
 

 

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA 

KIERUNEK  WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 

Założenia wstępne:  

1. Praca licencjacka powinna być sprawdzianem zastosowania przez studenta wiedzy zdobytej na 

danym kierunku studiów określonej w standardach nauczania. Praca może mieć charakter 

empiryczny lub monograficzny, oparty na literaturze przedmiotu, danych zebranych ze źródeł 

wtórnych oraz zebranych samodzielnie.  

2. Praca wykonywana jest pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego.  

3. Tematy pracy licencjackiej zatwierdza Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

4. Temat pracy powinien mieć związek z szeroko pojętą kulturą fizyczną (charakter empiryczny lub 

monograficzny). Temat powinien być konkretny i dotyczyć jasno wyodrębnionego zagadnienia. 

Problematyka pracy dyplomowej powinna być związana z ogólnym profilem kierunku, treściami 

nauczanymi oraz nawiązywać do problematyki specjalności. Treść pracy powinna być zgodna 

z tytułem i celem pracy. 

5. Praca powinna być oparta na literaturze przedmiotu oraz stanowić samodzielną analizę 

wybranego zagadnienia (wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej) zjawiska lub 

oparta na danych pierwotnych lub danych wtórnych (wyniki testów, raporty, materiały 

statystyczne).  

6. Praca powinna zawierać wyraźne określenie celu, odniesienie do literatury przedmiotu, opis 

sposobu realizacji celu (np. zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze), sformułowane 

wnioski (na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników badań i literatury). 

7. W pracy należy przestrzegać przytoczonych poniżej zasad edytorskich. Praca nie może nosić cech 

plagiatu. Niedopuszczalne są zbyt długie cytowania, nadmierne eksploatowanie jednego źródła 

(pracy jednego autora). Niedopuszczalne jest wykorzystywanie (przepisywanie, także ze 

zmianami redakcyjnymi) cudzego tekstu, bez podania źródła. 

8. Zaleca się, aby praca, na ile to możliwe i logicznie związane z treścią pracy, nie ograniczała się 

jedynie do opisów słownych, ale zawierała ilustrację graficzną. Tabele, schematy, wykresy, 

rysunki itd. w całej pracy powinny być opisywane w jednolity, ogólnie przyjęty sposób. 

  



 

 

Struktura pracy licencjackiej: 

Zawartość poszczególnych elementów pracy:  

1. Tytuł pracy - sformułowany w sposób rzeczowy, zrozumiały i możliwy do jednoznacznej 

interpretacji.  

2. Spis treści - zgodnie z zamieszczonym poniżej wzorem. 

3. Wstęp (wprowadzenie) - powinien zawierać: zarys tła badanego problemu, uzasadnienie wyboru 

tematu, określony cel i zakres pracy, ogólnie informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów 

pracy. Powinien mieć charakter ogólny, historyczny lub teoretyczny, poglądowy. Celem wstępu 

jest wprowadzenie w badaną problematykę, ukazanie intencji autora i przygotowanie czytelnika 

do lektury głównej części pracy. We wstępie należy zarysować problem, przedstawić wybrane 

twierdzenia teoretyczne oraz umożliwić wyprowadzenie z nich celu pracy. Nie powinien 

przekraczać 1/3 objętości pracy. 

4. Rozdziały - powinny być tak skonstruowane, aby widoczny był podział pracy na 2 części: część 

teoretyczną oraz część empiryczną. W części teoretycznej należy dokonać analizy literatury 

przedmiotu związanej z tematem pracy, natomiast w części empirycznej należy dokonać analizy 

materiałów źródłowych stanowiących przykład do realizacji tematu pracy lub zanalizować wyniki 

przeprowadzonych badań własnych.  

Część empiryczna powinna obejmować: 

1) rozdział zawierający zrelacjonowanie badań innych autorów w zakresie omawianej 

problematyki oraz rozdział zawierający wyniki i analizę badań własnych (lub studium 

przypadku), 

2) alternatywnie - po rozdziale o charakterze teoretycznym - dwa dalsze rozdziały, związane 

kolejno z opisem monograficznym podjętego problemu badań, bądź projektem piszącego.  

5. Dyskusja - porównanie uzyskanych wyników badań z wynikami innych autorów, wnioski 

końcowe, gdzie należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualne 

zasygnalizowanie możliwości przyszłościowych rozwiązań. 

6. Piśmiennictwo - powinno zawierać zestaw literatury przedmiotu wykorzystywanej przy 

opracowaniu. Piśmiennictwo można podzielić na pozycje zwarte (książkowe), czasopisma, inne 

źródła. 

7. Spis tabel, wykresów, schematów, itd. - może być stosowany łącznie (w przypadku małej liczby 

tabel, wykresów, itd.) lub oddzielnie (w przypadku dużej liczby tabel, wykresów, itd.)   

 

Wymogi formalne i techniczne: 



 

 

1. Strona tytułowa jest wzorem jednakowym w PWSIiP w Łomży i obowiązuje na wszystkich 

kierunkach. Wzór strony tytułowej znajduje się na stronie internetowej Wydziału Nauk o 

Zdrowiu PWSIiP w Łomży.  

2. Format arkusza formatu A4, czcionka Times New Roman, czcionka podstawowa 12 pkt., 

odstęp między wierszami 1,5.  

3. Marginesy: górny 2,5; dolny 2,5; lewy 3,5; prawy: 1,5 cm. 

4. Tekst wyjustowany z zastosowaniem akapitów (1,2). 

5. Strony numerowane: numeracja dolna, wyśrodkowana (strona tytułowa nie jest numerowana). 

6. Tytuły rozdziałów napisane czcionką pogrubioną, rozmiar 14. Tytuły podrozdziałów napisane 

czcionką pogrubioną, rozmiar 12. 

7. Wzór tabel, rysunków, wykresów- podpisy: czcionka Times New Roman 11 pkt. pogrubiona, 

bez wcięcia, wyrównane do środka. Tytuł i numer umieszczony nad tabelą i pod rysunkiem, 

wykresem. Numeracja narastająca od początku pracy oddzielna dla: tabel, rysunków, 

wykresów.  
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Przytaczanie cudzych poglądów i wniosków  

Cytaty, czyli dosłowne przytaczanie słów innego autora, wymagają zastosowania przypisu i należy go 

wziąć w cudzysłów. Bez tego typograficznego zabiegu popełniany jest plagiat! Przy pierwszym 

wymienianiu nazwiska autora cytowanej pracy można podać imię, przy kolejnym już tylko pierwszą 

literę imienia lub pisać wyłącznie nazwisko. 

 

WZÓR 

Problematyka związana z efektywnością uczenia się czynności ruchowych jest przedmiotem 

wielu badań naukowych. Wybór optymalnego rodzaju, ilości, czasu przekazu i częstotliwości 

informacji zwrotnej, którą wykorzystuje się w uczeniu czynności ruchowych jest jednym z najbardziej 

nurtujących zagadnień [1-5]. 

Stan dotychczasowej wiedzy o wpływie różnych zmiennych/ rodzajów informacji zwrotnej 

oraz sposobów jej dostarczania [5, 6] nadal pozostaje niedostatecznie poznany. Fakt ten, stanowił dla 

mnie inspirację do podjęcia badań w tym zakresie.  

Celem badań było określenie efektywności procesu uczenia się złożonej czynności ruchowej 

w zależności od częstotliwości przekazania wizualnej informacji zwrotnej. W badaniach wzięło udział, 

wybranych losowo dziewiętnastu studentów (n=19) (obu płci) pierwszego roku kierunku wychowanie 

fizyczne. Za pomocą kolejnego losowania utworzono dwie grupy eksperymentalne: z obserwacją 

wzorca ruchowego, co pięć prób- 20% feedback (G20) oraz przed każdą próbą- 100% feedback 

(G100).   

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy przeglądu 

literatury poruszanego problemu badań, zaś w rozdziale drugim opisane zostały zastosowane metody 

oraz scharakteryzowano materiał badań, na którym możliwe było przeprowadzenie eksperymentu. 

W rozdziale trzecim zaprezentowane zostały wyniki badań własnych, natomiast rozdział czwarty 

przedstawia dyskusję oraz wnioski, płynące z opracowanych rezultatów przeprowadzonego 

eksperymentu. 

 

Rozdział 1 

Tytuł rozdziału 

PRZEGLĄD LITARATURY ZAGADNIENIA 

1.1. Tytuł podrozdziału Uczenie się czynności ruchowych. 

 

1.2. Tytuł podrozdziału Informacja zwrotna w uczeniu się czynności motorycznych. 

 

1.3. Tytuł podrozdziału Wizualna informacja zwrotna w procesie uczenia się czynności 

motorycznych. 



 

 

 

1.4. Tytuł podrozdziału Częstotliwość przekazu informacji zwrotnej a efektywność uczenia się 

czynności motorycznych. 

 

Rozdział 2 

Tytuł rozdziału 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Cele pracy muszą być jasno i bardzo dokładnie sprecyzowane, określone w punktach, w formie zdań 

twierdzących. 

 

2.1. Cel pracy 

Celem badań było …  

Pytania badawcze  

1. Pierwsze pytanie rozstrzygnięcie rozpoczynające się „Czy” …?   

2. Kolejne dwa pytania dopełniające np. Które …? Lub Jakie …?  

 

Celem badań było określenie efektywności uczenia się złożonej czynności ruchowej w 

zależności od częstotliwości wizualnej informacji zwrotnej.  

Pytania badawcze: 

1. Jaki jest efekt uczenia się wyskoku w górę z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej w grupie 

badanych, otrzymujących wizualną informację zwrotną w wymiarze 20% i 100%? 

2. Czy efektywność uczenia się wyskoku w górę z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej różni 

się w zależności od częstotliwości obserwacji wzorca ruchowego? 

 

2.2. Materiał badań  

Należy dokonać opisu materiału badań (przykład poniżej).   

W badaniach wzięło udział 21 zawodników (n= 21) w wieku 7 lat. Badani byli podzieleni na 

dwie grupy: w grupie pierwszej było dziesięciu badanych (n=10) (120,4 cm ± 5,0 cm, 22,4 kg ± 3,9 kg, 

7,3 ± 1,3 r), zaś w grupie drugiej było jedenastu badanych (n=11) (123,6 cm ± 6,0 cm, 21,6 kg ± 2,5 

kg, 7,9 ± 1,7 r). 

 

2.3. Metody badań  

Wymienić zastosowane metody badań i opisać jak zostaną wykorzystane w pracy.  

Metodą badań był eksperyment pedagogiczny. W trakcie jego trwania, badani uczyli się złożonej 

czynności ruchowej. 

 

2.4. Organizacja badań  

Dokonać opisu poszczególnych etapów badań.  



 

 

Przed rozpoczęciem uczenia się danej czynności ruchowej przeprowadzono test umiejętności, w 

którym każdy z badanych po jednokrotnej obserwacji wzorca ruchowego w formie wideo, 

pięciokrotnie go odtworzył. Dzięki temu, możliwe było dokonanie oceny wyjściowego poziomu 

wykonania danej czynności ruchowej przez sędziów. 

 

2.5. Metody analizy statystycznej  

Wymienić użyte metody analizy statystycznej i podać w jakim celu zostały zastosowane. Podać 

program jaki był wykorzystany do analiz statystycznych (np. Uzyskane wyniki poddano analizie 

statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica (StatSoft, Inc 2005 STATISTICA, wersja 7.1. 

www.statsoft.com). 

 

Rozdział 3 

Tytuł rozdziału 

WYNIKI BADAŃ 

3.1. Tytuł rozdziału (Częstotliwość wizualnej informacji zwrotnej a efektywność uczenia się wyskoku 

w górę z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej). 

Na rycinie 1 przedstawiono różnicę pomiędzy średnimi wartościami błędu absolutnego (BA), 

osiągniętymi w teście oceniającym wyjściowy poziom umiejętności badanych oraz w teście 

umiejętności, przeprowadzonym bezpośrednio po zakończeniu procesu uczenia się czynności 

ruchowej, w grupie G20. Wykazano różnice istotne statystycznie (p<0,05).  

 

3.2. Tytuł rozdziału (Ocena osiągniętego efektu uczenia się wyskoku w górę z przyciągnięciem kolan 

do klatki piersiowej przez poszczególne grupy). 

Obliczono wartość „effect size”, która informuje o wielkości osiągniętego efektu uczenia się, w tym 

przypadku uczenia się wyskoku w górę z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej. Wartości 

uzyskane przez poszczególne grupy przedstawione zostały w tabeli 2. 

 

Dyskusja 

Porównanie uzyskanych wyników badań z wynikami innych autorów.   

 

Wnioski  

Wnioski końcowe, gdzie należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualne 

zasygnalizowanie możliwości przyszłościowych rozwiązań.    

 

Piśmiennictwo  

W pracy nie powinno być mniej niż 30 pozycji aktualnego piśmiennictwa dotyczącego 

omawianego zagadnienia z ostatnich 10 lat. Wykorzystanie starszych źródeł jest dopuszczalne 

jedynie przy braku aktualnych doniesień. Wykaz powinien zawierać publikacje innych autorów, do 

których odwoływano się w pracy i powinien być ułożony według kolejności cytowania (a nie w 



 

 

porządku alfabetycznym- ta forma jest dopuszczona jeszcze w roku akademickim 2019/2020); w 

tekście pracy odnośniki piśmiennictwa mają być numerowane liczbami arabskimi i zapisane w 

nawiasie kwadratowym. 

Czasopismo 

Należy wpisać wszystkich autorów cytowanych prac, inicjały imion, tytuł pracy, skrót nazwy 

czasopisma zgodny z Medline, rok wydania, numer, strony. 

Sadowska J., Kałdońska K.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia dzieci chorych na cukrzycę 

typu 1. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2009, 42(2), 137–146. 

lub, gdy jest więcej niż 3 autorów: 

Kuźnar-Kamińska B., Batura-Gabryel H., Brajer B. i wsp.: Analiza zaburzeń stanu odżywienia u 

pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pneumonologia i Alergologia Polska, 2008, 76, 

327–333. 

Wydawnictwo zwarte  

W przypadku wydawnictw zwartych należy podać: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł 

rozdziału, tytuł książki, z której rozdział pochodzi, redaktora wydania, wydawnictwo, rok 

wydania, strony. 

Gajewska D.: Kamica pęcherzyka żółciowego [w:] Podstawy dietetyki, pod red. Bujko J. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006, 107–116. 

Podręcznik / książka 

W przypadku korzystania z książki: nazwisko autora, inicjał imienia, tytuł rozdziału, tytuł 

książki, wydawnictwo, rok wydania, strony. 

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 425–435. 

 

W przypadku korzystania z książki, która jest tematycznie związana z pisaną pracą: nazwisko 

autora, inicjał imienia, tytuł książki, wydawnictwo, rok wydania, (można nie podawać zakresu 

stron). 

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo 

Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 

Notka biograficzna aktów normatywnych 

Notka bibliograficzna aktów normatywnych powinna zawierać: tytuł normy prawnej, gdzie 

publikowana (Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Ministerstwa), numer, rok 

wydania. 



 

 

Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. Nr 171 poz. 1225 z 

2006r. z późn. zm.). 

Doniesienia zjazdowe 

w przypadku cytowania doniesienia zjazdowego (konferencyjnego) należy podać nazwisko 

autora, inicjał imienia, tytuł wystąpienia zjazdowego, pełną nazwę konferencji wraz z jej 

tytułem, miejscowość, rok oraz numery stron streszczenia, na jakich znajduje się doniesienie 

zjazdowe. 

Dudziak K.: Znaczenie ładunku glikemicznego diety w rozwoju chorób metabolicznych i w patogenezie 

późnych powikłań cukrzycy typu 2 w populacji dolnośląskiej. V Konferencja Koła Naukowego 

Doktorantów BIOMED Akademii Medycznej we Wrocławiu „Doktoranci napędem rozwoju nauki”, 

Mieroszów 2012, 8. 

 

Dopuszcza się cytowania jedynie 3 autoryzowanych źródeł internetowych z koniecznością 

podania całej ścieżki dostępu do strony internetowej oraz datą jej pobrania. Strony internetowe 

należy traktować, jako kolejną pozycję piśmiennictwa.  

W pracy należy używać wykazu piśmiennictwa w formie, np. [2, 6, 9], a nie stosować przypisy na 

dole strony. W tekście, prace pozycje piśmiennictwa powinny być cytowane w nawiasach 

kwadratowych przed kropką kończącą zdanie. 

Spis tabel i rycin   

Tabela 1. Tytuł tabeli ………………….…………………………………………  8  

Tabela 2. Tytuł tabeli ……………………………………………………………   9  

 


