
Ryciny i tablice 

 

Odwołania do rycin oraz tablic powinny być umieszczone w tekście pracy. 

 

Tekst tekst tekst (ryc. 1). 

 

Tekst tekst tekst (tab. 1). 

 

 

Ryciny: 

Cała grafika (niezależnie czy jest to wykres, mapa, schemat, zdjęcie itp.) jest traktowana 

jako rycina i podpisywana w skrócie ryc.; numeracja ciągła; tytuł i źródło pod ryciną; w 

wierszu tytułu odstęp międzywierszowy typu „przed” w wymiarze 6 pkt.; po tytule ryciny 

brak znaku interpunkcyjnego; po źródle ryciny kropka; odstęp między tytułem a ryciną 

1,5; dla obu czcionka Times New Roman CE 10. 

Ryciny powinny być czytelne i w miarę możliwości wykonane samodzielnie; mapy muszą 

zawierać skalę; ryciny powinny zawierać ramkę szerokości ½ pkt.; czcionka wewnątrz 

rycin Arial; odstęp między rycinami a tekstem właściwym. 

 

Źródła rycin: 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kowalski (1987); Nowak i Kwiatkowski 

(2001). (jeżeli korzystaliśmy z kilku, tu dwóch, źródeł) 

Źródło: opracowanie własne. (jeżeli sami przygotowaliśmy rycinę) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów rozproszonych. (jeśli korzystaliśmy z 

wielu źródeł) 

Źródło: Kowalski (2004, 34). (jeżeli spisaliśmy dosłownie źródło grafiki, np. np. skan z publikacji) 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw (2001, 63). 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województw (2001, tab. 9 (28), 63). (jeżeli spisaliśmy dosłownie 

źródło z danymi) 

Źródło: obliczenia własne na podstawie roczników statystycznych Głównego Urzędu 

Statystycznego. (stosujemy zwyczajowo, jeżeli źródeł z danymi do mapy lub wykresu jest więcej niż cztery) 

Źródło: Archiwum prywatne. (dotyczy samodzielnie wykonanych fotografii) 

Źródło: Archiwum prywatne M. Nowaka. (dotyczy fotografii niepublikowanych, osoby prywatnej) 
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             Ryc. 1.  Zmiany liczby ludności w Gdyni w latach 1997-2007 (w tys.)                  

             Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Gdyni (2011, 24). 

 



 

                                  

                        Ryc. 2. Zabudowa jednorodzinna w Gdyni Orłowie (06 czerwca 2016)                

                        Źródło: Archiwum prywatne.             
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                       Ryc. 3.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce według województw w 2008 roku (w %)     

                       Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Województw (2009, 65). 

 

 

Tablice:  

Tytuł nad tablicą, w wierszu tytułu odstęp międzywierszowy typu „po” w wymiarze 6 pkt.; 

źródło pod tablicą, w wierszu źródła odstęp międzywierszowy typu „przed” w wymiarze 6 

pkt.; dla obu czcionka Times New Roman CE 10; po tytule tablicy brak znaku 

interpunkcyjnego; po źródle tablicy kropka.  



Zawartość tablicy piszemy czcionką Arial CE od 8 do 10 (wybieramy rozmiar w 

zależności od potrzeb); odstępy międzywierszowe 1,5 wiersza. zestawienia tabelaryczne są 

podpisywane w skrócie tab. 

 

Źródła tablic: 

Jak w przypadku rycin. 

 

 
Tab. 1. Powierzchnia i gęstość zaludnienia według województw w 2008 roku    

Lp. Województwo Powierzchnia (w km2) 
Gęstość zaludnienia  
(w osobach na 1 km2) 

1 Zachodniopomorskie 22892 74 

2 Pomorskie 18310 121 

3 Warmińsko-mazurskie 24173 59 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny (2009, tab. 5, 78).      

 


