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1. Is the title relevant to the content of 
article? / Czy tytuł artykułu odpowiada jego 
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2. The significance of themes / Znaczenie 
tematyki 

 

3. Is the summary relevant to the essence 
of the matter?/ Czy streszczenie oddaje 
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4. Are the presented results new original? / 
Czy prezentowane wyniki są nowe? 
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z obowiązującymi normami? 

 

8. Is the bibliography selected well, 
accurate and sufficient? / Czy wybór 
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