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РЕЦЕНЗИЯ СТАТЬИ 

.............................................................................................................................................................. 

(полное название статьи) 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ДА НЕТ ЗАМЕЧАНИЯ 

Название соответствует содержанию 

 

   

Объем соответствует уровню и важности 

содержания  

   

Статья вносит новую научную информацию  

 

   

Структура статьи соответствует содержанию 

 

   

Исследовательский метод соответствует 

научному заданию 

   

Этапы описания, анализа и интерпретации 

хорошо продуманы 

   

Язык соответствует литературной норме, 

а также стилю научных текстов  

   

Научная литература надлежащим образом 

подобрана и использована в работе  

   

Иллюстративный материал (таблицы, схемы, 

рисунки и др.) связан с содержанием 

   

Резюме на английском языке хорошо 

представляет содержание статьи 

   

Ключевые слова отражают содержания 

статьи 

   

Статья может быть рекомендована 

к опубликованию в настоящей форме 

   

Статья требует доработки 

 

   

Статью следует отклонить 

 

   

Другие замечания: 
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RECENZJA ARTYKUŁU 

...........................................................................................................................................................

... 

...........................................................................................................................................................

...  

(podać pełną nazwę artykułu) 

KRYTERIUM TAK NIE UWAGI 

Artykuł odpowiada profilowi czasopisma 

 

   

Tytuł artykułu odpowiada jego zawartości 

 

   

Objętość artykułu odpowiada randze jego 

zawartości 

   

Artykuł wnosi nową wiedzę do nauki 

 

   

Struktura artykułu jest poprawna 

 

   

Zastosowana przez autora metoda  

jest właściwa 

   

Etapy opisu, analizy i interpretacji są 

właściwie przeprowadzone 

   

Język artykułu odpowiada kryteriom 

poprawnościowym  

   

Literatura jest właściwie dobrana i 

poprawnie cytowana 

   

Materiał ilustracyjny (np. tabele, rysunki, 

fotografie) wiąże się logicznie z artykułem 

   

Streszczenie (w języku angielskim) 

koresponduje z zawartością artykułu 

   

Słowa kluczowe są właściwe 

 

   

Artykuł kwalifikuje się do druku w 

obecnej postaci 

   

Artykuł wymaga poprawienia 

 

   

Artykuł należy odrzucić 

 

   

Inne uwagi:  



„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa 
25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 17, e-mail: martyna.krol@ujk.edu.pl  

REVIEW OF THE ARTICLE  

 
(полное название статьи) 

CRITERION YES NO COMMENTS 

The article corresponds to the profile of 

the journal 

   

The title of article corresponds to its 

content 

   

The volume of article corresponds to 

the rank of its content 

   

The article brings new knowledge to the 

science 

   

The structure of the article is correct    

The method used by the author is correct    

The stages of description, analysis and 

interpretation are properly carried out 

   

The language of the article corresponds 

to the criteria used in the scientific texts 

   

The literature is properly selected and 

correctly quoted 

   

The illustrative material (e.g. tables, 

drawings, photographs) is connected 

logically with the article 

   

The summary (in English) corresponds 

with the content of the article 

   

Keywords are appropriate 

 

   

The article qualifies for printing in its 

current form 

   

The article should be corrected 

 

   

Other comments:  

 


