
Title: 

 

 

  
    

    

Overall publication value of the article: (PL: Ogólna wartość artykułu) 5-Best, 1-Worse 

Does the article possess scientific/practical/educational value? 
(PL: Czy artykuł posiada naukową/praktyczną/edukacyjną wartość?) 

Punktacja...
 

Is the subject an important one? 
(PL: Czy tematyka artykułu jest ważna?) 

Punktacja...
 

Title (PL: Tytuł) 5-Best, 1-Worse 

Is the title consistent with the problem actually presented? 
(PL: Czy tytuł jest spójny z prezentowanym w artykule problemem?) 

Punktacja...
 

Does the title reflect the main message of the study? 
(PL: Czy tytuł oddaje główne założenie badania?) 

Punktacja...
 

Abstract: (PL: Streszczenie) 5-Best, 1-Worse 

Is the abstract presented in structured form? 
(PL: Czy streszczenie jest odpowiednio podzielone?) 

Punktacja...
 

Does the abstract give an adequate picture of the entire article? 
(PL: Czy streszczenie pokazuje zarys całego artykułu?) 

Punktacja...
 

Introduction: (PL: Wstęp) 5-Best, 1-Worse 

Is the background of the study made clear and helpful to readers unfamiliar 
with the subject? 
(PL: Czy zarys badania jest jasny i pomocny dla osób nieobeznanych z 
tematyką?) 

Punktacja...
 

Is the purpose of the article clearly stated? 
(PL: Czy cel tego artykułu został jasno określony?) 

Punktacja...
 

Case Report (PL: Opis przypadku) 5-Best, 1-Worse 

Is the case clearly presented? 
(PL: Czy przypadek został dokładnie i przejrzyście opisany?) 

Punktacja...
 

Does the case add any novel findings to current knowledge? 
(PL: Czy artykuł dodaje jakieś nowe ustalenia do obecnego stanu wiedzy na 
ten temat?) 

Punktacja...
 

Material and Methods: (PL: Materiały i metody) 5-Best, 1-Worse 

Is the research design appropriate and the methods clearly explained? 
(PL: Czy zakres badań i metodologia zostały odpowiednio wyjaśnione?) 

Punktacja...
 

Are the criteria for selecting the sample clearly explained and justified? 
(PL: Czy kryteria doboru próby zostały jasno wyjaśnione i uzasadnione?) 

Punktacja...
 

Are the essential characteristics of the sample adequately described? 
(PL: Czy podstawowe cechy próby zostały odpowiednio opisane?) 

Punktacja...
 

Is the sample size adequate and representative? 
(PL: Czy wielkość próby jest odpowiednia i reprezentatywna?) 

Punktacja...
 



Have the data been collected in a systematic and comprehensive manner? 
(PL: Czy dane były zbierane w sposób systematyczny i kompleksowy?) 

Punktacja...
 

Is the statistical methodology appropriate? 
(PL: Czy metody statystyczne są odpowiednie?) 

Punktacja...
 

  

Are there any ethical concerns about this study? 
(PL: Czy są jakiekolwiek etyczne zastrzeżenia dotyczące tego artykułu?) 

Punktacja...
 

Results: (PL: Rezultaty) 5-Best, 1-Worse 

Is the analysis of the data systematic? 
(PL: Czy analizy są systematyczne?) 

Punktacja...
 

Are the results credible? 
(PL: Czy wyniki są wiarygodne?) 

Punktacja...
 

Are the results important? 
(PL: Czy rezultaty są ważne?) 

Punktacja...
 

Discussion: (PL: Dyskusja) 5-Best, 1-Worse 

Is the interpretation of the results clearly presented and adequately 
supported by the evidence adduced? 
(PL: Czy interpretacja wyników jest jasno przedstawiona i odpowiednio 
wsparta przez dowody?) 

Punktacja...
 

Conclusions: (PL: Wnioski) 5-Best, 1-Worse 

Are the conclusions logically valid and justified by the evidence adduced? 
(PL: Czy wnioski są ważne i logicznie uzasadnione przez przedstawione 
dowody?) 

Punktacja...
 

Graphics: (PL: Grafiki) 5-Best, 1-Worse 

Are all the figures and tables adequate and necessary? 
(PL: Czy wszystkie figury i tabele są właściwe i konieczne?) 

Punktacja...
 

References: (PL: Pismiennictwo) 5-Best, 1-Worse 

Are the references up-to-date? 
(PL: Czy piśmiennictwo jest aktualne?) 

Punktacja...
 

Have the most important previous studies been cited? 
(PL: Czy najważniejsze dotychczas opublikowane na ten temat materiały 
zostały zacytowane?) 

Punktacja...
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