
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Fizyka I  

 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

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

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/1 1/1    
 Liczba godzin w semestrze  30/15 15/15    
 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 2 3    
 

WYKŁAD   

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
W pierwszej części program przewiduje poznanie praw fizyki w zakresie kinematyki i 
dynamiki bryły sztywnej, dynamiki gazów i cieczy jak równieŜ praw związanych z 
odkształceniem i wytrzymałością materiałów. W drugiej części studenci poznają prawa 
dotyczące pola elektrycznego i magnetycznego, ich zastosowanie w technice i technologii 
oraz sposoby wykorzystania tych praw w Ŝyciu codziennym.  
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład i prezentacja niektórych zjawisk fizycznych z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych.  
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie ćwiczeń rachunkowych, oraz zaliczenie kolokwium 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. Dynamika punktu materialnego: zasady 
dynamiki Newtona, pęd i popęd siły, prawo zachowania pędu. 

3. Zastosowanie zasad dynamiki: rozwiązywanie równań ruchu, ruch krzywoliniowy, 
układy odniesienia inercyjne i nieinercyjne. Wielkości występujące w ruchu 
postępowym i obrotowym oraz związki między nimi.  

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



5. Dynamika układu punktów materialnych: pojęcie środka masy, momentów: siły, pędu 
i bezwładności, tensor bezwładności. Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego brył. 
Moment pędu dla bryły i zasada zachowania momentu pędu. Ruch bryły dookoła osi 
sztywnej i swobodnej. Tensor bezwładności.  

6. Statyka bryły sztywnej. SpręŜystość ciał stałych. Prawo Hooke'a i moduł Younga.      
Siła spręŜystości. 

7. Hydrostatyka i hydrodynamika. Ciśnienie hydrostatyczne, prawa Pascala i 
Archimedesa, wzór barometryczny. Przepływ laminarny i turbulentny. Prawo 
Bernoulliego. Lepkość. Liczba Reynoldsa.   

8. Elektrostatyka: 
- Pole elektryczne-źródła pola, prawo Coulomba, jednostka ładunku elektrycznego. 

Kwantowy charakter ładunku. Zasada zachowania ładunku. NatęŜenie pola 
elektrycznego, strumień elektryczny, prawo Gaussa. Praca w polu elektrycznym, 
potencjalna energia elektryczna i potencjał elektryczny, powierzchnie 
ekwipotencjalne. Związek między natęŜeniem pola elektrostatycznego i 
potencjałem.  Pojęcie  gradientu potencjału. Dipol elektryczny. Moment dipolowy. 
NatęŜenie pola elektrycznego dla dipola. Pojemność elektryczna przewodników, 
jednostki. Kondensatory i ich łączenie w baterie. Energia kondensatora. Pojemność 
kondensatora płaskiego i kulistego. Ładowanie i rozładowanie kondensatora. 
Układ RC.  Dielektryk w polu elektrycznym. Polaryzacja dielektryków. 

Dielektryki i prawo Gaussa. Trzy wektory elektryczne 
→
E , 

→
D  i 

→
P  ( natęŜenie pola, 

indukcja i polaryzacja) ich sens fizyczny oraz związek między nimi. 
9. Prąd elektryczny:  

- NatęŜenie i napięcie. Opór przewodników, jednostki. Prawo Ohma, opór właściwy 
i przewodnictwo właściwe. Materiałowe prawo Ohma. Wektor gęstości prądu i 
prawo Ohma dla gęstości prądu. Łączenie oporów szeregowe i równoległe; prawa 
Kirchhoffa. Potencjometry. Praca i moc prądu stałego. Ciepło wydzielane przez 
przewodnik z prądem. Prawo  Joule'a. Mechanizm przewodnictwa metali. 
Klasyczna teoria przewodnictwa metali.Model pasmowy ciał stałych. Metale, 
półprzewodniki i dielektryki.  

10. Pole magnetyczne magnesu stałego i przewodnika z prądem. Prawo Ampera, Biota- 
Savarta i Laplace'a. Siła Lorentza i jej wykorzystanie. Magnetyczne właściwości 
materiałów Moment magnetyczny, spin, dia -  para i ferromagnetyki, efekt Halla.  

11. Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya, reguła Lenza, prądy wirowe, zjawisko 
indukcji i samoindukcji. Prąd przemienny. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Hallyday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki.  t.1,2 i 3, PWN, Warszawa 2007. 
2. Orear J., Fizyka. t. 1 i 2, WNT, Warszawa 2004. 
3. Massalski J., Massalska M., Fizyka dla inŜynierów. cz.1 i 2, WNT, Warszawa 2005. 
4. Holliday D., Resnick R., Fizyka t.1,2,  PWN, Warszawa 2003. 
5. Bobrowski C., Fizyka. WNT, Warszawa 2003. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M., Feynmana wykłady z fizyki. t. 1 i 2, PWN, 
Warszawa 2007.  

2. Wróblewski A.K., Zakrzewski J.A., Wstęp do fizyki. t.1,2,  PWN, Warszawa 1991.  
3. Brojan J., Elektryczność i magnetyzm. WNT, Warszawa 1998. 
4. Skorko M., Fizyka. WNT, Warszawa 1981. 
5. Piekara A.H., Elektryczność materia i promieniowanie. PWN, Warszawa 1986. 



6. Januszajtis A., Fizyka dla politechnik. PWN, Warszawa 1991. 
 
Efekty kształcenia: 
Umiejętności i kompetencje: analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zadań i zagadnień 
technologicznych 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. Wyrobienie umiejętności 
praktycznego wykorzystania poznanych praw fizyki w Ŝyciu codziennym. 
 
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 w znacznej mierze wpływa równieŜ 
aktywność studenta na ćwiczeniach.  
 
Treści programowe:  

- Rozwiązywanie zadań z kinematyki i dynamiki punku materialnego.  
- Rozwiązywanie zadań z zakresu kinematyki i dynamiki bryły sztywnej. 
- Rozwiązywanie zadań z zakresu statyki bryły sztywnej dot. prawa Hooke’a modułu 

Younga oraz sił spręŜystości. 
- Rozwiązywanie zadań z hydrostatyki i hydrodynamiki w oparciu o prawa Pascala,  

Archimedesa i Bernoulliego. 
- Rozwiązywanie zadań z zakresu elektrostatyki ( prawa Coulomba i Gaussa, praca w 

polu elektrostatycznym, energia i potencjał pola, określenie natęŜenia pola w 
dowolnym punkcie pola dla ładunków punktowych i dipola ). 

- Przykłady zadań dotyczących pojemności elektrycznej przewodników i 
kondensatorów płaskich, kulistych i walcowych. Ładowanie i rozładowanie 
kondensatora w układzie RC. 

- Przykłady rozwiązywania problemów i zadań związanych z prądem stałym. Prawa 
Ohma, Kirchhoffa i Joule’a. Praca i moc prądu. 

- Przykłady rozwiązywania zadań dotyczących pola magnetycznego i poruszających się 
w nim ładunków elektrycznych ( prawo Ampera, siła Lorentza, zjawisko Halla). 

- Zadania dotyczące określenia siły elektromotorycznej indukcji i samoindukcji. 
Obliczanie współczynnika indukcji własnej i wzajemnej. Określenie wartości i czasu 
przepływu prądów przejściowych przy włączaniu i wyłączaniu.   



 
Literatura podstawowa:  

1. Hallyday D., Resnick R., Walker J., Podstawy fizyki.  t.1,2 i 3, PWN, Warszawa 2007. 
2. Jezierski K., Kołodka B., Sierański  K Fizyka. Wzory i prawa z objaśnieniami. Oficyna 

Wydawnicza Scripta, Wrocław 1997. 
3. Jezierski K., Kołodka B., Sierański K, Fizyka, Zadania z rozwiązaniami. Oficyna 

Wydawnicza Scripta, Wrocław 2002. 
4. Kalisz J., Massalska M., Massalski J. M., Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. PWN 

Warszawa 1973. 
5. Kleszczewski Z., Fizyka klasyczna. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 

1998. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Baj M., Szeflińska G., Szymański M., Wąsik D., Zadania i problemy z fizyki. PWN, 
Warszawa 1993. 

2. Araminowicz J., Zbiór zadań z fizyki. PWN, Warszawa 1985. 
3. Bendrikow G.A., Buchowcew B.B., KerŜeńcew W.W., Mjakiszew G.J., Zadania z 

fizyki. PWN, Warszawa  1971. 
 
Efekty kształcenia: 
Poznanie praw i opanowanie umiejętności obliczenia podstawowych wielkości z zakresu 
mechaniki, elektryczności, magnetyzmu i elektromagnetyzmu.   
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw. 
dr Jan Dziedzic 
dr inŜ. Jerzy Pietruszewski 


