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Informacje dla Autorów 

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie — seria 
„Kultura Fizyczna” ukazują się jako rocznik. Publikacje powinny dotyczyć 
problemów badawczych, którymi zajmują się nauki o kulturze fizycznej (historia 
i teoria kultury fizycznej, problemy rozwoju fizycznego, sprawności, wydolności 
fizycznej, zdrowia i edukacji prozdrowotnej, rekreacji, turystyki i krajoznaw-
stwa). 

Publikujemy prace eksperymentalne, przeglądowe, doniesienia i artykuły po-
lemiczne — w języku polskim, angielskim i rosyjskim. 

Termin składania prac to 30.09 każdego roku — powyższa informacja 
dotyczy publikacji zamieszczanych w zeszycie nr 7 i następnych. 

Prace należy dosłać na dyskietkach, zapisanych w edytorze Word z dwoma 
egzemplarzami wydruku. 

Objętość do 15 stron maszynopisu (w tym tabele, wykresy, bibliografia). 
 
Praca powinna zawierać: 
1. Imię i nazwisko autora lub autorów. 
2. Miejsce pracy, tytuł naukowy. 
3. Tytuł publikacji po polsku, słowa kluczowe po polsku. 
4. Tytuł publikacji po angielsku, słowa kluczowe po angielsku. 
5. Abstract w języku angielskim i po polsku nie przekraczający 100 słów, 

na początku pracy. 
6. W przypadku prac eksperymentalnych w pracy należy wydzielić nastę-

pujące części: wstęp, materiał i metoda, wyniki, dyskusja, podsumo-
wanie, wnioski. 

7. Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 20 wierszy), umieszczo-
ne na oddzielnej stronie. 

8. Tekst pracy przygotowany wg następujących wymogów typograficznych: 
strona maszynopisu — 30 linijek, w wierszu 60 znaków (ze spacjami), 
odstęp 1,5 wiersza, czcionka 12 p. Times New Roman CE, marginesy: 
lewy 3 cm, prawy 2 cm, górny i dolny 2 cm, bez justowania, akapity 
należy wcinać na trzy znaki, nie używając tabulatora, 

9. Obowiązuje cytacja numeryczna, numery piśmiennictwa podane w na-
wiasie kwadratowym, 

10. Alfabetyczny wykaz piśmiennictwa z numeracją ciągłą na końcu pracy, 
wg następującego wzoru: 
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[1] Drozdowski Z., 1998, Antropometria w wychowaniu fizycznym, AWF, 
Poznań. 

[2] Malinowski A., 1999, Ekologiczne i antropologiczne podstawy pro-
mocji zdrowia i monitorowania jego stanu, [w:] Uwarunkowania 
rozwoju sprawności i zdrowia, J. Rodziewicz-Gruhn, J. Wojtyna 
(red.), WSP Częstochowa. 

[3] Szeklicki R., 2000, Metody pomiaru aktywności fizycznej, Wych. Fiz. 
Sport, 3, 3 – 20. 

11. Na końcu pracy adres do korespondencji, zawierający również nr tele-
fonu/faxu, jeżeli to możliwe, e-mail. 

12. Prace należy nadsyłać pod adres redaktorów naukowych Zeszytu: 

Joanna Rodziewicz-Gruhn, Eligiusz Małolepszy 
Instytut Kultury Fizycznej 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
ul. Armii Krajowej 13/15 
42 – 200 Częstochowa 
tel. (034) 36 55 983 

 
 
 


