wstaw cytat - patrz
Rycina 1.
Rycina 1. Przykład narzędzi MS Word 2007 w zakładce ODWOŁANIA

Źródło: na podstawie MS Word 2007

Rycina 2. Przykład narzędzia MS Word 2007 dodawania nowego źródła cytowań

Źródło: na podstawie MS Word 2007
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Zalecanym standardem zapisu piśmiennictwa w pracach magisterskich WSWFiT jest
format ISO-6901. Oznacza to, że powołując się w treści na daną publikację, czy autora, lub
inne źródło, należy podać w treści akapitu, przed kropką, w nawiasach kwadratowych
nazwiska autorów i rok wydania pozycji bibliograficznej umieszczonej także w rozdziale
BIBLIOGRAFIA. Po roku wydania, w nawiasie umieszczamy także numery stron
publikacji, z których pochodzi cytat.
WAŻNE!!!
Numerów stron nie podaje się w BIBLIOGRAFII2.
Przykładowo, gdy korzystamy z opracowania autorów: Jastrzębski Z. i Szwarc A. pt.
„Struktura organizacyjna i jej wpływ na efektywność szkolenia piłkarskiego na przykładzie
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku” wydanego przez Wydawnictwo Uczelniane
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, w 2003 roku, to umieszczamy owe
opracowanie w rozdziale BIBLIOGRAFIA oraz w niniejszym akapicie, zapis przed kropką po
tym akapicie [Jastrzębski, Szwarc, 2003, s. 52-56].
Aby automatycznie wykreować wykaz publikacji wykorzystanych w opracowaniu
magisterskim, należy uprzednio skorzystać z narzędzia MS Word - >Odwołania -> Wstaw
cytat -> Dodaj nowe źródło (patrz Rycina 1 i 2). Umożliwi to późniejsze usystematyzowanie
odwołań do publikacji oraz pozwoli odpowiednio wygenerować rozdział nazwany
BIBLIOGRAFIA.
WAŻNE!!!
W opisie bibliograficznym, nie podajemy nazwy wydawcy. Korzystając z funkcji
->Odwołania -> Wstaw cytat -> Dodaj nowe źródło, aby pominąć ten element opisu, należy
wstawić spację w polu Wydawca.
Poniżej zaprezentowano przyjętą formę zapisu publikacji w bibliografii.
1. Eistein, A. Teoria wzgledności. Białystok, 1926.
2. Jastrzębski Z., Swarc A. Struktura organizacyjna i jej wpływ na efektywność szkolenia
piłkarskiego na przykładzie szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku. Gdańsk, 2003.

1

Jankowska E.: Style bibliograficzne oraz programy do zarządzania bibliografią i cytowaniami na przykładzie
EndNote Online, http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_324.pdf, dostęp: 28.02.2017
2
Wyjątek stanowią artykuły z czasopism oraz fragmenty publikacji (przykłady rozdz.. BIBLIOGRAFIA).
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Wygenerowany powyższy wykaz publikacji uzyskano korzystając z narzędzia MS
Word - >Odwołania ->Bibliografia-> Wstaw bibliografię
W tym rozdziale należy skoncentrować się na materiałach źródłowych różnych
autorów wybierając takie, które dotyczą ściśle podjętej tematyki pracy magisterskiej. Należy
pamiętać, aby wszystkie przywołania autorów w tekście znalazły swoje odzwierciedlenie
w rozdziale BIBLIOGRAFIA
WAŻNE!!!
Narzędzie ->Odwołania -> Wstaw cytat -> Dodaj nowe źródło, generuje błędny opis
fragmentu publikacji (Typ źródła -> Część książki). Dlatego korzystając z tej funkcji, do
stworzenia opisu tego typu publikacji, należy pamiętać o poprawieniu danych w opisie
bibliograficznym, zgodnie z prezentowanym poniżej przykładem:

POPRAWNY OPIS:
1. Dargiewicz, R. Wykorzystanie fotokinemetrii do oceny przyspieszeń piłkarzy nożnych.
[W:] Jastrzębski Z. (red.). Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie
treningowym i wychowaniu fizycznym. Olecko, 2009. s. 83-101.
Poniżej przykład wygenerowanego automatycznie, błędnego opisu bibliograficznego.
BŁĘDNY OPIS:
1. Dargiewicz, R. Wykorzystanie fotokinemetrii do oceny przyspieszeń piłkarzy
nożnych. [red.] Z. Jastrzębski. Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie
treningowym i wychowaniu fizycznym. Olecko, 2009.
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Poniższy tekst jest przykładowy.
Skuteczna rywalizacja we współczesnej grze w piłkę nożną stawia przed zawodnikami
zwiększone wymagania, szczególnie pod względem motorycznym. Od piłkarzy oczekuje się
znaczącego wysiłku fizycznego względem tempa prowadzonej gry i częstotliwości
rozgrywania spotkań. Jednym z głównych wyznaczników efektywnego współzawodniczenia
w piłce nożnej jest właściwe przygotowanie motoryczne piłkarzy [Williams A., Williams A.
M., Horn, 2003, s. 46; Reilly, 2007, s. 107-108].
WAŻNE!!!
Cytując publikację napisaną przez więcej niż dwóch autorów, w przypisie
i bibliografii podajemy jedynie nazwisko pierwszego autora, nazwy pozostałych autorów
określając skrótem „i in.”.
POPRAWNY PRZYPIS:
[Aziz i in., 2008, s. 83-88]
BŁĘDNY PRZYPIS:
[Aziz, Mukherjee, Chia, Teh, 2008, s. 83-88]
Z wielu różnych czynników, który wpływa na końcowy wynik meczu, najistotniejsza
jest zdolność do wykonywania bardzo szybkich form lokomocji [Reilly i in., 2000, s. 365;
Dargiewicz, 2005, s. 18]. Do ich składowych zalicza się: przyspieszenie [Cometti i in., 2001,
s. 678; Reilly, 2005, s. 43], bieg z maksymalną prędkością [Little, Williams, 2005; Buchheit
i in. 2010, s. 96], powtarzane sprinty [Rampinini i in., 2007, s. 26-48; Aziz i in., 2008, s. 8388; Dargiewicz, Jastrzębski, 2012, s. 102].
Proszę zwrócić uwagę, że przywoływanych autorów uporządkowano od najstarszych
do najmłodszych opracowań. W przypadku powinowactwa nazwisk we współautorstwie np.
gdy autorami są ojciec i syn stosujemy dodatkowo inicjały imion za nazwiskiem, jak w tym
przykładzie [Williams A., Williams A. M., Horn, 2003].
Systematyzując wytyczne do technicznej strony realizacji pracy dyplomowej należy
wiedzieć, że:
 praca powinna być napisana przy użyciu edytora Microsoft Windows Word;
 wewnętrzny margines 3cm, zewnętrzny 2cm, marginesy górny i dolny 2,5 cm,
 rodzaj czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – 12,
 wymagany odstęp między wierszami wynosi 1,5,
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tabele: w tekście należy umieścić odniesienie do zamieszczonej tabeli,
następnie analizę i interpretację informacji wynikających z danych zawartych
w tabeli, tabele w całej pracy powinny być opisywane w jednolity, ogólnie
przyjęty sposób - patrz tabela 1,

 źródła pod tabelami i obiektami graficznymi – czcionka „10”, kursywa,

Tabela 1. Tytuł tabeli (poniższa tabela jest przykładowa)
OPIS: każdą tabelę należy opatrzyć:

UWAGA

numerem (np. Tabela 1.) z kropką za wykorzystaj autopodpisywanie
numerem tabeli; zapis po lewej stronie obiektów klikając lewym przyciskiem
nad tabelą); według kolejności w całej myszy na obiekcie do podpisania
pracy.

i wybierz wstaw podpis - patrz
Rycina 1.

tytułem – umieszczonym nad tabelą, tekst
zapisanym czcionką, tak

wyrównany

do

lewego

samo jak marginesu, rozmiar czcionki 12 Times

pozostały tekst; bez kropki na końcu, New Roman
lub z kropką na końcu w przypadku
podania źródła w formie odwołania
się

pozycji

w bibliografii

np.

[Jastrzębski, Szwarc, 2003, s. 55]
źródłem – zapisanym pod tabelą czcionka „10”, kursywa
w przypadku,
skonstruowana

gdy

tabela

została

niesamodzielnie

w postaci: opracowanie na podstawie
Źródło: opracowanie zaczerpnięte od kogoś, czcionka Times New Roman rozmiar 10 kursywa
(UWAGA: Nie opisujemy źródła w całej pracy, jeżeli dotyczy to badań i opracowań własnych).

 w pracy można umieszczać obiekty graficzne; ale nie ma potrzeby ich różnicowania
na rysunki, fotografie, schematy, mapy itp. (poza wykresami), wystarczy wstawić nad
obiektem podpis Rycina i jej numer (patrz Rycina 3),
 w tekście należy umieścić odniesienie do zamieszczonej ryciny, następnie analizę
i interpretację treści ryciny,
 ryciny w całej pracy powinny być opisywane w jednolity, ogólnie przyjęty sposób,
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 każdą rycinę należy opatrzyć: numerem (np. Rycina 2.), umieszczonym nad obiektem
graficznym; według kolejności w całej pracy, tytułem ryciny zaczynając z dużej litery
– umieszczonym za kropką numeru ryciny, wyśrodkowanym, z kropką na końcu
w przypadku podania źródła w formie odwołania się do pozycji w bibliografii np.
[Jastrzębski, Szwarc, 2003, s. 56],
Rycina 3. Widok submenu, z możliwością wyboru wstawienia podpisu

Źródło: na podstawie MS Word 2007

 źródłem – zapisanym kursywą pod tytułem rysunku w przypadku, gdy rysunek został
skonstruowany niesamodzielnie przez autora, w postaci: opracowanie na podstawie ...
- patrz Rycina 1-3,
 w rozdziale WYNIKI BADAŃ, gdy zamieszczamy samodzielnie wygenerowane
wykresy, należy je podpisać sygnaturą: Wykres nr,
 w tekście opisującym wyniki badań, przeprowadzając analizę i interpretację treści
wykresu, należy umieścić odniesienie do zamieszczonego wykresu (patrz wykres nr).
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ROZDZIAŁ II.
ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE
W tym miejscu należy określić problem badawczo-poznawczy, który zainspirował
do zadania sobie pytań typu „czy...?”, „jeżeli..., to czy...?”. Czasami zauważamy że
(subiektywne wrażenie), lub chcielibyśmy się dowiedzieć czy (możliwie najbardziej
obiektywnie poznać prawdę), zmienia się (lub nie) jakieś zjawisko w czasie. Czy są normy,
które określają te zjawisko. Przykładowo, wiemy że w krajach dynamicznie rozwijających się
istnieje problem otyłości, więc czy ten problem dotyczy mnie, mojego otoczenia, moich
podopiecznych. Jak to stwierdzić, czym to zbadać - zmierzyć i do czego przyrównać. Co
zrobić dalej, po tym jak pozyskamy obiektywną informację? Do kogo skierować efekty
naszych dociekań?
Po powyższym uzasadnieniu problemu badawczego należy wykreować pozostałe
podrozdziały ROZDZIAŁU I.:


II.1. Przedmiot badań, 3-pytania (problemy) dotyczące podmiotu badań oraz cel(e)
badawcze;3



II.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze;



II. 3. Organizacja i przebieg badań (zasady doboru terenu badań i grup badanych);



II. 4. Wyjaśnienie pojęć i terminów jeśli autor nadaje im swoiste znaczenie.

II.1. PYTANIA BADAWCZE I CEL PRACY
Należy sformułować główny cel pracy, jak też cel poznawczy i cel aplikacyjny.
Należy następnie zadać sobie pytania badawcze w taki sposób, aby utworzyły one
hierarchiczny,

logiczny

plan

przyczynowo-skutkowy,

prowadzący

do

poprawnego

rozwiązania podjętego problemu, zawartego w tytule - temacie pracy dyplomowej. Pytania
muszą być powiązane z określonymi wcześniej celami i wypunktowane w niniejszym
podrozdziale.

3

UWAGA: Komisja ds. Jakości w WSWFiT podjęła decyzję o nie formułowaniu hipotez, które są przyczynkiem
do naukowości, która nie jest wymagana w pracach dyplomowych i magisterskich.
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II.2. METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE
Należy opisać procedurę badawczą (poznawczą) zastosowaną w pracy, wymienić
metody i nazwy narzędzi pomiarowych z powołaniem się na źródła.
Własne opracowania ankiet kwestionariuszowych umieszczamy jako przykładowy
wzór w załącznikach na końcu niniejszego opracowania.

II.3. OBIEKT OBSERWACJI I PRZEBIEG BADAŃ
W tym podrozdziale należy szczegółowo opisać obiekt badań i ewentualnie
zilustrować go w postaci rycin lub tabel. Być może konieczne będzie także opisanie
warunków środowiskowych towarzyszących prowadzonej obserwacji - przeprowadzanego
pomiaru.
UWAGA:
 badanie ankietowe powinno przeprowadzać się na próbie co najmniej 30respondentów,
 przyrównując wyniki względem siebie, liczebność porównywanej grupy nie
powinna być mniejsza od 12 jednostek,
 stosując metodę analizy indywidualnych przypadków należy skoncentrować
się na możliwie minimalnej liczbie badanych.

II.4. OPIS PROCEDUR I TERMINOLOGII
WYKORZYSTANEJ W ANALIZIE WYNIKÓW BADAŃ
W tym podrozdziale należy treściwie opisać zastosowane procedury użyte terminy
i skróty słowne zastosowane w pracy (obszerniejsze zestawienia powinno umieścić się
w załączniku pracy np. pełną wersję używanego kwestionariusza ankietowego, odsyłając
czytelnika do rozdziału ZAŁĄCZNIKI stosując frazę „(patrz załącznik)”. Niektóre obiekty
można tu zilustrować w postaci rycin lub tabel.
Poniższy tekst jest przykładowy.
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Postępowanie badawcze w obrębie rejestracji i analizy gier obejmowało:
1) Rejestrację ruchu graczy gier zespołowych przy pomocy kamery wideo metodą
Erdmanna z 1987 roku oraz przetworzenie zebranych danych na postać ilościową
w programie BANAL Kuzory z 1996 roku (patrz załącznik).
2) Określenie błędu pomiarowego.
3) Minimalizację błędów pomiarowych.
4) Eksportowanie danych.
5) Analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel 97.
Charakteryzując wielkości fizyczne, statystyczne oraz kryteria podziału kinematyki
gry w opisie wyników badań zastosowano skróty słowne. Posłużono się następującymi:

II.4.A. WIELKOŚCI FIZYCZNE
Przykłady interpretacji
s – sekunda,
‘ – minuta

360 s (360 sekund)
15’ (15 minut)

S – droga, D - dystans

m – metr
km – kilometr

2048 m (2048 metrów)
10,5 km (10,5 kilometra)

V – prędkość

m/s – metr na sekundę
km/h – kilometr na godzinę

8,9 m/s (8.9 metra na sekundę)
6,5 km/h (6,5 kilometra na godzinę)

m/s2 – metr na sekundę do kwadratu

2 m/s2 (2 metry na sekundę do kwadratu)

t – czas

a – przyspieszenie

II.4.B. OZNACZENIA STATYSTYCZNE
Przykłady interpretacji
 - w przybliżeniu

S  1000 m

(droga wynosi około 1000 metrów)

> - jest większe

> 10 s

(wartość powyżej 10 sekund)

< - jest mniejsze

< 150 m

(wartość poniżej 150 metrów)

<x< - zawiera się

13 %<WPB<17%

(wskaźnik przemian beztlenowych zawiera się w zakresie od 13 do

min – minimum

min V 2.1 m/s

(minimalna prędkość 2.1 metra na sekundę)

max - maksimum

max D 11007 m

(maksymalny dystans 11007 metrów)

 - suma

t = 24’

(suma czasu równa się 24 minuty),

17 procent)

(łączny czas wynosi 24 minuty)

Symbole z dodaną u góry kreską oznaczają wartości średnie, np.: D = 9200 m (średni
dystans wynosi 9200 metrów). Z kolei wartość liczbowa poprzedzona znakiem  oznacza
odchylenie standardowe, np.:  208 m od D = 9200 m (średnie odchylenie od średniego
dystansu 9200 metrów wynosi  208 metrów).
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ROZDZIAŁ III.
WYNIKI BADAŃ (dopisać kogo, czego dotyczy)
Jest to rozdział badawczy - opisujący wyniki badań i analiz, zgodnie z tytułem pracy.
Najczęściej rozpoczyna się od krótkiego opisu i tabelaryczno - graficznej
charakterystyki ilościowej badanej zbiorowości. W dalszej kolejności powinien być
usystematyzowany względem postawionych pytań badawczych z poprzedniej części pracy.
Podsumowując, ten rozdział powinien zawierać tabele i zestawienia graficzne
(wykresy) syntetyzujące wyniki przeprowadzonych badań i dokonywanych analiz.
W przypadku opisu wyników, jeżeli we wcześniejszych rozdziałach przytaczano podobne, lub
przykładowe wyniki innych autorów, to należałoby krótko odnieść się do nich przyrównując
własne.
NIE DOKONUJEMY W TYM ROZDZIALE INTERPRETACJI WYNIKÓW,
NALEŻY TO UCZYNIĆ W KOLEJNYM ROZDZIALE: PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wskazanym

jest

też

krótkie,

1-2-zdaniowe

wykonanie

opisów

wyników

zaprezentowanych w tabelach i na wykresach. Np. zauważono, że w grupie dziewcząt (na tle
całej klasy) przeważają te o ciężarze ciała od 50 do 55 kg.
Poniższy tekst jest przykładowy.
...
Ze względu na metodę pomiarową pokonywanej drogi przez piłkarza w meczu,
najprecyzyjniej można prowadzić badania wykorzystując techniki telewizyjne i elektroniczne
techniki obliczeniowe. Najwcześniej dokonał tego Ohashi [1987]. Wyliczył on, że całkowity
dystans pokonany przez obrońców wynosi 9303 m, u pomocników 11601 m, a napastników
10387 m.4 Zacytowane wartości Ohashi’ego pokrywają się z uzyskanymi w niniejszej pracy.
W kolejnym ujęciu, z uwagi na większą ilość badanych meczy i określenie średniej
wartości pokonywanego dystansu okazuje się, że Bangsbo [1999] na podstawie 70 podobnych
analiz ustalił, że średni dystans pokonywany podczas meczu wynosi 10,8 km. Uzyskane
wyniki średnie w niniejszych badaniach (polscy piłkarze K.N. - 10,7 km, K.O. - 10,1 km,
zagraniczni K.N.- 11 km, K.O. – 9,2 km) potwierdzają obliczenia Bangsbo. Bangsbo
dodatkowo posegregował pokonany całkowity dystans na 15 minutowe odległości składowe,

4

Ohashi, J., Togari, H., Isokawa, M. & Suzuki, S. (1988): Measuring movement speeds and distances covered during soccer match-play.
[in:] T. Reilly, A. Lees, K. Davis and W.J. Murphy (eds.), Science and Football I. London: E. and F.N. Spon. 329-333.
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zarówno dla pierwszej i drugiej połowy meczu – wykres 1. Uwzględnił również funkcję, jaką
zawodnik pełnił na boisku – wykres 2. 5
Wykres. 1. Dystans pokonany w pierwszej i drugiej połowie meczu. Wykres od lewej wyniki
uzyskane przez Bangsbo, od prawej wyniki polskiej kadry narodowej (uśrednione
z obu badanych meczy).

2,0

km

5,5 km
pierwsza połowa
druga połowa

1,9

5,4

1,8

5,3

1,7

5,2

1,6

5,1

1,5

5
0-15

15-30

30-45

0-45 min

czas meczu

Wykres. 2. Dystans, jaki przebiegali obrońcy, pomocnicy i napastnicy podczas obydwu części
meczu podzielonych na 15-minutowe odcinki (18 słupków od lewej strony
wykresu), jak i w całym meczu (3 słupki od prawej strony wykresu). Wykres od
lewej - wyniki uzyskane przez Bangsbo, od prawej - wyniki polskiej kadry
narodowej (uśrednione z obu badanych meczy)

2,2

km

obrońcy

pomocnicy

napastnicy

km

11,4

2,1

2

10,9

1,9
10,4
1,8

1,7
9,9
1,6

1,5
czas

5

0-15

15-30
30-45
pierwsza połowa

0-15

Bangsbo J. (1999): Sprawność fizyczna piłkarza. Naukowe podstawy treningu. COS Warszawa, s. 48-55.

17

15-30
30-45
druga połowa

0-90
mecz

9,4
min

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W tym rozdziale należy skompilować uzyskane efekty z przeprowadzonych badań na
tle przytoczonych opisów i argumentów innych autorów z ROZDZIAŁU I. Problematyka
tematu pracy w świetle literatury. Prowadząc interpretację, należy wskazać na stopień
realizacji celów badań, odnieść się do postawionych pytań badawczych [s.10, patrz przypis].
Przed wnioskami finalizującymi opracowanie, należy dokonać ogólnej interpretacji
uzyskanych wyników badań. WAŻNE - jeżeli jest to możliwe, to należy rozpoczynać
interpretację wyników od tych najistotniejszych, kończąc na tych najmniej znaczących.
Poniższy tekst jest przykładowy.
Problem oceny poruszania się piłkarza nożnego inspirował autora niniejszej pracy już od
1991 roku. W oparciu o pomysły Defour’a [1991], Hughes’a [1988, 1991], Ohasi’ego [1988,
1991], Erdmanna i Czerwińskiego [1989], próbowano pierwotnie połączyć i zanalizować
nagranie wideo meczu piłki nożnej przy wykorzystaniu komputera Atari 520 ST na bazie
analogowego wprowadzania danych [Dargiewicz 1992]6. Udało się to dopiero w chwili
powstania programu BANAL Kuzory [1996]z przeznaczeniem na komputery w standardzie IBM
PC. Początkowo program wymagał wielu modyfikacji i poprawek. Po dwóch latach testowania
i optymalizacji program był gotowy. W 1998 roku, wykorzystując skomputeryzowaną wersję
metody Erdmanna (EMRA System), po raz pierwszy poddano analizie mecz piłki nożnej Polska –
Norwegia.
Na zakończenie, zanim zostaną przedstawione wnioski, skonstruowano w oparciu
o uzyskane wyniki dwanaście modeli mistrza – po 4 dla każdego badanego poziomu
mistrzowskiego. Modele dotyczą najlepszych uzyskanych wartości dla poszczególnych form
ruchu piłkarza danej formacji taktycznej (3 modele – obrońcy [O], pomocnika [P]
i napastnika [N]) oraz dla tzw. uniwersalnego gracza [U] (wartości średnie).
W ostatniej tabeli 2 zestawiono proponowane modele.

6

Dargiewicz R. (1992): Computerized analysis of kinematic quantities of soccer players during a game, [in:] Abatract book (eds Tihany J.).
X International Congress on Sport Sciences for Students ’92. Hungarian University of Physical Education. Budapest, pp. 51.
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Tabela 2. Proponowane, mistrzowskie modele kinematyki gry piłkarzy nożnych
podczas meczu.
Poziom mistrzostwa
Element kinematyki gry

Czas gry [s]
Czas stania w miejscu (sst) [s]
Czas aktywności ruchowej [s]
Czas trwania przyspieszenia
dla PB (dta) [s]
Czas przerwy pomiędzy sprintami [s]
Całkowity dystans pokonany (TD) [m]
Dystans pokonany z prędkością
poniżej PPB (D-) [m]
Dystans pokonany marszem (WD) [m]
Dystans pokonany wolnym biegiem [m]
Dystans pokonany z przyspieszeniem
dla PB (aD) [m]
Dystans pokonany z prędkością
powyżej PPB (D+) [m]
Dystans pokonany szybkim biegiem [m]
Dystans pokonany sprintem (sD) [m]
Średnia prędkość [m/s]
Prędkość progowa dla PB [m/s]
Wartość progowa przyspieszenia
dla PB [m/s2]
Średnia prędkość z przyspieszania [m/s]
Prędkość progowa dla sprintu [m/s]
Maksymalna prędkość (maxV) [m/s]
Ilość sprintów (As)
Częstotliwość sprintów [Hz]

Młodzieżowy

Olimpijski

Narodowy

O P N U O P N U O P N U
4800 4800 4800 4800 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
460 422 477 453 333 386 414 378 411 406 420 412
4340 4378 4323 4347 5067 5014 4986 5022 4989 4994 4980 4988
102

128

116

115

139

152

154

148

173

184

163

173

166

145

160

157

164

186

150

165

106

120

132

118

8401 9107 8579 8696 8901 11651 11055 10536 11779 11945 12286 12004
7017 7699 7239 7318 7499 10064 9471 9011 10056 10082 10377 10171
1222 1140 1187 1183 1187 1212 1401 1267 1283 1284 1264 1277
5795 6559 6052 6135 6312 8852 8070 7745 8773 8797 9112 8894
536

658

614

603

689

774

759

741

858

912

809

859

1384 1408 1340 1377 1402 1587 1584 1524 1724 1864 1909 1832
1132 1103 1078 1104 1147 1327 1332 1269 1309 1432 1571 1437
252 305 262 273 255 260 252 256 415 432 338 395
1,75 1,90
3,7 3,7

1,79 1,81
3,7 3,7

1,65 2,16
4,0 4,0

2,05 1,95
4,0 4,0

2,18 2,21
4,0 4,0

2,28 2,22
4,0 4,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,29 5,22
6,0 6,0
8,6 8,4
30
31

4,96
7,0
8,8
33

5,1
7,0
9,0
29

4,93
7,0
9,0
36

5,0
7,0
8,9
33

4,95 4,96
7,0 7,0
9,0 9,0
51
45

2,0

5,25 5,13
6,0 6,0
8,3 8,3
29
33

2,0

2,0

4,95 4,96
7,0 7,0
8,9 9,0
41
46

0,0060 0,0069 0,0063 0,0064 0,0061 0,0054 0,0067 0,0060 0,0094 0,0083 0,0076 0,0085

2,0 3,0 2,3 2,4
3,8 4,9 4,2 4,3
5,1 5,6 4,9 5,2
16,5% 15,5% 15,6% 15,8% 15,8% 13,6% 14,3% 14,5% 14,6% 15,6% 15,5% 15,3%
Wytłuszczonym drukiem wyróżniono wielkości zmierzone, normalnym drukiem wielkości wyliczone.

Wskaźnik kinematyki gry (WKG)
Wskaźnik PB (WPB) [%]

Ostatecznie należy określić (wypunktować numerologicznie) wnioski wynikające
z pytań badawczych oraz krótko podsumować opracowanie w świetle sformułowanego celu
głównego, poznawczego i aplikacyjnego pracy.
Dalszy, poniższy tekst jest przykładowy.
1. Piłkarze grający w Kadrze Olimpijskiej podczas trwania meczu wykazali się znacząco
krótszym czasem stania oraz istotnie większym udziałem przyspieszenia liczonego dla
przemian beztlenowych od drużyn na niższym etapie mistrzostwa sportowego.
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2. Piłkarze grający w Kadrze Młodzieżowej podczas trwania meczu w większości
badanych elementów kinematyki gry osiągnęli jedynie zbliżoną wartość wskaźnika
przemian beztlenowych do wskaźnika drużyn na wyższych etapach mistrzowskich.
3. Drużyny polskie i zagraniczne na równorzędnych etapach mistrzostwa sportowego
większości elementów kinematyki gry (poza czasem stania i wskaźnikiem przemian
beztlenowych oraz i uzyskaną prędkością maksymalną) osiągają zbliżone wartości.
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BIBLIOGRAFIA
W spisie bibliograficznym (w źródłach wykorzystanych i źródłach internetowych)
umieszcza się tylko prace przynajmniej raz przywołane w tekście (i odwrotnie - wszystkie
cytowane prace muszą tam znaleźć się). Inne opracowania, które posłużyły do zapoznania się
z problematyką pracy, ale nie były przywoływane, lub cytowane w treści pracy, można
umieścić w podrozdziale źródła uzupełniające. Należy też pamiętać, że końcowe zestawienie
bibliograficzne podaje się w porządku alfabetycznym, z lub bez numerowania, według
następującego schematu:
 wydawnictwo zwarte (opracowanie jednego autora) - należy podać kolejno:
nazwisko autora i pierwszą literę jego imienia z kropką, po kropce tytuł pozycji
zapisany kursywą i zakończony kropką, po kropce

miejsce wydania

i po przecinku rok wydania - przykład poniżej:
1. Jastrzębski Z. Kontrola treningu w piłce ręcznej. Gdańsk, 2004.
 wydawnictwo zwarte (opracowanie kilku autorów) – jeśli autorów jest dwóch
należy podać kolejno: oddzielając przecinkiem ich nazwiska i pierwsze litery
imion zakończonych kropką, po kropce tytuł pozycji zapisany kursywą
i zakończony kropką, po kropce miejsce wydania i po przecinku rok wydania.
W przypadku wydawnictw autorstwa więcej niż dwóch osób podaje się jedynie
nazwisko i inicjał imienia pierwszego autora oraz skrót i in., następnie po
kropce tytuł pozycji zapisany kursywą i zakończony kropką, po kropce miejsce
wydania i po przecinku rok wydania - przykład poniżej:
2. Bodnar A. i in. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz. Warszawa,
2010.
3. Jastrzębski Z., Szwarc A. Struktura organizacyjna i jej wpływ na efektywność
szkolenia piłkarskiego na przykładzie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku.
Gdańsk, 2003.
 wydawnictwo zwarte (praca zbiorowa pod redakcją jednego z autorów) –
należy podać kolejno: nazwisko redaktora i pierwszą literę jego imienia
z kropką, w nawiasie okrągłym skrót określenia funkcji, po kropce tytuł
pozycji zapisany kursywą i zakończony kropką, po kropce miejsce wydania i
po przecinku rok wydania - przykład poniżej:
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4. Jastrzębski Z. (red.). Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu. Łódź :
Wyższa Szkoła Sportowa w Łodzi, 2012.
 określona część, lub rozdział pracy zbiorowej – należy podać nazwisko autora
i pierwszą literę jego imienia z kropką, po kropce tytuł pozycji zapisany
kursywą i zakończony kropką, po kropce [W]: nazwisko i inicjał imienia
redaktora pracy zbiorowej, po kropce (red.) i po kropce tytuł pozycji zbiorowej
zapisany kursywą i zakończony kropką, po kropce

miejsce wydania

i po przecinku rok wydania, i po kropce zakres stron, na których znajduje się
fragment - przykład poniżej:
5. Dargiewicz R. Wykorzystanie fotokinemetrii do oceny przyspieszeń piłkarzy nożnych.
[W]: Jastrzębski Z. (red.). Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie
treningowym i wychowaniu fizycznym. Olecko, 2009. s. 83-101.
.
 artykuł zamieszczony w czasopiśmie - należy podać kolejno: nazwisko autora
i pierwszą literę jego imienia z kropką, po kropce tytuł pozycji zapisany
kursywą i zakończony kropką, po kropce tytuł czasopisma w cudzysłowie,
tom, zeszyt (w nawiasie) i po przecinku rok wydania po kropce zakres stron, na
których znajduje się artykuł - przykład poniżej:
6. Zimniewicz K. Skrzynka narzędziowa menedżera. „Przegląd Organizacji" (12), 2003.
s. 2-9.
Poniżej zaprezentowano przykładową bibliografię w formie rekomendowanej przez
WSWFiT.
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23

11. Chruścicki B. Justyna Kowalczyk. Królowa śniegu. Warszawa, 2014.
12. Hanusz H. Edukacja sportowa dzieci i młodzieży w działalności klubu Akademickiego
Związku Sportowego w Zakopanem. [W:] Chełmecki J. (red.). Społeczno-edukacyjne
oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Wychowanie fizyczne i sport dzieci wiejskich
i w małych miastach. Warszawa, 2008. s. 104-111.
13. Hanusz H. (oprac.). Informator statystyczny 1981 rok. Zarząd Główny Akademickiego
Związku Sportowego. (B.m. i r.w.)8.
14. Hanusz H. Polscy akademicy w światowym ruchu uniwersjadowym. „Podlaska Kultura
Fizyczna” (2/6), 2005. s. 26-28.
15. Kumaniecki W. K. Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich Kraków, 1913.
16. Makowski T. Kraulem przez Wisłę. Warszawa, 1988.
17. Pawłowski J. (red.). Żółta księga AZS (z lat 1910-1914).[wybór fragmentów]. Kraków,
2009.
18. Rotkiewicz M. Skarbiec medalowy AZS-AWF Warszawa. Igrzyska olimpijskie,
mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, uniwersjady. Warszawa, 2009.
19. Rybicki J. (red.). Sport i indeks w życiorysach. Gdańsk, 2008.
20. Sport AZS-u w liczbach za rok 1956. Warszawa, 1957.
21. Strycharzewski A. Czy należycie spełniłem swą misję? [W:] Pamiętniki wychowawców
fizycznych. Warszawa, 1977. s. 50-55.

8

Brak miejsca i roku wydania.
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ZAŁĄCZNIKI
W tym miejscu należy umieścić wykaz rycin, tabel i wykresów oraz inne materiały
uzupełniające powyższą pracę dyplomową.
W przypadku wykazu obiektów, które uprzednio podpisywano poprzez wybranie
polecenia w MS Word -> WSTAW PODPIS

można automatycznie wygenerować

odpowiednie spisy. W narzędziach MS Office, aby wygenerować spis tabel, lub rycin należy
wybrać:
 WSTAW -> indeks i spisy - spis treści (wersja Word 97-2003) i następnie
wybrać zakładkę spis ilustracji.
 ODWOŁANIA -> Wstaw spis ilustracji (wersja Word od 2007)
 Wybierz odpowiednią etykietę przypisaną dla tabel i rycin. - patrz Rycina 4,
Rycina 4. Okienko wyboru etykiety podpisu podczas generowania
automatycznego wykazu rycin

Źródło: na podstawie MS Word 2007
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SPIS RYCIN

Rycina 1. Przykład narzędzi MS Word 2007 w zakładce ODWOŁANIAОшибка! Закладка не определе

Rycina 2. Przykład narzędzia MS Word 2007 dodawania nowego źródła cytowańОшибка! Закладка н

Rycina 3. Widok submenu, z możliwością wyboru wstawienia podpisuОшибка! Закладка не определе
Rycina 4. Okienko wyboru etykiety podpisu podczas generowania
automatycznego wykazu rycin ................ Ошибка! Закладка не определена.

SPIS TABEL
Tabela 1. Tytuł tabeli (poniższa tabela jest przykładowa) ...............................................11
Tabela 2. Proponowane, mistrzowskie modele kinematyki gry piłkarzy nożnych
podczas meczu. ...................................................................................................19

SPIS WYKRESÓW

Wykres. 1. Dystans pokonany w pierwszej i drugiej połowie meczu. Wykres od
lewej wyniki uzyskane przez Bangsbo, od prawej wyniki polskiej
kadry narodowej (uśrednione z obu badanych meczy).
Ошибка! Закладка

Wykres. 2 Dystans, jaki przebiegali obrońcy, pomocnicy i napastnicy podczas
obydwu części meczu podzielonych na 15-minutowe odcinki (18
słupków od lewej strony wykresu), jak i w całym meczu (3 słupki od
prawej strony wykresu). Wykres od lewej - wyniki uzyskane przez
Bangsbo, od prawej - wyniki polskiej kadry narodowej (uśrednione
z obu badanych meczy)
Ошибка! Закладка
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SZABLON KWESTIONARIUSZA
Jeżeli w realizacji pracy dyplomowej korzystano z ankiety, należałoby jej wzór
umieścić w tym miejscu:
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Oświadczenie Promotora pracy: …………………………………………………………….………………………………
Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem.
Stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu uzyskania
kwalifikacji zawodowych.
……………………………….

……………………………………

Data:

Podpis Promotora pracy

Oświadczenie studenta
Imię i nazwisko: ……………………………………………Nr indeksu: ………………………………………………………
Kierunek: ………………………………………………………Rodzaj studiów: ………………………………………………
Przedkładając w roku akademickim ……………Promotorowi pracę dyplomową pod tytułem:
„……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………”

świadom/a odpowiedzialności prawnej – niniejszym oświadczam, iż:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie oraz jest moją
pracą autorską.
W swojej pracy korzystałem/am z materiałów źródłowych wymieniając
autora, tytuł pozycji i źródło jej publikacji.
Zamieszczałem/am krótkie fragmenty cudzych autorów w cudzysłowie,
a w przypisie podałem/am źródło tego cytatu.
Praca nie ujawnia żadnych danych, informacji i materiałów, których
publikacja nie jest prawnie dozwolona.
Praca nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej
z nadaniem stopni, tytułów naukowych, dyplomów ani tytułów zawodowych.
Treść pracy dyplomowej dostarczonej do dziekanatu w wersji elektronicznej
pokrywa się z treścią pracy złożonej w formie pisemnej.

Składając niniejsze oświadczenie jestem świadomy/a, że:
7.
8.

9.

jeżeli moja praca narusza przepisy prawne, nie zostanie ona przez Uczelnię
przyjęta;
przywłaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa
całości lub części cudzego utworu jest przestępstwem – zagrożonym
odpowiedzialnością karną, na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80
z 2000 roku poz. 904 z pózn. zm.);
w wypadku ujawnienia naruszenia ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych praca dyplomowa może być unieważniona przez Uczelnię,
nawet po przeprowadzeniu obrony.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację pracy i streszczenie w celach naukowo –
dydaktycznych oraz udostępnienie opracowania w bibliotece Wyższej Szkoły Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku.
........................................................

Podpis czytelny studenta
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Streszczenie
Proszę w kilku zdaniach streścić pracę zaczynając: Celem pracy było .... opisać
krótko: cel, główne tezy badań oraz wynikające z nich wnioski – ze szczególnym
uwzględnieniem wkładu własnego.

Słowa kluczowe:
Wpisać słowa kluczowe dotyczące treści zawartej w pracy dyplomowej (dziedzina wiedzy,
dyscyplina wiedzy, dla kogo,) np. Wychowanie fizyczne, metodyka wychowania, gry
i zabawy, młodzież szkolna, młodzież niedostosowana.
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