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−dokonanieocenymetodpobieraniaprdbekpodwzgledemreprezentatywnoScidlabadanq

POWierzchnibadawczq；
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CZeSCrOZPraWytl．rOZdzialy WynikiidySkuyaoraz W10SklStanOWiniema150％udziaれw
Jej treSci・UkIaddysertaqjiniejesttypowy・Pokrdtkim WSteF

e（1，5strony）jestobszemy

Przeglqdlite′・atu7y（45stron）zlicznymipodrozdzialami，ktdremogIybybydakapitami，a

2
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doktorantki・OcenianapracaJeStWartOSciowazkilkupowoddw：
l・badania zostaly dobrze zaplanowanei obejmowaly szerokie spektrum pomiardw

Parametrdw Hzyko−Chemicznych na wlelu powierzchiach badawczychi dla

gIdwnychgatunkdwlasotwdrczych；
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