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Streszczenie. Piszemy w bloku odsuniętym od marginesu o 12,5 mm, bez akapitów, wysokość 10 punk-

tów, interlinia pojedyncza. Bez wzorów, rysunków lub wykresów. 
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Słowa kluczowe: geometria stosowana, modelowanie bryłowe, twierdzenie Pascala. 
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1. Informacje podstawowe 
Edytor pisma Word 97 lub nowszy. Wcięcie akapitu 12,5mm, wyrównanie dwustron-

ne, czcionka Times New Roman 12 pkt., nagłówki pogrubione, interlinie pojedyncze, format 
papieru A4. Autorzy są proszeni o nadsyłanie dwu, dobrych jakościowo, kopii swoich artyku-
łów na pojedynczych arkuszach formatu A4 oraz dodatkowo na dyskietkach (jeden plik z tek-
stem, drugi z rysunkami). Wszystkie marginesy mają szerokość 25 mm. Stronice ponumero-
wane niebieskim ołówkiem na odwrocie. Niestety nie drukujemy rysunków kolorowych. 

2. Układ tekstu 

 Wzory matematyczne należy odpowiednio wydzielić z tekstu, wycentrować, pogrubić 

ponumerować (numery w nawiasach), a zmienne napisać italikiem. Rysunki i ilustracje należy 

umieszczać w tekście z zastosowaniem otaczania. Wycentrowane  tabele trzeba zamieszczać 

w tekście. 

 Redakcja przyjmuje artykuły pisane w języku angielskim. Artykuły o objętości 6 stro-

nic są drukowane bezpłatnie, stronice dodatkowe muszą być opłacone przez Autora. Informa-

cje literaturowe należy wyszczególnić w tekście tak jak [1] i zamieścić na końcu ostatniego 

akapitu w rozdziale Literatura. 
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 Streszczenie piszemy w języku polskim czcionką Times New Roman o wysokości 12 

punktów, stosujemy pojedyncze interlinie, wcięcie akapitu na szerokość 12,5 mm. 
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