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TYTUŁ
• powinien być krótki i zwięzły, ale wystarczająco konkretny, aby czytelnik wiedział, co 
dokładnie robisz,
• powinien podsumowywać główny pomysł badań empirycznych,
• powinien określać rzeczywiste zmienne i kwestie teoretyczne oraz relacje między nimi,
• powinien być sensowny i bez wprowadzania kilku definicji razem,
• powinien zawierać się w 1-2 liniach i maksymalnie 12 słowach.

ABSTRAKT (100 słów)
• Jest to podsumowanie wszystkich sekcji raportu w celu umożliwienia czytelnikowi 
zrozumienia głównego zarysu badań,
• Powinien być nakreślony w podanym porządku:
- określenie badanego problemu wraz z hipotezą/hipotezami,
- uczestników/obiekty i ich charakterystykę, na przykład wiek, płeć i liczbę,
- metodę, w tym użyte w celach badawczych urządzenia oraz procedury zbierania 
danych,
- główne odkrycia,
- wniosek/wnioski:
• użyj czasu przeszłego w celu opisania, co zrobiłeś oraz teraźniejszego aby 
przedyskutować wnioski,
• opis wniosków powinien zawierać się w jednym paragrafie,
• łatwiej jest dokonać podsumowania po skompletowaniu każdej sekcji. Pamiętaj jednak,
że docelowo mają one się pojawić zaraz po tytule.
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WPROWADZENIE (200-250 słów)
• dostarcza tła eksperymentu,
• powinno się zaczynać szerokim stwierdzeniem i wprowadzeniem do rejonu badania,
• zaczyna się od największego poziomu uogólnienia, potem staje się bardziej konkretne 
prowadząc  do celu hipotezy postawionej w twoim eksperymencie,
• wyjaśnia wcześniejsze dokonane badania związane z poszczególnym tematem – tu 
musisz upewnić się, czy prawidłowo przedstawiasz cytaty,
• Nie powinno tu być odseparowanych podtytułów,
• dobre wprowadzenie mówi czytelnikowi, co zostało dokonane w ostatnich badaniach i 
podaje uzasadnienie celu i hipotezy badania.

METODA (150-200 słów)
Mówi czytelnikowi, jak eksperyment został przeprowadzony. Opis metody składa się z 
trzech głównych części. Każda z nich powinna dostarczać wystarczająco szczegółów, 
aby inni ludzie mogli powtórzyć ten eksperyment tym samym sposobem. 

UCZESTNICY/OBIEKTY
• uściślij, kto uczestniczył w badaniu: liczbę obiektów, ich wiek, płeć oraz metodę 
selekcji.
• określ liczbę obiektów przypisanych do danych warunków: eksperymentalnych i 
kontrolnych.

MATERIAŁY/URZĄDZENIA
• opisz sprzęt, który zastosowałeś w eksperymencie,
• możesz niektóre materiały, jak na przykład kwestionariusze, umieścić jako załączniki,

PROCEDURY
• opisz każde działanie, które wykonałeś w eksperymencie w kolejności, w której ono 
zaszło,
• opis powinien być na tyle szczegółowy, aby inne osoby mogły powielić eksperyment,
• nie używaj określeń takich, jak „studenci” i „nauczyciel”. Stosuj terminy takie, jak: 
„podmioty” i „eksperymentator”.

WYNIKI (150-200 słów)
• proste, jasne podsumowanie głównych wyników, które powinny być opisane zgodnie z
kolejnością ich uzyskania, zadawanymi pytaniami badacza oraz testowanymi 
hipotezami,
• nie włączaj surowych wyników, tylko przetworzone dane. Wyniki mają pochodzić z 
całego badania, a nie tylko z poszczególnych odkryć;
• uporządkuj dane stosując odpowiednie i opisowe statystyki w tabelach, grafach, 
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wykresach i  diagramach,
• tabele i inne statystki powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich 
pojawiania się w raporcie,
• powinny mieć tytuły,
• numery i tytuły diagramów (np. Diagram nr 1) powinny znajdować się pod nimi, a 
tytuły i numery tabel nad nimi. Dołącz do tego dane z krótkim ich opisem stanu 
faktycznego i najistotniejszych wzorców oraz trendów. Interpretacja wyników oraz 
szczegółowe komentarze zostaw jednak dla sekcji dyskusji. 

DYSKUSJA (200-250 słów)
• odnosi się do wprowadzenia, gdzie rozpocząłeś przedstawianie swojego stwierdzenia, 
czy twoja hipoteza jest potwierdzona czy odrzucona,
• nigdy nie stosuj słów „udowodnienie” czy „obalenie”, gdyż w przypadku psychologii 
nic nie jest pewne czy rozstrzygające. Wyniki pojedynczego eksperymentu nie mogą 
niczego udowodnić czy obalić. Zakończ swoja dyskusję szerszym stwierdzeniem. Część 
poświęcona dyskusji powinna być podobnie szeroka, jak część przeznaczona na 
wprowadzenie. 

LITERETURA
• stosuj harwardzką metodę dla systemu literatury,
• zwykle odniesienia są potrzebne w szczególności w celu poparcia wstępu i dyskusji,
• nie zostawiaj odniesień do literatury na ostatnią chwilę – po ukończeniu przez ciebie 
pracy może ci być trudno na nowo znaleźć źródła, z których korzystałeś, a czasami 
dostęp do nich może zostać zamknięty. 
• trzymaj informacje co do źródeł blisko siebie tak, abyś zawsze mógł z nich skorzystać.

ZAŁĄCZNIKI
• dodaj każdą nową informację, kwestionariusz czy inne materiały, których używasz w 
eksperymencie,
• opatrz numerem każdy załącznik (na przykład Załącznik 1:, Załącznik 2 itd.).
Odwoływanie się jest kluczowe podczas opisywania empirycznej działalności 
badawczej. Na kolejnych stronach dowiesz się jak prawidłowo odwołać z książek, 
czasopism, płyt CD-ROM i innych materiałów referencyjnych
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LITERATURA I LISTA REFERENCYJNA
ODNOŚNIKI W DOKUMENCIE OPISUJĄCYM TWOJE BADANIE
Każdy bezpośredni cytat w twoim tekście lub jego parafraza powinna być opisana 
odpowiednim odnośnikiem. 
1 Dla bezpośredniego cytatu z książki czy artykułu musisz zaznaczyć, które zdanie 
cytujesz poprzez użycie cudzysłowu.
2 Zaraz po zamknięciu cudzysłowu musisz w nawiasach opisać autora, rok publikacji 
oraz numery stron. Na przykład: (Plotnik, 1989, p. 212).
3 Jeśli parafrazujesz informację, nie stosuj cudzysłowu, ale po prostu załącz autora, rok 
wydania i stronę w nawiasach. 
4 Jeśli informacja, którą zamieściłeś pochodzi ze strony internetowej, musisz opisać 
autora, nazwę organizacji, datę i adres strony internetowej w nawiasach. Co do daty, nie 
musi być to oryginalna data dodania artykułu, może być to data dodania jej do bazy 
danych lub data dostępu. Na przykład:  (Illusionworks, 1995, Czerwiec 29, 
http://www.illusionworks.com).
5 W przypadku  CD-ROMów opisz autora, tytuł i rok publikacji w nawiasach. Na 
przykład:  (Microsoft Encarta 96 Encyclopedia, 1993-1995). 

ODNOŚNIKI UZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH

Źródło wtórne to źródło wyników, które już ktoś opracował. Może to być książka, 
czasopismo czy strona internetowa.

Jeśli znalazłeś odpowiednie źródło w celu poparcia swojej hipotezy badawczej albo 
jakiejś części swoich badań, powinieneś załączyć je w odpowiedni sposób w części 
Literatura. 

Przykład załączania źródła wtórnego do tekstu opisującego twoje badania:
Według badań Cannona i Washburn’ego (1912) (cytowane w Coon,1989, p.285)...

LISTA REFERENCYJNA I ZAKOŃCZENIE RAPORTU
Na końcu raportu powinieneś załączyć nie bibliografię, a listę referencyjną. Lista 
referencyjna zawiera tylko te źródła, które faktycznie były cytowane w twojej pracy. 
Artykuły z listy referencyjnej powinny być ułożone w porządku alfabetycznym. 
Pamiętaj, aby się upewnić, że twoja lista jest dokładna i prawidłowo opisana.
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PRZYKŁADY OPISU OKREŚLONYCH ODNOŚNIKÓW

KSIĄŻKI JAKO ODNOŚNIKI

1 Autor (autorzy): nazwisko i inicjały imion wszystkich autorów książki.

2 Rok wydania: w nawiasach kwadratowych, po których następuje kropka.

3 Tytuł książki - kursywą lub podkreślony - oraz wydanie książki, po czym następuje 
kropka.

4 Miejsce wydania: po którym następuje dwukropek.

5 Nazwa wydawcy: po czym następuje kropka.

Na przykład: Coon, D. (1995). Introduction to psychology: exploration and application 
(7th ed.) St. Paul: West Publishing

CZASOPISMA JAKO ODNOŚNIKI

1 Autor (autorzy): nazwisko i inicjały każdego autora artykułu.

2 Rok wydania: w nawiasach kwadratowych, po których następuje kropka.

3 Tytuł artykułu: po czym następuje kropka.

4 Tytuł czasopisma: kursywą lub podkreślony, po czym następuje przecinek.

5. Numer tomu czasopisma: kursywą lub podkreślony, po czym następuje przecinek.

6 Numery stron: a następnie kropka.

Na przykład: Buckhout, R. (1974). Eyewitness Testimony. Scientific American, 231, 
pp.23 - 31. 

ODNIESIENIA DO INTERNETU I STRON INTERNETOWYCH

1 Autor (autorzy) / organizacja: nazwisko i inicjały imion wszystkich autorów serwisu. 
Jeśli autorzy nie są znani, należy podać nazwę organizacji odpowiedzialnej za stronę.

2 Data: data niekonieczna jest pierwotna data publikacji, ale może być data kiedy dany 
artykuł został dodany do bazy danych. Jeśli nie można zlokalizować daty, zawierać daty,
można określić datę dostępu. Data powinna być opisana w nawiasach kwadratowych, po
których następuje kropka.

3 Tytuł strony internetowej: może być opisana kursywą lub podkreślona.

4 Adres: należy podać pełny adres do witryn internetowych upewniając się, że znaki 
interpunkcyjne są dokładne.

Na przykład: Kaiser, P. (1996). Radość z percepcji wzrokowej 
http://www.yorku.ca/eye/thejoy.htm 
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CD-ROMy JAKO ODNIESIENIA

1 Autor (autorzy) / Organizacja: nazwisko i inicjały autora każde płyty CD-ROM lub 
nazwa organizacji.

2 Rok wydania: w nawiasach kwadratowych, po których następuje kropka.

3 Tytuł artykułu: po czym następuje kropka.

4 Tytuł płyty CD-ROM: może to być opisany kursywą lub podkreślony, po czym 
następuje kropka.

5 Miejsce wydania: po którym następuje dwukropek.

6 Nazwa wydawcy: po czym następuje kropka.

Na przykład: Ryan, C. (1997). Exploring percepcji: CD-ROM dla komputerów 
Macintosh i Windows. Pacific Grove: Brooks / Cole Publishing Company.

Internet i płyty CD są nowym źródłem informacji, dlatego sposób opisywania tego 
rodzaju odwoływania się do procedur nie został jeszcze ostatecznie określony. Pamiętaj, 
że celem materiału zastosowanego do odwołania jest, to, aby można go łatwo 
zlokalizować. Upewnij się, że podałeś wszystkie niezbędne dla czytelnika informacje, 
aby mógł on zlokalizować opisane przez ciebie odniesienia. Dokładna interpunkcja jest 
niezbędna.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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