
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Fizyka II 

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2  1/2   

 Liczba godzin w semestrze   15/15  15/15   

 Forma zaliczenia Egzamin  zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1  2   

 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z Fizyki I. 

 

Cele kształcenia:  

Poznanie i rozumienie praw dotyczących fizyki współczesnej. Ich wpływu na rozwój 

nowoczesnej techniki i technologii. Kształtowanie umiejętności interpretacji tych praw w 

zrozumieniu działania nowoczesnych urządzeń np. takich jak wyświetlacze 

ciekłokrystaliczne, lasery, holografia czy fotografia cyfrowa. 

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych i prezentacja niektórych zjawisk 

fizycznych z zakresu optyki i fizyki ciała stałego.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz napisanie z wynikiem 

pozytywnym egzaminu pisemnego. 

 

Treści programowe:  

1. Elementy termodynamiki: Procesy odwracalne i nieodwracalne. Zasady termodynamiki. 

Cykl Carnota dla gazu doskonałego i dla pary nasyconej. Entropia. Równanie Clausiusa- 

Clapeyrona. Silniki cieplne.  

2. Optyka: Promieniowanie świetlne, źródła promieniowania. Elementy optyki 

geometrycznej, odbicie i załamanie, dyspersja, interferencja i polaryzacja światła. 

Przechodzenie światła przez granicę dielektryków. Dyspersja i absorpcja fal 

elektromagnetycznych.  

3. Elementy optyki kwantowej: Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Prawo 

Kirchhoffa i Stefana-Boltzmana. Kwantowa natura promieniowania cieplnego, 

Kwantowanie energii. Stała Plancka. Zależność Plancka na średnią energię kinetyczną 

oscylatorów kwantowych, emisja i absorpcja światła.  



 

4. Elementy mechaniki kwantowej: Dualizm korpuskularno-falowy, zasada nieoznaczoności 

Heisenberga, fale materii de Broglie’a, funkcja falowa i jej interpretacja, równanie 

Schrödingera, cząstka swobodna i cząstka w studni potencjału. 

5. Budowa materii. Teoria Bohra budowy atomu. Uogólnienia Sommerfelda. Liczby 

kwantowe, zasada Pauliego, poziomy energetyczne. Układ okresowy pierwiastków.  

6. Fizyka ciała stałego – budowa kryształów. Podstawy teorii pasmowej ciał stałych, Model 

pasmowy ciał stałych; dielektryki, półprzewodniki i przewodniki. 

7. Fizyka jądrowa: jądro atomowe, siły jądrowe, defekt masy, reakcje jądrowe, 

promieniotwórczość naturalna i sztuczna, cząstki elementarne, akceleratory. 

8. Energia jądrowa. Kontrolowane i niekontrolowane reakcje jądrowe. Budowa i działanie 

reaktorów jądrowych. 

9. Elementy kinematyki relatywistycznej.  Szczególna teoria względności, czasoprzestrzeń. 

Postulaty Einsteina, transformacje Lorentza, skrócenie długości i dylatacja czasu, 

paradoks bliźniąt, transformacja prędkości i pędu.  

10. Dynamika relatywistyczna, równoważność masy i energii. 

11. Elementy fizyki statystycznej. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Holliday D., Resnick R., Fizyka t.2, PWN, Warszawa 2003. 

2. Orear J., Fizyka. t.2, WNT, Warszawa 2004. 

3. Massalski J., Massalska M., Fizyka dla inżynierów. cz. 2, WNT, Warszawa 2005. 

4. Wróblewski A.K., Zakrzewski J.A., Wstęp do fizyki. t.2, PWN, Warszawa 1991.  

5. Januszajtis A., Fizyka dla politechnik. t.2, PWN, Warszawa 1991. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz. IV. PWN, Warszawa  1980. 

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

3. Skorko M., Fizyka. WNT, Warszawa 1981. 

4. Ginter J.. Wstęp do fizyki atomu cząsteczki i ciała stałego. PWN, Warszawa 1979. 

5. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands N., Feynmana wykłady z fizyki, t. 2. PWN  

      Warszawa 2007.  

 

Efekty kształcenia: 

Umiejętności i kompetencje: analizy i matematycznego opisu zjawisk fizycznych oraz 

rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych w oparciu o prawa fizyki.  

 

Język wykładowy: polski 

 

 



 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne mają na celu: 

- wyrobienie umiejętności wykonania pomiarów oraz eksperymentów fizycznych, 

- praktyczną weryfikację niektórych praw fizyki, 

- opanowanie umiejętności prawidłowej eksploatacji przyrządów pomiarowych i oceny 

dokładności pomiarów. 

 

Metody dydaktyczne:  

Przeprowadzenie bezpośredniego badania przebiegu zjawisk fizycznych, oraz wysnuwanie 

wniosków na podstawie tych badań i pomiarów. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Pozytywna ocena z ustnego kolokwium dot. części teoretycznej wykonanych ćwiczeń oraz 

zaliczenie 7 sprawozdań z ich części praktycznej.  

 

Treści programowe:  

I. Mechanika. 

1. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną. 

2. Pomiar przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.  

3. Pomiar prędkości dźwięku metodą składania drgań elektrycznych. 

4. Wyznaczanie częstości dudnień i momentu sprzęgającego wahadeł. 

5. Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy na podstawie prawa Stakesa. 

6. Sprawdzenie twierdzenia Steinera za pomocą wahadła fizycznego 

II. Ciepło i termodynamika. 

6. Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia metalu. 

7. Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego izolatorów 

8. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności liniowej metali metodą elektryczną. 

9. Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania i stalagmometru. 

10. Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania i stalagmometru 

III. Elektryczność i magnetyzm. 

11. Sprawdzenie prawa Ohma dla prądu stałego. 

12. Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego. 

13. Sprawdzenie prawa Ohma dla prądu zmiennego. 

14. Pomiary oscyloskopowe 

15. Wyznaczenie charakterystyk statycznych i badanie efektów prostowania prostownika 

selenowego i diody krzemowej. 

16. Wyznaczanie charakterystyki prądowo- napięciowej oporników nieliniowych 

(warystora). 

IV. Optyka. 

17. Sprawdzenie prawa Malusa. 

18. Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla szkła i cieczy za pomocą 

mikroskopu i refraktometru Pulfricha. 

19. Sprawdzenie prawa Stefana-Boltzmana 

20. Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej oraz pomiar długości fali świetlnej. 

21. Pomiar temperatury pirometrem radiacyjnym i optycznym 

22. Badanie absorpcji filtrów szklanych i cieczowych przy pomocy spekola. 



 

23. Wyznaczanie współczynnika załamania szkła i cieczy przy pomocy refraktometru 

Pulfricha.  

24. Wyznaczanie współczynnika załamania i kąta łamiącego pryzmatu przy pomocy 

spektrometru 

25. Wyznaczanie długości fali świetlnej i promienia krzywizny soczewki przy pomocy 

pierścieni Newtona 

26. Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru. 

27. Badanie widm optycznych. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Kuźmiński S., Dziedzic J., Pietruszewski J., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. 

Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2007. 

2. Lewowska L., Kuźmiński S., Poprawski R., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. 

Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999, 2004, 2006. 

3. Żuczkowski R., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 1989. 

4. Rewaj T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki w politechnice. PWN, Warszawa 1995. 

5. Szydłowski H., Pracownia fizyczna. PWN, Warszawa 1983. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Marcinów T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 1981. 

2. Dryński T., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. PWN, Warszawa 1979. 

3. Szydłowski H., Pracownia fizyczna. PWN, Warszawa 1977. 

4. Kaczmarek F., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zawansowanych. PWN, Warszawa       

1982. 

5. Tomaszewski A., Podstawy nowoczesnej metrologii. WNT, Warszawa 1978. 

 

Efekty kształcenia: 

Realizacja celów kształcenia. 

a) Umiejętności i kompetencje: 

- wykonywania pomiarów, 

- określenia podstawowych wielkości fizycznych, 

- obliczania niepewności pomiarowych, 

- rozumienia zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie, 

-  rozumienia zachowania otaczającego nas świata oraz wykorzystanie 

poznanych praw w technice. 

b) Doświadczalne potwierdzenie niektórych praw fizyki. 

 

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

dr Janusz Dziedzic    

dr inż. Jerzy Pietruszewski 


