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Forma aktywności studenta Obciążenie studenta

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 210 godz

Punkty ECTS za moduł 7 ECTS

Udział w wykładach 27 godz

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 18 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz

Przygotowanie do zajęć 53 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 110 godz

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie 

pozytywnej oceny z ćwiczeń audytoryjnych oraz zaliczenia testu z części 

wykładowej.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen z zaliczenia ćwiczeń i 

wykładów



1. Metody poznania w fizyce, eksperyment, wielkości fizyczne, zakres wielkości

fizycznych, układ jednostek SI, prawa, teorie, mikroświat – makroświat.

2. Metody matematyczne w fizyce. Rozwiązywania problemów z fizyki:

formułowanie problemu, hipotezy, dobór metod rozwiązania.

3. Własności wektorów, operacje na wektorach. Kinematyka w ujęciu

wektorowym. Kinematyka ruchu postępowego i obrotowego. Wielkości

średnie i chwilowe.

4. Zasady dynamiki Newtona: Układy inercjalne i nieinercjalne, siły

bezwładności, siła tarcia dynamicznego i statycznego, siła zachowawcza i

niezachowawcza, przykłady.

5. Pojęcie środka masy. Pęd, zasada zachowania pędu, przykłady.

Praca i moc. Energia, energia kinetyczna, energia potencjalna. Zasada

zachowania energii mechanicznej. Zasada zachowania energii całkowitej,

przykłady.

6. Prawo grawitacji: Ruch pod wpływem siły centralnej, prawa Kepplera. Pojęcie

pola grawitacyjnego, natężenie pola, potencjał. Budowa Układu Słonecznego.



7. Ruch drgający: Ruch harmoniczny prosty, ruch drgający tłumiony, drgania

wymuszone – rezonans.

8. Fale mechaniczne: Mechanizm rozchodzenia się fal, równanie ruchu

falowego, proste rozwiązania równania falowego, transport energii w ruchu

falowym, fale stojące, dudnienia fal, analiza fal złożonych, efekt Dopplera.

9. Ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej: Moment siły, moment

bezwładności, moment pędu, zasady dynamiki dla ruchu obrotowego, zasada

zachowania momentu pędu.

10.Prawo Pascala, prawo wyporu. Prawo ciągłości przepływu, prawo

Bernoulliego.

11.Termodynamika, zasady termodynamiki, pojęcie temperatury, ciepła

właściwego, ciepła przemiany. Energia wewnętrzna, entropia.

12.Kinetyczna teoria gazów, gaz doskonały, kinetyczna interpretacja

temperatury, zasada ekwipartycji energii, rozkład Maxwella, przemiany

gazowe, procesy odwracalne i nieodwracalne, cykl Carnota.
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