
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu: Fizyka I 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne  

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Rok studiów/Semestr I/1 I/1    

Liczba godzin w semestrze 30/18 15/12    

Forma zaliczenia egzamin zal. na ocenę    

Liczba punktów ECTS 3 2    

 

WYKŁAD 
 

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele  kształcenia:  

 Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu kinematyki i dynamiki klasycznej, drgań 

i fal w tym fal o częstotliwości akustycznej. 

 Poznanie podstawowych praw z zakresu optyki geometrycznej i falowej, 

z uwzględnieniem zastosowania wiedzy fizycznej w technice, technologii i życiu 

codziennym. 
 

Metody dydaktyczne: 

Wykład i prezentacja niektórych zjawisk fizycznych z wykorzystaniem środków 

audiowizualnych.  
 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych, oraz zaliczenie egzaminu pisemnego i ustnego z tematyki 

wykładu. 

 

Treści programowe: 

1. Metodologia fizyki; rola fizyki w postępie cywilizacyjnym, wielkości fizyczne, 

wektory i skalary. Działania na wektorach. 

2. Kinematyka punktu materialnego. Układy współrzędnych. ruch jednowymiarowy, 

podstawowe wielkości kinematyczne. Zasady dynamiki Newtona. Pęd i popęd siły. 

Prawo zachowania pędu. 

3. Zastosowanie zasad dynamiki: rozwiązywanie równań ruchu, ruch krzywoliniowy, 

układy odniesienia inercyjne i nieinercjalne. 

4. Praca i energia: rodzaje energii mechanicznej, zasada zachowania energii. 

5. Pojęcie pola sił. Pole sił centralnych. Grawitacja, prawo powszechnego ciążenia, ruchy 

planet i sztucznych satelitów, pojęcie energii efektywnej i jej wpływ na kształt toru ich 

ruchu. Prawa Keplera,  prędkości kosmiczne. Czarne dziury. 



6. Dynamika układu punktów materialnych: pojęcie środka masy, momentów: siły, pędui 

bezwładności. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego brył. Moment pędu dla bryły 

i zasada zachowania momentu pędu. Ruch bryły dookoła osi sztywnej i swobodnej. 

7. Statyka bryły sztywnej. Sprężystość ciał stałych. Prawo Hooke'a i moduł Younga. Siła 

sprężystości. 

8. Ruch harmoniczny : prosty, tłumiony i wymuszony. Rezonans i jego znaczenie w 

technice i w przyrodzie. Składanie drgań prostopadłych i równoległych. Modulacja 

i dudnienia. 

9. Ruch falowy: rodzaje fal mechanicznych. Równanie fali płaskiej. Różniczkowe 

równanie fali. Dyfrakcja i interferencja fal, zasada Huygensa. 

10. Prędkość fazowa i grupowa fal. Prędkość fali podłużnej w ciałach stałych i cieczach. 

Pole akustyczne. Oporność właściwa fali akustycznej. Energia fali, strumień energii, 

wektor Poyntinga. Zjawisko Dopplera. 

11. Podstawy optyki geometrycznej i falowej: Falowa i korpuskularna teoria światła. 

12. Odbicie, załamanie i pochłanianie światła. Dyspersja światła. Soczewki, zdolność. 

skupiająca. Aberracja. Zdolność rozdzielcza przyrządów optycznych. 

13. Interferencja i dyfrakcja światła. Spójność światła. Interferometry. 

14. Rozchodzenie się światła w ośrodku anizotropowym. Otrzymywanie i zastosowanie 

światła spolaryzowanego. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki, t. 1 i 2. PWN, 

Warszawa 2007.  

2. Hallyday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki, t.1,2 i 3. PWN, Warszawa 2007. 

3. Hewitt P.G., Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa 2006. 

4. Massalski J., Massalska M., Fizyka dla inżynierów, t. 1 i 2. WNT, Warszawa 1980. 

5.  Orear J., Fizyka t. 1 i 2. WNT, Warszawa 2004. 
 

Literatura uzupełniająca 

1. Bolton W., Zarys fizyki, PWN, Warszawa 1082 

2. Crawford F.C., Fale, PWN, Warszawa 1972. 

3. Januszajtis A., Fizyka dla politechnik, PWN, Warszawa 1991. 

4. Kittel C., Knight W.D., Ruderman M.A., Mechanika, PWN, Warszawa 1969. 

5. Piekara A., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1961. 

 

Efekty kształcenia: 

 Umiejętność rozumienia oraz interpretacji wzorów i praw fizyki. 

 Umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień w technice 

w oparciu o prawa fizyki. 

 

Język wykładowy: polski 

 

ĆWICZENIA 
 

Wymagania wstępne: 

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia: 

Praktyczne opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie poprzez rozwiązywanie 

zadań, ilustrację i interpretację wybranych pojęć z zakresu fizyki. Zestawy zadań na 

ćwiczenia proponowane są przez wykładowcę. 



 

Metody dydaktyczne: 

Rozwiązywanie problemów i zadań z wykorzystaniem tablicy, kalkulatora i komputera. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Zaliczenie z wynikiem pozytywnym dwóch kolokwiów pisemnych, oraz 50% odpowiedzi 

ustnych w trakcie semestru. Na ocenę końcową ma również wpływ aktywność studenta na 

ćwiczeniach. Studenci mają możliwość zaliczenia ćwiczeń na dodatkowych kolokwiach oraz 

indywidualnie u prowadzącego zajęcia. 

 

Treści programowe: 

1. Rozwiązywanie zadań z kinematyki i dynamiki punku materialnego. 

2. Rozwiązywanie zadań z zakresu kinematyki i dynamiki bryły sztywnej. 

3. Rozwiązywanie zadań z zakresu statyki bryły sztywnej dot. prawa Hooke’a modułu 

Younga oraz sił sprężystości. 

4. Rozwiązywanie zadań związanych z pracą w polu sił centralnych. 

5. Przykłady rozwiązywania zagadnień dotyczących  ruchu harmonicznego prostego, 

tłumionego i wymuszonego. Zjawisko rezonansu. Składanie drgań prostopadłych 

i równoległych. 

6. Rozwiązywanie zagadnień związanych z ruchem falowym. Obliczanie prędkości 

fazowej i grupowej fal, energii fal, impedancji falowej oraz wykorzystanie zjawiska 

Dopplera w praktyce. 

7. Rozwiązywanie zadań z optyki geometrycznej i falowej. Obliczanie współczynników 

załamania światła, zdolności skupiających układu soczewek i zdolności rozdzielczych 

przyrządów optycznych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Jezierski K., Kołodka B., SSierański K., Zadania z rozwiązaniami cz. 1 i 2. Oficyna 

Wydawnicza „Scripta”, Wrocław 2006. 

2. Jezierski K., Kołodka B., Sierański K., Fizyka. Wzory i prawa z objaśnieniami. 

Oficyna Wydawnicza Scripta, Wrocław 1997. 

3. Kalisz J., Massalska M., Massalski J.M., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. PWN, 

Warszawa 1973. 

4. Bendrikow G.A., Buchowcew B.B, Kerżeńcew W.W., Mjakiszew G.J., Zadania 

z fizyki. PWN, Warszawa 1971. 

5. Gonczarenko S. Zadania z fizyki WNT Warszawa 1972.  

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Bendrikow G.A. Zadania z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, PWN, 

Warszawa 1972. 

2. Cedrika M.S. Zadania z fizyki PWN, Warszawa 1972. 

3. Czetwierikowa E., Ginzburg W., Lewin L., Rabinowicz M., Siwuchin D., Zbiór zadań 

z fizyki. PWN, Warszawa 1962. 

 

Efekty kształcenia: 

 Umiejętność rozwiązywania zadań z zakresu kinematyki i dynamiki klasycznej, drgań 

i fal sprężystych oraz zakresu optyki geometrycznej. 

 Umiejętność analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień w oparciu o 

prawa fizyki w technice.  

 

Osoba(y) prowadząca(e): prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw.; dr Janusz Dziedzic 


