
 
Imię i Nazwisko Recenzenta     

FORMULARZ RECENZENCYJNY ARTYKUŁU DO ROCZNIKA  
„GEOINFORMATICA POLONICA” 

Komisja Geoinformatyki PAU 
 

 
 
Recenzent wyraża swoją opinię wpisując znak X we właściwym miejscu 
 
1. Czy tytuł opracowania odpowiada jego treści? 

a) tak……………………………………..…………….……………………..………….………………………………  
b) nie……………………………..…………………………………………...………………………….………………  

2. Ogólna wartość pracy: 
a) wnosi nowe wartości.………….……………………………….…...………………………………………  
b) stanowi wartościowy przyczynek ………………………………………...………..……………….  
c) potwierdza istniejące poglądy ………………………………….…….….……………………..…….  
d) nie odpowiada profilowi Rocznika PAU …...………….…………………….………………..….  

3. Metody: 
a) odpowiednie …………..………………………………...….………………………………………………….  
b) nieodpowiednio opisane …………………..…..….………………………..…………………………..  
c) nieodpowiednie ………………………………………...………………………………………………….….  

4. Materiał doświadczalny: 
a) wystarczający ……………………………….……..……………………………………………….…………  
b) niewystarczający …………………………..…………….………………………………………………….  

5. Opracowanie statystyczne: 
a) zbędne ……………………………………..………………….………………….……………….………………  
b) wystarczające ………….…………………………….……………………………………….……………….  
c) do przyjęcia po uwzględnieniu uwag Recenzenta ………………….……………………….  
d) nie przeprowadzone, choć konieczne lub błędne w założeniu ……………………….  

6. Materiał ilustracyjny: 
a) ilość i jakość odpowiednia ……..….….……….…………………..………………………………….  
b) jakość ilustracji nr ..….……………..……….….……nieodpowiednia…….……….………….  
c) wymaga uzupełnienia ……………...……………………………..……….…………………………….  
d) nieodpowiedni ………………………..…………………………….….……………………………..…..….  

7. Tabele i rysunki: 
 a) odpowiednie …………..………………………….…….…………………..…………………………………  
 b) wymagają ulepszenia ………………………………...…..….………………………………………….  
 c) nieodpowiednie lub niewystarczające ….…………………..…………………………………….  

8. Interpretacja wyników: 
 a) właściwa …….…………..……………….………………………………………………………………………  

b) do przyjęcia po uwzględnieniu uwag Recenzenta ……..…………………..…………….  
c) niewłaściwa ……………………………………….……………………….………….……………………….  

 
 

Autor (-rzy)       

Tytuł       

 



9. Cyto

……………………………………..………………………………..……….
10. Sto

iezgodnie ze wskazówkami dla Autorów..………………………….……………. 
1

…………………...…………………………………….
1

…….
13. Ogó

d) nie powinna być publikowana w Roczniku PAU..……....………....……………………. 
 

wana literatura: 
a) podana poprawnie…………………………..……….……..………….……………………………………  
b) podana niezgodnie ze wskazówkami dla Autorów.….…………………………...……….  
c) niekompletna, opuszczone ważne pozycje….……………..………………………….……….  
d) niewłaściwie dobrana ……   
sowane jednostki miar: 
a) podane poprawnie .….…………………………….…………………...….………………………………  
b) podane n  

1. Streszczenie: 
 a) poprawne.…….…………..…………..………………………………..………………………………………  
 b) nie przedstawia istoty pracy…….………….……………..……..………………………………….  
 c) wymaga gruntownych zmian…..…….……   
2. Ocena pracy pod względem językowym: 
 a) dobra..……....…..…………..…………………………………….……………………………………………  
 b) wymaga drobnych poprawek..…..….……………….……..…..………………………………….  
 c) wymaga gruntownych zmian..…..….…….………………..…..……………………………   

lna ocena pracy i sugestie w sprawie publikacji w Roczniku PAU: 
a) przyjąć…………………………………...……………………………….……..………..…………………….  
b) przyjąć po uwzględnieniu poprawek.….….…………..….…..………...…………………….  
c) do przyjęcia po gruntownej przeróbce ……….………...……………...…………………….  

 

 
 
 
…………………… .                     ………………………………………                        ……. 
          Data                      Podpis Recenzenta 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


	FORMULARZ RECENZENCYJNY ARTYKUŁU DO ROCZNIKA 
	„GEOINFORMATICA POLONICA”

	Imię i nazwisko: 
	Autor (-rzy): 
	Tytuł artykułu: 
	Uzasadnienie: 
	1: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	2: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	nr ilustracji: 


