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STRONA TYTUŁOWA 
 

Zaznaczone kolorem czerwonym elementy pracy powinny być podane  
w języku polskim i w języku angielskim 

 
Tytuł:  
 
Tytuł skrócony (maksymalnie 10 słów):  
 
Autorzy: 
 
Imię i Nazwisko oraz określenie wkładu pracy własnej autora w przygotowanie publikacji według wzoru: 
 
Jan Kowalski A,B,C 

 

A  - Przygotowanie projektu badania (Study Design) 
B –  Zbieranie danych (Data Collection) 
C –  Analiza statystyczna(Statistical Analysis) 
D –  Interpretacja danych (Data Interpretation) 
E –  Przygotowanie manuskryptu (Manuscript Preparation) 
F –  Opracowanie piśmiennictwa (Literature Search) 
G –  Pozyskanie funduszy  (Funds Collection) 
 
Afiliacja (miejsce pracy, miasto, kraj): 
 
Słowa kluczowe (do 6 terminów zgodnych z MeSH) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh 
 
Liczba załączonych tabel: 
 
Liczba załączonych rycin: 
 
Źródło finansowania (jeśli badania nie były finansowane z żadnego źródła to należy to zaznaczyć w pracy)  
 
Podziękowania  
 
Adres korespondencyjny 
Imię i Nazwisko 
miejsce pracy, ulica, kod pocztowy, miasto, państwo:  
tel:  
fax:  
e-mail:  
 

Informacja w sprawie tłumaczenia pracy na język angielski*: 
* właściwe podkreślić 

 
- po przyjęciu pracy do druku zobowiązuję się przetłumaczyć pracę we własnym zakresie w ciągu 7 dni od 
otrzymania decyzji o ostatecznym przyjęciu pracy do druku  
 
- decyduję się skorzystać z usługi Tłumacza Redakcji OTR 

DANE DO FAKTURY (imię i nazwisko/ nazwa placówki, adres, NIP): 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 
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STRESZCZENIE/SUMMARY 
(max. 220 słów)  
ustrukturyzowane dla prac oryginalnych  tzn. precyzyjnie podzielone na: 
 

Wstęp/ Background 

Materiał i Metody/ Material and Methods 

Wyniki/ Results 

Wniosek (ki)/ Conclusion(s) 

Wnioski muszą: być ujęte w punktach, odpowiadać celom pracy,  opierać się  ściśle o 
uzyskane w pracy wyniki i przeprowadzoną dyskusję. 
 

PODZIAŁ TEKSTU PRACY ORYGINALNEJ 

Wstęp/ Background 

Materiał i Metody/ Material and Methods 
(wraz z informacjami o zastosowanych metodach analizy statystycznej) 
 
Wyniki/ Results 

Dyskusja/ Discussion 

Wnioski/ Conclusion(s) 

Piśmiennictwo/ References  

Zalecamy przedstawienie możliwie pełnych danych dotyczących charakterystyki materiału                
i osiągniętych wyników  w tabelach ,a nie w postaci litego tekstu. Ten sposób prezentacji 
ułatwia czytelnikowi pracy zrozumienie prezentowanego w niej materiału.  
 
Tabele/ Tables 

Wszystkie zamieszczone w tekście tabele muszą mieć PODPIS oraz OPIS w języku 
angielskim 

ORAZ 
 

 WYŁĄCZNIE widoczne LINIE POZIOME 
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Tab. 1. Powikłania wczesne w badanej grupie 
Tab. 1. Present of early complications in the study group 
 

Powikłanie / Complication Liczba pacjentów /  
Number of patients 

Powikłania zakrzepowe / Thrombosis 1 
Znaczny wysięk / Considerable effusion 2 
Niedokrwistość pooperacyjna / Post-surgery anaemia 3 
Wznowa torbieli Bakera / Baker’s cyst 1 
 
Ryciny/ Figures 
 
       Wszystkie zamieszczone w tekście ryciny (wykres to również rycina) muszą mieć 
PODPIS oraz OPIS w języku angielskim. 
       Zalecamy unikanie zamieszczania wykresów a umieszczanie danych w nich zawartych  
w postaci przejrzystych tabel. Spełnienie tego warunku może mieć duży wpływ na opinie 
recenzentów.  
 

 

 
Ryc. 5. Więzadło krzyżowe tylne – widok od tyłu. Z kolekcji Zakładu Anatomii Akademii Medycznej                       
w Warszawie. 1- pęczek przednio-  boczny, 2- pęczek tylno-przyśrodkowy.  
Fig. 5. Posterior cruciate ligament- posterior view. Collection of the Division of Anatomy of the Medical 
University of Warsaw. 1- anterolateral bundle, 2- posteromedial bundle. 
 


