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Komitet Redakcyjny czasopisma „Materiały Wysokoenergetyczne” uprzejmie prosi  
o recenzję i opinię, wypełniając poniŜszy formularz. 

Proszę wysłać go jak najszybciej (wraz z artykułem, jeśli zostały wprowadzone poprawki do tekstu) 
na adres: salacinski@ipo.waw.pl 

 
Editorial Office Committee of „High-Energetic Materials” would like to ask you for the review and 

filling in the following form. 
Please, send it back as soon as possible (together with the paper if you make corrections to the 

text) at the address: salacinski@ipo.waw.pl 

 
Formularz recenzji / Review form 

 

Informacje ogólne / General information 
(proszę wypełnić odpowiednie rubryki / please fill the gaps) 

Tytuł artykułu /          
The title 

 

 

Ogólna jako ść artykułu / Overall quality of the paper 
(proszę zaznaczyć właściwe pole / please tick one of the answers below) 

Artykuł nadaje się do publikacji w obecnej formie / 
The paper may be published in the present form  [  ] 

Artykuł będzie nadawał się do publikacji po dokonaniu 
drobnych poprawek / The paper may be published after 
minor corrections 

[  ] 

Artykuł będzie nadawał się do publikacji po 
wprowadzeniu istotnych zmian / The paper may be 
published after major revisions 

[  ] 

Artykuł nie nadaje się do publikacji / Rejection of the 
paper 

[  ] 

 

Treść artykułu / Content of the paper 
(proszę odpowiedzieć na następujące pytania / please answer the following questions)  

Czy artykuł stanowi nowe ujęcie problemu? / Is it a new 
and original contribution? 

 

Czy tytuł artykułu jest adekwatny do jego treści? / Does 
the title of the article reflect its content? 

 

Czy treść artykułu jest wystarczająco aktualna i 
oryginalna? / Is the paper topical and original enough? 

 

Czy artykuł jest przejrzysty i zgodny z tematem? / Is the 
paper clear, and to the point? 

 

Czy sformułowania techniczne i chemiczne zostały 
ujęte poprawnie? / Is the technical and chemical 
nomenclature correct? 

 

Czy jakieś części artykułu powinny być rozwinięte lub 
skrócone? / Should any parts of the paper be 
developed or shortened? 

 

Czy artykuł ma właściwą długość? / Is the article of 
an appropriate size?  
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Język, literatura i ilustracje / Language, references  and images 
(proszę odpowiedzieć na następujące pytania / please answer the following questions) 

Czy język artykułu jest odpowiedni dla pracy 
naukowej? / Is the language appropriate for  
a scientific paper? 

 

Czy materiał ilustracyjny jest wystarczający, właściwie 
dobrany i czy jest dobrej jakości? / Are the images 
sufficient, relevant and of good quality? 

 

Czy wszystkie rysunki, wykresy i tabele są 
niezbędne? / Are all Figures, Graphs and Tables 
necessary?* 

 

Czy tytuł odpowiednio opisuje zawartość artykułu? / 
Does the title adequately describe the content of the 
paper? 

 

Czy streszczenie artykułu jest wystarczające?/ Is the 
abstract informative enough? 

 

Czy są jakieś zastrzeŜenia, co do bibliografii? / Are 
there any objections to the references? 

 

 
 
Inne szczegółowe uwagi i sugestie od recenzenta / The detailed remarks and other reviewer`s suggestions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data/Date Czytelny podpis/Legible signature 


