
8.1Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

1. PLANOWANIE
2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH
3. GROMADZENIE INFORMACJI
4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) 

INFORMACJI
5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU
6. TWORZENIE TEKSTU
7. WŁĄCZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH
8. FORMATOWANIE
9. SPRAWDZANIE I POPRAWIANIE

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU



8.2Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

ogólne zasady
� zasady organizowania informacji (logika wywodu)
� zasada zgodności gramatycznej

typowe elementy tekstu
� tytuły rozdziałów i podrozdziałów (punktów, podpunktów)
� listy
� definicje
� przypisy

wyróżnione części dokumentu
� abstrakt
� bibliografia
� inne zestawienia
� załączniki

ogólne cechy tekstu
� słownictwo
� składnia

TWORZENIE TEKSTU



8.3Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

grammatical parallelism

NIEZGODNOŚĆ GRAMATYCZNA
Jak uniknąć zniszczenia 
dyskietki?
� trzymaj dyskietkę z dala od 

magnesów
� jest zalecane, aby pisać na 

naklejce miękkim piórem
� przechowywanie dyskietki z dala 

od źródeł ciepła
� nie trzymaj dyskietki na słońcu
� dyskietka powinna być 

przechowywana w pokrowcu

ZASADA ZGODNOŚCI GRAMATYCZNEJ

używanie tej samej formy (konstrukcji) gramatycznej do 
przedstawienia informacji znajdujących się w jednej „szufladce”
- tytuły podrozdziałów, pozycje na liście, elementy zdania, ...

ZGODNOŚĆ GRAMATYCZNA
Jak uniknąć zniszczenia 
dyskietki?
� trzymaj dyskietkę z dala od 

magnesów
� pisz na naklejce miękkim 

piórem
� przechowuj dyskietkę z dala od 
źródeł ciepła

� nie trzymaj dyskietki na słońcu
� przechowuj dyskietkę w 

pokrowcu



8.4Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

ogólne zasady
� zasady organizowania informacji (logika wywodu)
� zasada zgodności gramatycznej

typowe elementy tekstu
� tytuły rozdziałów i podrozdziałów (punktów, podpunktów)
� listy
� definicje
� przypisy

wyróżnione części dokumentu
� abstrakt
� bibliografia
� inne zestawienia
� załączniki

ogólne cechy tekstu
� słownictwo
� składnia

TWORZENIE TEKSTU



8.5Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� informacyjność i zwięzłość
� słowa kluczowe
� słowa organizujące - określające strukturę lub cel

proces, porównanie, metoda, analiza, ocena, uzasadnienie, 
definicja, plan, wyniki
jak (coś zrobić, coś działa, ...)? dlaczego ...?

niewłaściwie:
OPIS ALGORYTMU
ALGORYTM WYZNACZANIA MINIMALNEGO POKRYCIA METODĄ 
KOLOROWANIA GRAFU Z WYKORZYSTANIEM HEURYSTYCZNYCH 
REGUŁ OPARTYCH NA ...

właściwie:
ALGORYTM WYZNACZANIA MINIMALNEGO POKRYCIA [METODĄ 
KOLOROWANIA GRAFU]
JAK WYZNACZYĆ MINIMALNE POKRYCIE?

� na danym poziomie - zgodna forma gramatyczna

TYTUŁY ROZDZIAŁÓW I PODROZDZIAŁÓW



8.6Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

sposób przedstawienia informacji, w którym każda pozycja 
umieszczona jest w oddzielnym akapicie i poprzedzona 
znakiem wypunktowania

cel
lepsza czytelność - ogólna struktura wywodu widoczna „na 
pierwszy rzut oka”

LISTY

przykłady użycia
� elementy składowe obiektu
� fazy procesu, kroki procedury
� kryteria oceny
� zadania do wykonania
� wnioski 
� rady, zalecenia
� krótkie przykłady



8.7Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

separacja (znaki wypunktowania)
� lista uporządkowana (numerowana)

kolejne liczby: 1, 2, ... (ew. poprzedzone odpowiednim 
słowem: etap, faza, krok itp.)

� lista nieuporządkowana
specjalne symbole: •••• , -, ...

LISTY (cd.)

zasady tworzenia
� lista poprzedzona wyrażeniem (zdaniem) wprowadzającym
� pozycje w zgodnej formie gramatycznej
� lista uporządkowana - jeśli można wskazać wyraźne kryterium 

uporządkowania (chronologia, porządek alfabetyczny itp.) 
� logiczny porządek na liście nieuporządkowanej - wg ważności, 

częstości występowania itp. 
� rozsądna długość



8.8Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� DEFINICJA NIEFORMALNA (NAWIASOWA)
� istnieje właściwy synonim
� zachodzi potrzeba „doprecyzowania” znaczenia pojęcia

Właściwe współdziałanie tych modułów wymaga zastosowania odpowiedniego 
interfejsu (układu sprzęgającego, układu dopasowywującego).
Wartość średniej skumulowanej - średniej ważonej ze wszystkich ocen 
uzyskanych od początku studiów - określa m.in. priorytet przy wyborze 
specjalności.

DEFINICJE

� DEFINICJA FORMALNA
typowa struktura:
definiowane pojęcie = klasa (grupa) + cecha wyróżniająca
Trapez jest to czworobok, w którym dwa boki są równoległe.
Inwerter jest to bramka logiczna, w której stan logiczny na wyjściu jest przeciwny 
niż stan logiczny na wejściu.
zasada:
pojęcie definiowane nie powinno być użyte do definiowania



8.9Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� DEFINICJA ROZSZERZONA
- zwykle rozpoczyna się od definicji formalnej

DEFINICJE (cd.)

AND

OR
a

b

z OR
a
b z

ab z

00
01
10
11

1
1
0
1

� przykład, np. układ redundancyjny

a1
a2

b1
b2

a1+a2 = b1+b2

metody rozszerzania
� ilustracja graficzna, np. elipsa



8.10Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� DEFINICJA ROZSZERZONA
- zwykle rozpoczyna się od definicji formalnej

metody rozszerzania (cd.)
� zasada działania, np. asynchroniczny przerzutnik RS - tablica 

przejść i opis
� porównanie - podobieństwa i różnice z innym (znanym?) 

pojęciem, np. układ sekwencyjny - układ kombinacyjny, hazard 
statyczny - „szpilka”

� zanegowanie, np. układ asynchroniczny - bez zegara
� analogia, np. protokół komunikacyjny - język
� etymologia, np. synchronizm [gr. syn - razem, chronos - czas]; 

szczególny przypadek - akronim, np. ROM

DEFINICJE (cd.)



8.11Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

na końcu strony (kolumny) lub - rzadziej - dokumentu; 
- zwykle pisane mniejszą czcionką, oddzielone linią

... zaobserwowano znaczne zmniejszenie czasu obliczeń - dla 
zestawu benchmarków ISCAS89 zysk wynosi od 12% do 89%4. 
Tę korzystną własność osiągnięto dzięki ...
...
__________________________________________________
4 Nie stwierdzono wyraźnej zależności między wielkością układu a względną 
redukcją czasu obliczeń - wydaje się, że zysk jest więc raczej funkcją struktury 
układu, m.in. liczby zbieżnych rozgałęzień.

PRZYPISY (footnotes)

� informacje, których umieszczenie w głównym tekście 
spowodowałoby przerwanie ciągu myślowego

� informacje mniej istotne dla znacznej części 
odbiorców 
� definicje (znane większości czytelników)
� analogie, komentarze
� szczegółowe dane
� odwołania do literatury



8.12Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

ogólne zasady
� zasady organizowania informacji (logika wywodu)
� zasada zgodności gramatycznej

typowe elementy tekstu
� tytuły rozdziałów i podrozdziałów (punktów, podpunktów)
� listy
� definicje
� przypisy

wyróżnione części dokumentu
� abstrakt
� bibliografia
� inne zestawienia
� załączniki

ogólne cechy tekstu
� słownictwo
� składnia

TWORZENIE TEKSTU
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� opisowy (indicative, descriptive) 
o czym jest dokument – jaki problem został postawiony i 
czym się charakteryzuje – jakościowo – rozwiązanie

W związku z rozwojem ..., istnieje potrzeba opracowania efektywnych 
metod wyznaczania ... w układzie cyfrowym. W referacie przedstawiono 
taka metodę oraz podano wyniki eksperymentów potwierdzających jej 
efektywność obliczeniową.

� informacyjny (informative)
najważniejsze fakty, dane (ilościowo), wnioski

Przedstawiono metodę wyznaczania ... w układzie cyfrowym opartą na 
zastosowaniu algorytmu Abackiego-Babackiego. Przy jej użyciu dla układu 
C15423 z zestawu benchmarków MCNC, wyznaczono ... w czasie 5.1 s
(C++, SUN...), tzn. 13-krotnie szybciej niż przy użyciu dotychczas 
stosowanej metody XYZ.

� mieszany

ABSTRAKT (STRESZCZENIE?)

dobry ABSTRAKT: 
zbliżony (treściowo) do ZAKOŃCZENIA, a nie do WSTĘPU
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opis pojedynczej pozycji na liście

BIBLIOGRAFIA

� książka, [opracowanie wewnętrzne]?
nazwiska autorów (z inicjałami imion), tytuł, [wydanie], 
wydawca, rok wydania [rozdział, strony]

� artykuł w czasopiśmie
nazwiska autorów (z inicjałami imion), „tytuł artykułu”, tytuł 
czasopisma, [tom (wolumin), numer], [strony], [miesiąc, rok]

� oprogramowanie
nazwa programu, wersja, firma (dystrybutor), [rok], [typ 
komputera, system operacyjny]

� informacja dostępna w Internecie
URL wskazujący konkretny dokument, [data]?

dokładna postać informacji zależna od przyjętego standardu 
np. APA, MLA, IEEE; ważna jest konsekwencja
niezależnie od standardu – kluczowa jest kompletność opisu
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� tradycyjna (formalna) - lista numerowana, uporządkowana
1. A. Abacki, B. Babacki, ..., 1995.
2. K. W. Chang, ..., 1994.
3. K. W. Chang, ..., 1995.

� tradycyjna (formalna) - lista nienumerowana, uporządkowana
Abacki A., Babacki B. (1995), ....
Chang K. W. (1994a), ....
Chang K. W. (1994b), ....

� nieformalna, uporządkowana
[AbBa95]  A. Abacki, B. Babacki, ..., 1995.
[Chan94a]  K. W. Chang, ..., 1994.

BIBLIOGRAFIA (cd.)

KOLEJNOŚĆ POZYCJI NA LIŚCIE
� alfabetycznie; publikacje tego samego autora - wg daty
� wg kolejności odwołania (w krótkich dokumentach)

POSTAĆ LISTY



8.16Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

UMIEJSCOWIENIE W TEKŚCIE (ZDANIU)
- przed znakiem przestankowym, w sposób najbardziej informacyjny

BIBLIOGRAFIA - ODWOŁANIA

FORMA ODWOŁANIA
� lista numerowana

tekst tekst tekst [4, 11]; tekst tekst tekst [5-7].
tekst tekst tekst 4,11; tekst tekst tekst 5-7.

� lista nienumerowana
tekst tekst tekst [zob. Abacki, Babacki, 1995; Chang, 1994a].
tekst tekst tekst (Abacki, Babacki, 1995; Chang, 1994a; Kowalski i in., 1997).
Abacki i Babacki (1995) wykazali, że ...

� lista nieformalna
tekst tekst tekst [AbBa95, Chan94a].



8.17Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

stosowane w dokumentach o objętości większej niż ? (16 stron?)

ZESTAWIENIA

� SPIS TREŚCI 
� pomoc w zrozumieniu zakresu i struktury dokumentu
� pomoc w odszukaniu określonej informacji
���� na początku dokumentu
tytuły rozdziałów i podrozdziałów - czy wszystkie poziomy?
odstęp między pozycjami: 2-4 strony (w długim dokumencie)

> 6 stron  ���� zmiana struktury dokumentu?

� LISTA ILUSTRACJI (rysunków, tabel) 
- na początku dokumentu (rzadziej na końcu)

� LISTA SYMBOLI [I SKRÓTÓW]
- na początku dokumentu (rzadziej na końcu)



8.18Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� SŁOWNIK 
lista definicji w porządku alfabetycznym
- zwykle na końcu dokumentu

ZESTAWIENIA (cd.)

� [STRESZCZENIE (EXECUTIVE SUMMARY)] 
1- lub 2-stronicowa charakterystyka zawartości dokumentu 
przeznaczona dla menedżerów itp. 
� wprowadzenie
� główne tezy (wyniki) oraz implikacje (rekomendacje)
���� na początku dokumentu, niezależnie od abstraktu
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� SKOROWIDZ (INDEX) 
- na końcu dokumentu
uporządkowana alfabetycznie lista terminów (słów, wyrażeń) 
z numerami stron, na których terminy te występują w tekście
wskazówki
� struktura 2- lub 3-poziomowa
� odnośniki do terminów o zbliżonym znaczeniu
� akronimy i skróty oraz pełne terminy
� zakres stron - nie więcej niż 3
� wyróżnienie stron zawierających definicję lub 

podstawową informację
przykład

tytuły rozdziałów 20, 67-68, 123, 456; 
zasady tworzenia 68, 123;  patrz także zgodność gramatyczna
numerowanie 123
formatowanie 456

ZESTAWIENIA (cd.)



8.20Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� informacje interesujące niewielki podzbiór odbiorców
� obszerne informacje, których umieszczenie w części 

głównej spowodowałoby przerwanie ciągu myślowego
���� na końcu dokumentu (po bibliografii, skorowidzu itp.)

ZAŁĄCZNIKI

przykłady
� wydruk fragmentów kodu źródłowego opracowanego 

programu
� szczegółowy schemat urządzenia (poszczególnych 

modułów)
� teksty dokumentów źródłowych (ustawa, norma, …)



8.21Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

ogólne zasady
� zasady organizowania informacji (logika wywodu)
� zasada zgodności gramatycznej

typowe elementy tekstu
� tytuły rozdziałów i podrozdziałów (punktów, podpunktów)
� listy
� definicje
� przypisy

wyróżnione części dokumentu
� abstrakt
� bibliografia
� inne zestawienia
� załączniki

ogólne cechy tekstu
� słownictwo
� składnia

TWORZENIE TEKSTU



8.22Tworzenie tekstuA.Kraśniewski

� właściwy poziom szczegółowości (precyzji)
układ elektroniczny – układ cyfrowy – układ sekwencyjny –
asynchroniczny układ sekwencyjny 

� wyjaśnianie abstrakcyjnych pojęć przez 
konkretne przykłady
zastosowanie proponowanej metody prowadzi do znacznego 
zwiększenia efektywności testowania - dla badanego zestawu układów 
czas realizacji procesu testowania zmniejsza się średnio o 82%.

� używanie wyrażeń pozytywnych
przyjąć zamiast nie odrzucić, ale także odrzucić zamiast nie przyjąć
kilku zamiast niezbyt wielu

� „polityczna poprawność”
odpowiednie wyjaśnienie związane z używaniem słów dyrektor, 
nauczyciel, uczeń, student, ... w dokumentach formalnych

� unikanie żargonu

SŁOWNICTWO
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� unikanie modnych „słów-wytrychów”
ekologiczny, multimedialny (komputer), przyjazny dla użytkownika, 
ergonomiczny, optymalny

� unikanie eufemizmów
zwolnić z pracy zamiast zredukować nadwyżki personelu lub dokonać 
korekty niezrównoważonego zatrudnienia
urządzenie nie działa zamiast wystąpiły przejściowe trudności w 
prawidłowym funkcjonowaniu urządzenia

� unikanie wyrażeń „kwiecistych” (pompatycznych, 
górnolotnych)

� rozsądne używanie skrótów (wyjaśnienie przy 
pierwszym użyciu)

� rozsądne używanie terminów obcojęzycznych

SŁOWNICTWO (cd.)
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PODSTAWOWY PROBLEM 
- nadmiernie złożone (długie) zdania

SKŁADNIA

WSKAZÓWKI
� użycie prostych konstrukcji zdaniowych

podmiot-orzeczenie-[dopełnienie]-[okolicznik]
� podział zdania złożonego na zdania proste - odpowiednie 
łączniki
dodatkowo, podobnie, z drugiej strony, dla przykładu, w 
szczególności, dlatego, zatem, w ten sposób, podsumowując

� przekształcenie w listę (ew. tabelę)
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INNE WSKAZÓWKI
� używanie czasowników (zamiast rzeczowników) do opisu 

czynności
nie   Zamierzeniem szefa jest przedstawienie wniosku o ...
ale   Szef zamierza wnioskować o ...

� używanie właściwej strony
� strona czynna - zwięzłość, łatwiejsze rozumienie, podkreślenie roli 

osoby, utrzymanie więzi osobistej ...
� strona bierna - podkreślenie wydarzenia lub wyniku działania (nie 

osoby), niedookreślenie odpowiedzialności, unikanie więzi 
osobistej

� właściwe rozłożenie akcentów przez odpowiedni szyk wyrazów
najważniejsze miejsce - koniec zdania
kolejne ważne miejsce - początek zdania
słowa w środku zdania - często „przeskakiwane”
wersja 1: Choć od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost sprzedaży 
naszych wyrobów, sytuacja firmy nie jest najlepsza. 
wersja 2: Sytuacja firmy nie jest najlepsza, choć od kilku lat obserwujemy 
systematyczny wzrost sprzedaży naszych wyrobów.

SKŁADNIA (cd.)
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
� kolejność tworzenia fragmentów tekstu nie musi odpowiadać 

spisowi treści ���� zaczynaj od najłatwiejszego fragmentu
typowo - fragment części głównej zawierający ogólny opis metody, 
sposobu postępowania itp.

� nie zabieraj się do pisania, jeśli nie masz do dyspozycji 2 godzin
� niektóre fragmenty tekstu okażą się nieprzydatne w wersji 

końcowej ���� nie trać na nie zbyt wiele czasu
� nie staraj się wyczerpać tematu
� pisz szybko - nie staraj się na bieżąco doskonalić stylu, 

poprawiać błędów ortograficznych itp.
� zanim zaczniesz pisać fragment tekstu określ strukturę logiczną 

wywodu

TWORZENIE  PIERWSZEJ  WERSJI TEKSTU


