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Lekcja 1 .

Właśnie znalazłeś ciekawy artykuł naukowy (ang. scientific 
article) po angielsku i zabierasz się za jego czytanie lub planujesz 

takowy napisać? Dzisiejsza lekcja jest właśnie dla ciebie!

Struktura artykułu może być nieco inna w zależności od 
charakteru czasopisma lub rodzaju publikacji. W zależności od 
tego, czy jest to randomized controlled trial, czyli eksperyment 
z losowym doborem osób badanych; publikacja teoretyczna; 
artykuł przeglądowy czy tzw. case study, części składowe 
będą inne (1). Istnieje jednak pewien powszechny standard 
– to struktura IMRaD / ɪ̍mræd/ (Introduction, Methods, Results, 
and Discussion). Oprócz elementów wymienionych w IMRaD 

autorzy artykułów wyodrębniają również inne treści.

KONSTRUKCJA ARTYKUŁU NAUKOWEGO 
NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE SŁOWNICTWO

Zobaczmy na przykładach, z jakich części
najczęściej składa się artykuł naukowy.

2

KEY WORDS > Słowa kluczowe
/ˈkiːwɜː(r)dz/

ABSTRACT > Streszczenie  
(na początku artykułu)
/ˈæbˌstrækt/ 
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INTRODUCTION > Wstęp 
/̩ ɪntrəˈdʌkʃ(ə)n/
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BACKGROUND > Tło
/ˈbækˌɡraʊnd/

OBJECTIVES / AIMS > Cele
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MATERIALS AND METHODS 
> Materiały i metodyka
/məˈtɪəriəlz ænd ˈmeθədz/

RESULTS > Wyniki 
/rɪˈzʌlts/
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DISCUSSION > Dyskusja (na temat wyników)/
Omówienie (wyników)
/dɪˈskʌʃ(ə)n/

SUMMARY > Podsumowanie 
/ˈsʌməri/
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Lista artykułów wykorzystanych podczas tej lekcji:

1. Wskazówki EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych 
publikowanych w języku angielskim, https://ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-
and-translators.
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Comparison of selected clinical tests for the assessment of ACL injury with respect to sensitivity 
and specificity – a review paper. Physiotherapy Review, 2022, 26(3), 23-3, http://physiotherapy.
review/Comparison-of-selected-clinical-tests-for-the-assessment-of-ACL-injury-with-respect-to-
sensitivity-and-specificity-a-review-paper,161,47856,0,0.html. 
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of patients after COVID-19 in post discharge period: two case study. Research, Physiotherapy Review, 
2022, 26(3), 60-71, http://physiotherapy.review/Rehabilitation-of-patients-after-COVID-19-in-post-
discharge-period-two-case-study,161,47860,0,0.html.
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improvement of voice in functional voice disorders. Research, Physiotherapy Review, 2022, 26(3), 72-82, 
http://physiotherapy.review/The-role-of-the-assessment-of-posture-and-movement-patterns-in-
re-education-and-improvement-of-voice-in-functional-voice-disorders,161,47861,0,0.html.

5. Teemu V Karjalainen , Nitin B Jain, Juuso Heikkinen, Renea V Johnston, Cristina M Page, Rachelle 
Buchbinder: Surgery for rotator cuff tears. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 2019(12): CD013502, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6900168/#CD013502-sec2-0016. 

FISZKI

Ćwicz słownictwo z Quizlet! To darmowa  
platforma do nauki przy pomocy fiszek.  

Znajdziesz tam słownictwo z dzisiejszej lekcji, 
możesz również poćwiczyć poprawną wymowę.

Zapraszam na:

quizlet.com/_c2xauu?x=1jqt&i=2sq8gv
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LIST OF ABBREVIATIONS > Lista skrótów
/lɪst ɒv /əˌbriːviˈeɪʃ(ə)nz/

APPENDICES /əˈpɛndɪsiːz / 
APPENDIX /əˈpendɪks/  
> Załączniki/Załącznik
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REFERENCES > Bibliografia
/ˈref(ə)rənsɪz/

Link do skopiowania znajdziesz pod artykułem.

Pamiętaj, nie ma optymalnej liczby powtórzeń.  
Po prostu musi ich być wystarczająco wiele, aby nowe  
słowa zapisały się w pamięci długotrwałej.

Workbook

Wykonaj ćwiczenia z dzisiejszym słownictwem.  
Kartę ćwiczeń znajdziesz poniżej.
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