
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy     Strona 1 z 2 

 

Jak pisać bibliografię? 

   Najpóźniej na miesiąc przed egzaminem maturalnym należy przedłożyć wykaz literatury, czyli bibliografię do 

tematu wybranego na egzamin. 

 

   Bibliografię załącznikową należy odróżnić od szerszego pojęcia bibliografii. 

BIBLIOGRAFIA – uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów (książek, czasopism, artykułów i 

in.) z najważniejszymi informacjami o każdej z pozycji. 

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA (literatura przedmiotu, wykaz źródeł) – zawiera skrócone opisy bibliograficzne 

wykorzystanych dokumentów (cytowanych lub tylko związanych z tematem). Jest dowodem samodzielności 

opracowania tematu i ilości włożonej pracy, pozwala ocenić znajomość tematyki. Bibliografia załącznikowa 

zamieszczona w publikacji pomaga czytelnikom dotrzeć do innych źródeł omawiających interesujący ich temat. 

 

   Aby uniknąć chaosu, należy ujednolicić sposób opisywania wykorzystanej literatury. 

Zasady opisu wykorzystanych dokumentów ustalają normy: 

PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura.  

PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Arkusz 2: Dokumenty 

elektroniczne i ich części. 

   Poszczególne elementy opisu oddziela się przecinkami. Tytuł - jeśli wykaz jest drukowany - powinien 

być pisany kursywą. Możliwa jest również inna interpunkcja. Ważne jednak, aby sposób opisu stosowany 

był konsekwentnie w całym zestawieniu. Istnieje kilka oficjalnych wersji zapisu. 

 

 

Wzór opisu bibliograficznego dla książki jednego autora: 
Autor (inicjał imienia i nazwisko), tytuł, miejsce rok wydania.  

Przykład:   J. Słowacki, Kordian, Warszawa 1977. 

 

Wzór opisu bibliograficznego dla pracy zbiorowej: 

Tytuł,  red. (inicjał imienia i nazwisko redaktora), miejsce rok wydania.  

Przykłady:   Poradnik maturzysty, red. A. Cębrzyńska-Sikora, Warszawa 1977. 
                     
                    Kultura i sztuka u progu XXI wieku, pod red. S. Krzemień-Ojak, Białystok 1997. 
 

                    Ludzie oświecenia o języku i stylu, t. I-III, oprac. Z. Florczak i L. Pszczołowska pod red. M.  

                    R. Mayenowej, Warszawa 1957-1959. 

 

Wzór opisu fragmentu książki: 

Przykłady:   Słownik pojęć i tekstów kultury, red. A. Rysiewicz, Warszawa 2002, s. 109. 
                    
                    F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, wyd. 2.,Warszawa 1991,   

                    s. 35-50, 89-102. 
 

                    C. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, Warszawa 2005 [rozdz. Nauka o teatrze a  

                    nauka o mediach]. 

 

Wzór opisu fragmentu pracy zbiorowej: 

Przykłady:  A. Kowalczyk, Myśli o Rodzinnej Europie, w: Glosariusz od Młodej Polski do   

                   Współczesności, red. T. Patrzałek, Wrocław 1995, s. 223-230. 
 

                   R. Lakoff, Język a sytuacja kobiety, tłum. U. Niklas, w: Język w świetle nauki, wybór  i wstęp  

                   B. Stanosz, Warszawa 1980. 

                    

Opis hasła ze słownika (jeżeli hasło ma swego autora): 

Przykład:   H. Hinz, Deizm, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej,   

                  wyd. 3.,Wrocław 2002, s. 62-64. 
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Opis artykułu z czasopisma: 

Autor artykułu, tytuł artykułu, "tytuł czasopisma", rok, numer/zeszyt/tom/rocznik, strona. 

Przykłady:    W. Kołątaj, Tak powstały piramidy, "Wiedza i Życie" 2002, nr 7, s. 50-55. 
                        
                      D. Butler, Zmiany w polszczyźnie dwudziestolecia, „Przegląd Humanistyczny” 1969, z. 13,  

                      s. 65-80. 

 

Opis artykułu z czasopisma zamieszczonego w Internecie: 

Przykład:    

A. Karpiel, Motyw szatana w literaturze romantycznej [online], "Konspekt" 2005, nr 2  

[dostęp: 22 września 2005], dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm.  

 

Opis dokumentu elektronicznego 

Elementy opisu: 

1. Autor. 

2. Tytuł. 

3. Nośnik w nawiasie kwadratowym [CD], [CD-ROM], [online], [DVD], [VHS]. 

4. Wydanie (wersja, miejsce wydania, wydawca, copyright, data aktualizacji) - o ile można ustalić. 

5. Tytuł fragmentu (przy opisie fragmentu dokumentu elektronicznego). 

6. Warunki dostępu (dla dokumentów online).  

Przykłady: 

      Słowniki PWN [CD-ROM], Edycja 2003 w. 1.1., Warszawa: PWN 2002, Słownik poprawnej   

      polszczyzny. 
 

A. Mickiewicz, Pan Tadeusz [online], Skarbnica literatury polskiej [dostęp: 3 stycznia 2004], 

dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/pan_tadeusz. 
 

 

Opis filmu: 

Tytuł, reżyseria, rok produkcji, nośnik w nawiasie kwadratowym. 

Przykład:   Pan Tadeusz [film], reż. A. Wajda [VHS], Vision Film Dystribution Company,  

                  Warszawa 1999. 

 

Opis dokumentu dźwiękowego: 

Przykład:    J. S. Bach, Brandemburg Concertos [dokument dźwiękowy – CD], Pomaton EMI,   

                   Warszawa 2000. 

 

Opis reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury): 

Przykłady:   D. Velasquez, Infantka Małgorzata [il.], w: M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa   

                    europejskiego, wyd. 2., Wrocław 1986, nr il. XLVI. 
 

                     J. Matejko, Rejtan [online], [dostęp 3 marca 2008], dostępny w Internecie:  

                     http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Rejtan.htm. 
 

                     S. Botticelli, Narodziny Wenus [reprodukcja], w: W. Beckett,  Historia malarstwa, wyd. 5.,  

                     Warszawa 1999, s. 97. 

 

                     S. Wyspiański, Macierzyństwo [reprodukcja], "Wielcy Malarze" 2007, cz. 30,  s.25 

 

 

Opis bibliograficzny porządkuje się alfabetycznie w całym zapisie. 
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