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Szablon sprawozdania do pobrania pod adresem 

 

Szablon sprawozdania do pobrania pod adresem 

http://www.1pf.if.uj.edu.pl/documents/5046939/5227638/Szablon%20sprawozdania13%20lis12%20zal%201.pdf 

 

I. Uwagi ogólne 

 

Pisz pełnymi zdaniami, łatwo i zrozumiale. Tekst powinien odpowiadać konwencji 
poprawnej polszczyzny (gramatyki, ortografii, itp).  Dobre pisanie jest równie ważne w nauce 
jak w innych dziedzinach życia, ponieważ trzeba umieć przebić się z dobrymi pomysłami. Co 
więcej, pisanie i myślenie są ściśle ze sobą powiązane.  Mówi się, że „niejasne 
sformułowania i skróty myślowe w tekście są odbiciem chaotycznego myślenia", kiedy ludzie 
mają trudności z wyrażeniem swoich pomysłów słowami.  

 

Do kogo piszesz:  

Nie pisz „pod” asystenta.  Sporządzaj sprawozdanie tak, jakbyś pisał do innych studentów, 
którzy mają podobną wiedzę jak Ty. Zakładaj, że mają jakąś znajomość przedmiotu 
i tematyki, ale jeszcze nie robili tego ćwiczenia.   

 

Autorstwo sprawozdania:  

Jesteś autorem sprawozdania. Oznacza to, że cały napisany tekst sprawozdania powinien 
być Twoim oryginalnym tworem, stanowić Twoją własność intelektualną, więc nie może być 
wynikiem pracy zespołowej.  (Zobacz oświadczenie w sprawie plagiatu.) 

 

Część doświadczalna:  

Większość ćwiczeń jest pomyślana tak, aby można je było wykonać samodzielnie, ale 
okazyjnie mogą wymagać pracy w parach (jak, np. M1). Jeśli jednak pracujecie w parach, 
każde z Was kończy ćwiczenie z tym samym pakietem danych, jesteście więc 
równoprawnymi współautorami tych wyników. Dlatego w takich sytuacjach powinniście brać 
porównywalny udział w pracy doświadczalnej. Możecie nawet wspólnie pracować nad 
analizą danych, jednak każde w Was musi mieć pełną świadomość i wiedzę, jak wykonywano 
obliczenia, przygotowano arkusz kalkulacyjny i jak się nim posługiwać. 

 

Rysunki i tabele:  

Szczegółowe instrukcje przygotowywania Rysunków i Tabel znajdują się na końcu tego 
opracowania. 

 
* California Polytechnic State University, San Luis Obispo, California 93407 

O pisaniu Sprawozdań słów kilka... 

(za zgodą autora, Dr Normana Pillsbury, na podstawie oryginału*) 
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Odnośniki (referencje):  

Cytując wyniki cudzej pracy, informacje/wiedzę ze źródeł pisanych i ustnych (np. 
objaśnienia asystenta prowadzącego Ćwiczenie, wykładowcy) obowiązkowo trzeba umieścić 
odnośnik wskazujący źródło tej informacji.  Dosłowne cytaty (wytnij-i-wklej) z innych źródeł 
są dozwolone wyjątkowo i tylko w przypadku krótkich zdań, tablic i rysunków i również 
obowiązkowo muszą być zaopatrzone w odnośniki. W narracji Sprawozdania odnośniki 
podajemy na końcu właściwego zdania, po kropce, jako liczby w nawiasach kwadratowych, 
[X], gdzie X jest pozycją cytowanego źródła informacji na liście Odnośników, na końcu 
Sprawozdania (patrz uwagi poniżej). 

 

Wstępny Plan Pracy vs Sprawozdanie:  

Przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczenia student jest zobowiązany posiadać 
przygotowany na piśmie plan, jak chce przeprowadzić to konkretne ćwiczenie. Plan musi 
zawierać szkic układu pomiarowego, schematy, itp. które tłumaczą idee pomiaru  i sposób 
jego wykonania.  Istnieje wiele powodów, dla których przebieg ćwiczenia może być inny od 
zaplanowanego (awaria sprzętu, błędy, itp.). W związku z tym, ten wstępny plan musi być 
dołączony do sprawozdania i Twoim zadaniem jest omówienie w sprawozdaniu zarówno 
"planowanego" jak i wykonanego przebiegu ćwiczenia - jasne przedstawienie tego, co 
rzeczywiście było wykonane i wyjaśnienie różnic i ich powodów. 

 

Uczciwość akademicka:  

Piszemy wszystko własnymi słowami. Szczególnie wymieniamy wszystkie źródła 
informacji, bowiem nie zrobienie tego wyczerpuje znamiona plagiatu.  Obejmuje to 
odwołania do dowolnej książki, skryptu, wykładu, a nawet materiałów informacyjnych w IPF 
– jak np. dane techniczne przyrządów, czy instrukcji. Chociaż dopuszczalne jest 
opracowywanie danych (arkusze kalkulacyjne, wykresy, tabele) w parze tam, gdzie zbieranie 
danych wymagało udziału dwóch osób, oczekuje się, że ostateczne interpretacje 
i sformułowania na piśmie będą wykonywane niezależnie i stanowić Waszą własność 
intelektualną. 

Należy zaznaczyć w tekście każdy pomysł, który nie jest Waszym własnym pomysłem.  
Plagiat, to  więcej niż tylko kopiowanie materiału słowo w słowo, ale również przypisywanie 
sobie autorstwa cudzych pomysłów, frazeologii.  Ponieważ sposób odniesienia/cytowania jest 
prosty, zaznaczenia odniesień do wszystkich źródeł nie stanowi żadnej trudności. Jeśli pomysł 
nie został opublikowany ale pochodzi od kogoś innego, podajemy jako odnośnik do 
„informacji własnej”. 

Należy pamiętać, że kopiowanie materiałów z innego źródła i zmiana słów w kilku 
miejscach tu i tam, bez odwołania się do oryginalnej pracy to też plagiat, nawet jeśli nie ma 
zgodności słowo w słowo.  

 

Złota zasada: Lista „Odnośników” zawiera odniesienia do każdego pomysłu, sugestii lub 
wypowiedzi, które nie są naszymi własnymi. 
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II.  Główne składniki Sprawozdania 

 

♣ 

Tytuł     np.. M-5: Badanie drgań wahadła anharmonicznego. 

 

Autor   np.. Jan Maria Kowalski 

 

Streszczenie 

Piszemy na końcu. Tylko jeden akapit: zdefiniuj, co było podstawowym celem ćwiczenia;  
jaka była metodyka badań; jakie główne wyniki otrzymano, jakie wnioski osiągnięto 
(absolutnie niezbędne); co oznaczają te wyniki? 

 

Spis treści 

(Wszystkie strony Sprawozdania muszą być ponumerowane, więc Rozdziały przedstawione 
w spisie treści muszą mieć podane numery pierwszych stron.) Przykładowo 

 

A. Wprowadzenie    str. 2 

B. Opis Doświadczenia   str. 3 

C. Wyniki     str. 5 

D. Opracowanie Wyników   str. 7 

E. Omówienie Wyników            str. 9 

F. Dyskusja/podsumowanie           str. 11 

Format dokumentu: 

Sprawozdanie może być napisane ręcznie, jednak zachęcamy do korzystania 
z komputerów. W takim przypadku przyjęte jest posługiwanie się standardowym 
formatem: 

Czcionka: Times New Roman, 11 lub 12 pt 
Marginesy: lewy = 3 cm, wszystkie inne = 2cm 
Interlinia = 1,5 linii 

♣ 

Poniższy format Sprawozdania jest oczekiwany jako dobry standard każdego 
raportu naukowego, drobne odchylenia powinny być podyktowane szczególną 
specyfiką ćwiczenia.  Nie wahajcie się pytać asystenta, jeśli macie pytania 
dotyczące formy lub treści. Przede wszystkim pamiętajcie, aby pisać precyzyjnie, 
jasno i zwięźle. Strona graficzna - schludność i czystość są niemal tak ważne jak 
jasność prezentacji. 
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G. Podziękowania                             str. 12 

H. Odnośniki                                        str. 12 

I. Załączniki                                        str. 15 

 

 

A. Wprowadzenie:  

Wprowadzić w temat ćwiczenia; wyjaśnić, co oznacza „tytuł” i omówić, czego 
sprawozdanie dotyczy. Określić, co jest przedmiotem sprawozdania. Sformułować cel 
ćwiczenia -  to powinno być ogólne opowiedzenie o tym, co mieliście zamiar wykonać, lub 
mieliście  nadzieję osiągnąć poprzez wykonanie ćwiczenia.  Wprowadź w plan tego, co 
zamierzałeś osiągnąć. „Wprowadzenie” powinno również pomóc odpowiedzieć na 
pytanie "dlaczego" robiłeś to doświadczenie.  

Ta część Sprawozdania wymaga dobrego przemyślenia a nie bezmyślnego 
przekopiowania z instrukcji lub podręcznika [chociaż oba będą dobrymi źródłami 
informacji i nie zapomnij o ich wymienieniu (odnośniki), jeśli były używane].   

Wprowadzenie jest bardzo autorskim elementem Sprawozdania. Sugerujemy ostateczną 
edycję Wprowadzenia jako ostatniej czynności przygotowania Sprawozdania. 

 

B. Opis doświadczenia. 

Określić cele ćwiczenia.  Należy jasno określić plan akcji (metodykę), jaką zamierzamy 
zastosować i co ma być jej wynikiem. Obowiązkowo należy umieścić tu rysunki układów 
pomiarowych, schematy połączeń elektrycznych, itp. które tłumaczą idee pomiaru              
i sposób jego wykonania.  Podać listę 2-3 najważniejszych kroków, które podejmiemy      
w toku ćwiczenia. Przykładowo, „Celem tego Ćwiczenia było ustalenie czasu reakacji 
człowieka na bodziec zewnętrzny.  Do dyspozycji mieliśmy linijkę 50 cm’ową, stoper, 
szczotkę do zamiatania, kilka gwoździ i młotek.....” 

 

Plan pracy: 

1. . 

2. . 

3. . 

 

C. Wyniki.  

Podajemy tu surowe wyniki w postaci tabel i wykresów (rysunków), informacje 
o błędach pomiarowych przyrządów, informacje o wszystkim, co mogło mieć wpływ na 
wyniki. - patrz dalej 

 

D. Opracowanie wyników (włącznie z analizą niepewności pomiarowych) 
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E. Omówienie wyników. 

Po pierwsze, omów różnice między pierwotnym planem wykonania ćwiczenia 
a rzeczywistym planem, według którego wykonałeś ćwiczenie. 

Po drugie, omów wyniki, źrodła niepewności i ich udział w ostatecznej niepewności 
wyniku.  

 

F. Dyskusja/podsumowanie. 

Czy jesteś zadowolony z osiagniętych wyników?  Czy Twoje wyniki są akceptowalne? 
Porównaj wyniki z wynikami innych (Tablice?, literatura fachowa?, koleżanki i koledzy na 
roku?). Czy widzisz możliwość zmniejszenia niepewnosci doświadczalnych? Czy drugi raz 
robiłbyś to ćwiczenie inaczej? Czy widzisz możliwość poprawy procedury badawczej, aby 
uzyskać bardziej satysfakcjonujące rezultaty? 

 

G. Podziękowania. 

Podziękuj wszystkim, których pomoc przy wykonaniu ćwiczenia okazała się istotna. 
Zwykle ma to formę następującą: Autor dziękuje Janowi Kowalskiemu i Zofii Rybka za 
pomoc przy ustawieniu wagi, A. Kaczmarskiemu za szybkie usunięcie awarii 
oscyloskopu, Joannie Krupie za dyskusję i wspólne wykonanie ćwiczenia.  

 

H. Odnośniki. 

Listę źródeł sporządząmy zgodnie z konwencją: 

 

Oryginalne prace w czasopismach: 

Jeden autor:  J. M. Smith, Phys. Rev. B 26, 1 (1982). 

Dwóch autorów:  J. M. Smith and R. Brown, J. Chem Phys.  78, 13 (1983). 

Więcej autorów:  R. Brown i inni, Science 236, 71 (1992). 

  

Żródła książkowe: 

J. M. Smith, Molecular Dynamics (Academic, New York, 1980), Tom. 2, str. 20. 

J. M. Smith, w Molecular Dynamics, pod red. C. Brown (Academic, New York, 1980). 

 

Źródła nie opublikowane: 

J. M. Smith, informacja własna. 
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Prawidłowy wygląd początku listy odnośników: 

 

Odnośniki. 

1. J. M. Smith i inni, Phys. Rev. B 46, 1 (1992). 

2. I. Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (Jussu 
Societatis Regiæ ac Typis Joseph Streater, Londyn, 1687), str. 12. 

3. J.K. Mościcki, informacja własna. 

4. www.1pf.if.uj.edu.pl 

5. itd… 

 

I. Załączniki: Strony załączników są integralną częścią Sprawozdania i muszą być 
również numerowane. 

Z1. wstępny plan pracy (akusz A4);  

Z2. kserokopia wyników pomiarowych;  

Z3. wydruk arkusza kalkulacyjnego  

 

II. Jak wykonywać Rysunki i Tabele  

 

Może to trywialne ale jeśli zebrane dane, wyniki można zapisać, to taki obiekt będzie 
Tabelą, jeśli chcemy/musimy rysować linie, to obiekt jest Rysunkiem i nie należy mylić obu 
typów prezentacji danych.  Tabele zawierają wiersze i kolumny. Za rysunki uważa się 
dowolną formę graficzną. Mogą to być wykresy, schematy, zdjęcia, mapy, itp. 

 

Rysunki: 

1) muszą być cytowane w tekście sprawozdania. Jeśli nie ma odnośnika do 
                  rysunku w tekście, nie powinno go być w sprawozdaniu. 

2) muszą być numerowane (arabskie cyfry) sekwencyjnie w kolejności 
                  cytowania w tekście.   

3) muszą mieć opis umieszczony pod rysunkiem, który mówi czytelnikowi 
                  co jest pokazane i co jest jego przekazem (co jest na nich ważnego). 
                  Rysunki są niezależnymi obiektami i czytelnik powinien na podstawie 
                  rysunku i podpisu pod nim zrozumieć przekaz, jaki niesie – nigdy nie 
                  używać określenia „patrz informacje zawarte w sprawozdaniu” 
                  w opisie rysunku.  

4) na końcu podpisu obowiązkowo podajemy referencję do źródła (musi 
                  być na liście Odnośników), z którego pochodzi grafika, jeśli nie jest to 
                  ilustracja własna. 

5) Rysunki staramy się umieszczać tak blisko miejsca ich pierwszego 
                  cytowania, jak to możliwe. 
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Tabele: 

1) muszą być cytowane w tekście sprawozdania. Jeśli nie ma odnośnika do 
            tabeli w tekście, nie powinno być jej w sprawozdaniu. 

2) muszą być numerowane (rzymskie cyfry) sekwencyjnie w kolejności 
            cytowania w tekście.  

3) muszą mieć tytuł i krótki opis (2,3 zdania) co zawiera tabela powyżej  
           górnej krawędzi tabeli. Na końcu podpisu obowiązkowo podajemy 
           referencję do źródła (musi być na liście Odnośników), z którego 
           pochodzą dane, jeśli nie są  to wyniki własne. 

4) wszystkie wyniki pomiarów muszą być przedstawione w sprawozdaniu 
           w postaci tabeli.  

5) wiersze i kolumny powinny być klarownie oznaczone, z podaniem 
            jednostek. 
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Przykładowa Tabela 

 

 

Tabela IV. Puchar Świata 2012.  Szklarska Poręba (bieg Kobiet na 10 km techniką 
klasyczną ). [3]                                                       (opis (legenda) tabeli zawsze nad tabelą) 

 

Imię  Nazwisko  Kraj  Czas (min:ss)  

Justyna  Kowalczyk  Polska  23:47.4  

Marit  Bjoergen  Norwegia  +36.2  

Therese  Johaug  Norwegia  +39.9  

 

 

 

Odnośniki: 

1.  ................ 

2.  .............. 

3.  http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=CC&raceid=19169 


