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Cele pism a:

wypełnienie statutowych zadań Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 
wyjście poza krąg matematyków profesjonalistów i trafienie do przyszłych 
matematyków i nie-matematyków, którzy chcą wiedzieć, czym jest mate-
matyka stosowana w nauce i jak służy ona społeczeństwu, 
poszerzenie kręgu sympatyków matematyki, jej metod i jej zastosowań 
w służbie społeczeństwa.

M a teria ły  publikowane w piśm ie ukazują się w działach:

artykułów przeglądowych i problemowych z zakresu matematyki stosowa-
nej,
artykułów nagradzanych w konkursach uczniowskich, prowadzonych przez 
Polskie Towarzystwo Matematyczne,
recenzji książek i oprogramowania narzędziowego oraz sprzętu dla wspo-
magania badań naukowych i dydaktyki matematyki,
informacji o decyzjach Ministerstwa Edukacji Narodowej, odnoszących się 
do planów kształcenia, minimów programowych itp.,
informacji o nowootwartych kierunkach kształcenia nauczycieli matema-
tyki, studiach podyplom ow ych z zakresu matematyki, informatyki i ich 
zastosowań,
informacji o naborze na kierunki matematyczne i informatyczne w szkołach 
wyższych,
informacji o olimpiadach: matematycznej i informatycznej oraz o konkur-
sach matematycznych,
ciekawostek matematycznych, problemów otwartych, formułowanych na 
różnych konferencjach czy zjazdach matematyków w kraju i na świecie, 
głosów dyskusyjnych czy listów do Redakcji, poruszających ważne czy kon-
trowersyjne zagadnienia dotyczące zastosowań matematyki i jej dydaktyki.



W skazów ki dla autorów

Maszynopisy w dwóch egzemplarzach w języku polskim należy przesyłać pod 
adresem:

Matematyka Stosowana 
Instytut Matematyczny PAN 

ul. Śniadeckich 8 
00-950 Warszawa

Wszystkie artykuły w dziale naukowym podlegają recenzji.

Materiały przeznaczone do druku powinny być przygotowane w systemie T)gX 
(w dowolnym dialekcie), z użyciem czcionki 12 pt i szerokości tekstu 13,5 cm. 
W ydruki powinny być jednostronne.

Rysunki należy przygotować w wersji elektronicznej. Ich szerokość nie może 
przekraczać 13,5 cm.

Po przyjęciu artykułu do druku należy przesłać e-mailem plik źródłow y pod 
adresem m atsto@im pan.gov.pl.
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