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Opracowanie jest tłumaczeniem strony internetowej http://www.ncsu.edu/labwrite/ z 
uwzględnieniem formy prowadzenia zajęć na Pracowni Fizyki Medycznej. 

LISTA KONTROLNA SPRAWOZDANIA 

Przed oddaniem sprawozdania do oceny upewnij się, Ŝe... 
 

 WSTĘP 

□ rozpoczyna się od określenia przedmiotu zadania, 

□ zawiera opis teoretyczny przedmiotu zadania wystarczający do 
zrozumienia wyników uzyskanych w zadaniu, 

□ określa cel zadania, 

□ przedstawia ciekawe, przydatne lub istotne pytania dotyczące 
wykonanego zadania (dla ambitnych). 

 Część „MATERIAŁY I METODY”  

□ dostarcza zwięzłego i łatwego do zrozumienia opisu wykonania zadania, 

□ opis wykonania zadania jest wystarczająco szczegółowy aby na jego 
podstawie moŜna było powtórzyć wykonany eksperyment, 

□ zawiera opis materiałów uŜytych w zadaniu, 

□ zawiera informację o prograch komputerowych lub algorytmach 
wykorzystanych do analizy danych pomiarowych. 

 Część „WYNIKI”  

□ zawiera wszystkie wyniki eksperymentu przedsawione w sposób, który 
uwidacznia zaleŜności między mierzonymi wielkościami i parametrami 
(tabele, wykresy, diagramy, itp.), 

□ podaje jasny opis uzyskanych wyników – opisuje widoczne zaleŜności, 
trendy, cechy charakterystyczne uzyskanych wyników, itp., 

□ zawiera wyniki obliczeń (równieŜ niepewności pomiarowych) z podaniem 
wykorzystanych formuł lub równań, 

□ NIE zawiera interpretacji uzyskanych wyników ani wniosków. 

 Część „WNIOSKI”  
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□ zawiera interpretację uzysanych wyników tj. wyjaśnia przyczynę 
zaobserwowanych zaleŜności, trendów, cech charakterystycznych 
danych, itp., 

□ wyjaśnia jak uzyskane wyniki wiąŜą się z informacjami przedstawionymi 
we wstępie sprawozdania, 

□ podaje dyskusję ostatecznych wyników zadania odnosząc się do 
określonego we wstępie celu zadania oraz odnosząc się do wiedzy 
zgromadzonej we wstępie sprawozdania lub do danych literaturowych 
dotyczących przedmiotu zadania, 

□ dyskutuje źródła niepewności pomiarowych, 

□ podaje dowolne inne wnioski dotyczące którejkolwiek części zadania, 

□ odpowiada na pytania zadane we wstępie (dla ambitnych), 

□ dyskusja wyników i podane wnioski są wystarczająco szczegółowe aby 
przekonać czytającego, Ŝe w pełni rozumiesz wykonane zadanie. 

 LITERATURA  

□ podaje wszystkie źródła, z których korzystałeś podczas wykonywania 
zadania (ksiąŜki, czasopisma, artykuły naukowe, strony internetowe, 
itp.), 

□ spis literatury jest wykonany zgodnie z wymaganym formatem. 

 KWESTIE OGÓLNE 

□ Kompozycja sprawozdania jest zgodna z wymaganiami (zawiera 
wszystkie części następujące po sobie w odpowiedniej kolejności). 

□ Sprawozdanie zawiera datę, imię i nazwisko autora, inne informacje 
dotyczące osoby przedstawiającej sprawozdanie (kierunek, rok studiów, 
semestr, itp.). 

□ Sprawozdanie zawiera odpowiednie nagłówki (kaŜda część 
sprawozdania powinna być opatrzona nagłówkiem). 

□ Tabele, wykresy, diagramy, ilustracje, itp. są wykonane zgodnie z 
wymaganym formatem i zawierają odpowiedni opis. 

□ Sprawozdanie jest napisane stylem naukowym (obiektywny ton, zdania 
proste, sformułowania krótkie, treściwe i łatwe do zrozumienia). 

□ Sprawozdanie nie zawiera błędów ortograficznych ani interpunkcyjnych. 

 


