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Aby utworzyć plik xml i w nim zapisać odpowiednie dane należy otworzyć notatnik. 

Wpisujemy tam podstawiając w miejsca między nawiasami ostrokątnymi „> <„ swoje dane. To co jest w nawiasach

ostrokątnych pozostawiamy bez zmian.

<instytut kod="INSTYTUT ">

<autor>

<nrindeksu>xxxx</nrindeksu>

<imie>imie</imie><nazwisko>nazwisko</nazwisko>

</autor>

<tytul>tytuł pracy w języku polskim</tytul>
<title> tytuł pracy w języku angielskim</title>

<hasla>hasła i zagadnienia poruszające problematykę pracy,  oddzielamy dwukropkiem</hasla>

<abstrakt>krótkie streszczenie pracy w języku polskim</abstrakt>

<abstract> krótkie streszczenie pracy w języku angielskim </abstract>

<spistresci>
<h1>tytularium odpowiadające rozdziałowi lub pkt. Głównemu (1.)</h1>

UTWORZENIE PLIKU XMLUTWORZENIE PLIKU XML

<h1>tytularium odpowiadające rozdziałowi lub pkt. Głównemu (1.)</h1>

<h2>podrozdział, podpunkt (1.1) </h2>

<h3>podrozdział h2, podpunkt h2 (1.1.1)</h3>

<h4> poziom niżej od h3</h4>

</spistresci>
</ instytut>

Gdy wszystko uzupełnimy dajemy:
plik, zapisz jako, w nazwie pliku swój nr indeksu.xml (jeżeli jedna praca dyplomowa jest zrealizowana przez więcej
osób, to wpisujemy numer indeksu najniższy z pośród współautorów.xml), następnie dajemy Zapisz jako typ: 
Wszystkie pliki, kodowanie: UTF-8 i na samym końcu dajemy zapisz (zapisujemy w wcześniej utworzonym folderze 
w którym będziemy zapisywać pozostałe pliki).

Numer indeksu wpisujemy bez sufiksów oraz prefiksów. Przykładowo, jeśli student posiada 
numer indeksu 8832/01/02 to piszemy tylko 8832

W następnych slajdach jest to graficznie przedstawione jak to zrobić



UTWORZENIE PLIK XML dla jednego autora UTWORZENIE PLIK XML dla jednego autora 
pracy dyplomowejpracy dyplomowej



Przykład zapisu pliku Przykład zapisu pliku xmlxml w notatniku dla w notatniku dla 
jednego autorajednego autora



UTWORZENIE PLIK XML dla kilku osóbUTWORZENIE PLIK XML dla kilku osób



Przykład zapisu pliku Przykład zapisu pliku xmlxml w notatniku dla w notatniku dla 
kilku osóbkilku osób



zapisywanie PLIKU XMLzapisywanie PLIKU XML



zapisywanie PLIKU XMLzapisywanie PLIKU XML



SSprawdzenie prawdzenie PLIKU PLIKU XML czy jest dobrze XML czy jest dobrze 
zapisanyzapisany

Klikamy na niego dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Jeśli się uruchomi w przeglądarce 
internetowej (jak poniżej) i nie pojawi się błąd to będzie oznaczało że wszystko zrobiliśmy jak 
należy. W przeciwnym wypadku musimy jeszcze raz wszystko poprawić co źle zapisaliśmy 
dając prawy przycisk myszy na plik xml, a następnie Edytuj. Po poprawieniu błędów 
zapisujemy tak jak wcześniej jest to opisane.



Gotową pracę dyplomową po naniesieniu wszystkich poprawek przed wysłaniem musimy 

zapisać w formacie pdf. Najłatwiej będzie to zrobić darmowym programem pdf creator. 
Znajdziemy go po wpisaniu w google frazy „pdf creator download” (lub wchodząc na ten 
adres http://www.dobreprogramy.pl/PDFCreator,Program,Windows,12691.html 
i dając pobierz program). Po ściągnięciu programu musimy go zainstalować na swoim 
komputerze. Będzie on działał jako wirtualna drukarka. Po instalacji otwieramy naszą pracę 
programem Microsoft Word i dajemy:

Drukuj, a następnie w nazwie drukarki wybieramy PDFCreator. Po tych czynnościach dajemy 
OK.  W następnym oknie który się nam pokaże wpisujemy:
- w nazwie dokumentu: swój nr indeksu. Jeżeli jedna praca dyplomowa jest zrealizowana 

ZAPISANIE PRACY W FORMACIE PDFZAPISANIE PRACY W FORMACIE PDF

- w nazwie dokumentu: swój nr indeksu. Jeżeli jedna praca dyplomowa jest zrealizowana 
przez więcej osób, to wpisujemy numer indeksu najniższy z pośród współautorów
- w rubryce Autor: swoje dane lub dane swoje i współautorów oddzielone średnikiem
- w rubryce Temat: temat pracy w języku polskim
- w rubryce Słowa kluczowe:  oddzielone dwukropkiem, hasła i zagadnienia poruszające 
problematykę pracy (to samo co w pliku xml w rubryce hasla).
- pozostałe rubryki pozostawiamy bez zmian
Gdy to wszystko zrobimy dajemy Zapisz i zapisujemy na dysku w folderze, który wcześniej 
utworzyliśmy

W następnych slajdach jest to graficznie przedstawione jak to zrobić









Po wykonaniu tych czynności powinniśmy mieć w folderze o nazwie naszego 

numeru indeksu (w naszym przykładzie 8832) następujące pliki:

8832.pdf

8832.xml

Jeśli nasza praca ma dodatkowe programy, pliki pomocy, pliki użyteczności itp. To 
musimy utworzyć jeszcze dodatkowy nowy folder o nazwie naszego numeru musimy utworzyć jeszcze dodatkowy nowy folder o nazwie naszego numeru 
indeksu oraz w nim plik CZYTAJ.txt, w którym znajduje się opis poszczególnych 
plików tworzących cały załącznik. Po tej operacji w naszym folderze powinny 

znaleźć się następujące pliki

8832.xml

8832.pdf

8832



Zawartość folderu z naszą pracą, plikiem xml, oraz dodatkowym folderem o ile go 

mamy nagrywamy na płytę CD (to co zaznaczone) i oddajemy wraz z pracą.

Na brzegu opakowania płyty CD musi się znaleźć się kod Instytutu (np. IE, IT) oraz 
numer albumu studenta np: 

IP 8832



Zawartość płyty CD należy skompresować programem zip i zapisać pod nazwą naszego numeru 
indeksu (tak jak inne pliki) i wysłać e-mailem.

Aby skompresować należy lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wszystkie pliki następnie prawym
przyciskiem myszy dać wyślij do i kliknąć na folder skompresowany (zip). Powinien się pojawić 
folder zip o nazwie takiej samej jak nasz indeks, jeżeli będzie inna nazwa należy ją zmienić. Aby 
skompresować należy lewym przyciskiem myszy zaznaczyć wszystkie pliki następnie prawym
przyciskiem myszy dać wyślij do i kliknąć na folder skompresowany (zip). Powinien się pojawić 
folder zip o nazwie takiej samej jak nasz indeks, jeżeli będzie inna nazwa należy ją zmienić.

KOMPRESJA PLIKÓW



Wysyłanie na e-mail
Skompresowaną zawartość zip wysyłamy e-mailem w formie załącznika na adres,

bazaprac@pwsz-ns.edu.pl oraz na e-mail promotora który, dostaliśmy od niego. 

W tytule e-maila wpisujemy numer naszego indeksu. Tak jak jest to w przykładzie. 

!!! Naszą pracę, do promotora i do bazaprac@pwsz-ns.edu.pl wysyłamy w tym samym 

e-mailu nie osobno nie osobno !!!


