Rodzaje przypisów
Przypisy to objaśnienia, komentarze lub uwagi dodane do tekstu dzieła, umieszczone zwykle u doły
strony, na końcu rozdziału lub na końcu dzieła. Są one niezbędnym elementem każdej pracy
naukowej, świadczą m. in. o znajomości literatury dotyczącej omawianego tematu, o erudycji autora i
są wskaźnikiem opanowania warsztatu naukowego. Ze względu na treść i charakter przypisy dzielą się
na1:
1. rzeczowe – wyjaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego. Dzielą się na:
a) polemiczne
¹ Pewne zastrzeżenia budzi zła ocena …
² Trudno zgodzić się z twierdzeniami …
³ Chociaż poglądy …

b) dygresyjne
¹ Na niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym zagospodarowaniem czasu wolnego
zwraca uwagę …
² Doskonałym przykładem wykorzystania języka Java jest …

c) odsyłające
¹ Na temat bezpieczeństwa dzieci podczas organizowanych imprez krajoznawczoturystycznych zob. …
² Problem ten szerzej omówiono w rozdziale …

2. słownikowe – podające znaczenie terminów obcojęzycznych, polskich itd.
¹ Żywa pagina = wiersz nad kolumną druku zawierający prócz numeru stronicy powtórzenie tytułu
dzieła, jego części bądź rozdziału, a w encyklopediach i słownikach - zwykle pierwsze bądź
ostatnie hasło strony. Wg Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, 1999, s.810.
² Omnium consensu = za zgodą wszystkich.
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3. bibliograficzne – notki zawierające opisy bibliograficzne cytowanych dzieł2. To wymienione w
ustalonej kolejności (zgodnie z normą) cechy dokumentu (książki, artykułu w czasopiśmie,
strony WWW itd.) wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.
¹ Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. 4, Warszawa, Wydawnictwo „Żak”, 1998.
² Toczek-Werner S. (red.), Podstawy rekreacji i turystyki, Wyd. 5 zm., Wrocław, Wydawnictwo
AWF we Wrocławiu, 2007.
³ Sołtysik M., Wyrzykowski J., Organizacja rekreacji i turystyki w Polsce [W:] S. Toczek-Werner
(red.), Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław, Wydawnictwo AWF we Wrocławiu, 2007, s. 191203.
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