
Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej
na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki

Celem konkursu jest budzenie zamiłowań naukowych i ożywianie 
pracy naukowej w dziedzinie dydaktyki matematyki. Konkurs orga
nizowany jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycz
nego od roku 1990.

Regulamin konkursu;

1. Organizatorem konkursu jest Redakcja V Serii Roczników PTM Dydak
tyka. Matematyki.

2. Uczestnikiem konkursu może być
(a) każdy student polskiej uczelni wyższej (lub kolegium nauczyciel

skiego), który w dniu złożenia pracy konkursowej nie miał ukończonych 
studiów wyższych;

(b) każdy absolwent polskiej uczelni wyższej (lub kolegium nauczy
cielskiego) przedkładający na konkurs swą pracę magisterską (dyplomową) 
w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia nadania tytułu magistra 
(licencjata).

3. Przedmiotem konkursu są prace z dydaktyki matematyki, ą także prace z 
innych dziedzin o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki,

4. Prace w dwóch egzemplarzach maszynopisu, opatrzone imieniem i nazwi
skiem autora oraz nazwą uczelni, w której studiuje lub w której uzyskał ty
tuł zawodowy, należy kierować do Redakcji Dydaktyki Matematyki (WSP, 
30-084 Kraków) do dnia 31 maja każdego roku. Do pracy należy dołączyć 
zaświadczenie dziekana, potwierdzające fakty, o ktprych mowa w punkcie 
3.

5. Nagrody przyznaje Jury Konkursu, powoływane przez Komitet Redakcyj
ny Dydaktyki Matematyki na okres dwuletni. Jury może opierać się na 
opiniach zaproszonych do współpracy specjalistów.

6. Jury może zaprosić autora złożonej pracy do wygłoszenia 30-minutowego 
referatu na jej temat i udziału w dyskusji.

7. Jury przyznaje nagrody ufundowane przez PTM oraz przez stowarzyszenia 
naukowe, instytucje i osoby prywatne.

W roku 1991 konkurs nie odbył się z powodu braku nadesłanych w ter
minie prac. Konkurs prac nadesłanych do końca maja 1992 roku zostanie 
rozstrzygnięty na początku roku 1993.



INFORMACJE DLA AUTORÓW
Teksty należy dostarczać w postaci wydruku komputerowego, 

wraz z dyskietką zawierającą odpowiedni plik. Ponieważ poczynając 
od niniejszego tomu skład wykonywany jest w systemie TjÿC- najod
powiedniejszy byłby plik w standardzie DTęX lub DMęX (i odpowie
dni wydruk). Jednak przyjęty będzie także wydruk i plik wykonane 
w popularnym edytorze Chi Writer 3.xx (nie 2.xx ani 4).

Rysunki i tabele nie zawarte w pliku z tekstem powinny być 
wykonane na oddzielnych stronach; proponowane umiejscowienie 
tych rysunków i tabel w tekście należy zaznaczyć na marginesie 
wydruku.

Odsyłacze (notki) powinny być wprowadzone do pliku zgodnie 
ze standardem edytora, a więc też wydrukowane na odpowiednich 
stronach, a nie zgrupowane na końcu.

Literatura powinna mieć następujący format:

-  artykuł:
B e g 1 e A.G.: 1969, The role of research in the improvement 
of mathematics education, Educational Studies in Mathematics 
2, 232-244.

-  książka:
F r e u d e n t h a l  H.: 1973a, Mathematics as an Educational 
Task, D. Reidel, Dordrecht, s. 117-119.

-  rozdział w pracy zbiorowej:
B e l l  A.: 1988, The systematic use of cognitive conflict in 
teaching: three experiments, w: Rôle de Terreur dans Tappen- 
tissage et l ’enseignement de la mathématique, les Editions de 
l’Université de Sherbrooke, s. 124-125.

Powołania się na literaturę powinny mieć postać, np. „mówi 
o tym Freudenthal (1973a, s. 123)”; „znaleźć to można w (Bell, 
1988)” .

Streszczenie pracy w języku angielskim należy włączyć do 
tekstu na końcu pracy (po literaturze). Streszczenie powinno dość 
wyczerpująco -  choć zwięźle -  informować o przedmiocie pracy, za
stosowanej metodologii i wynikach.


