
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Fizyka 

Nazwa w języku angielskim: Physics 

Język wykładowy: polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca: Instytut Matematyki i Fizyki 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia 
inżynierskie 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Liczba punktów E C T S : 4 
mię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Renata Modzelewska-Łagodzin 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Renata Modzelewska-Łagodzin 

Założenia i cele przedmiotu: 

studenta z 
zasadniczych 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie 
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
działów fizyki: kinematyka, dynamika, hydromechanika, 
drgania i fale w ośrodkach sprężystych, polaryzacja, 
interferencja i dyfrakcja fal, elementy optyki falowej i 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego 

Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

WJ)1 
Student zna podstawowe pojęcia i zależności matematyczne 
niezbędne do opisy różnych zjawisk fizycznych i przedstawiania 
praw fizycznych rządzących tymi zjawiskami 

K_W04, K_W10 

Student zna podstawowe prawa do opisu ruchów punktu 
materialnego i bryły sztywnej K_WQ4, K_W10 

W_03 Student zna pojęcie pędu, pracy, energii, mocy oraz podstawowe 
zasady zachowania w przyrodzie K_W04, K_W10 

W_04 Student zna podstawowe zagadnienia dotyczące ruchu drgającego i 
falowego i prawa rządzące tymi ruchami. K_W04, K JA/10 

WJ)5 Student zna podstawowe zagadnienia i prawa termodynamiki K_W04, K_W10 

W_06 Student zna podstawowe zagadnienia i prawa do opisu 
elektrycznych i magnetycznych własności materii K_W04, K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 

Rozumie podstawowe prawa ruchu punktu materialnego i bryły 
sztywnej i na ich podstawie potrafi opisywać, interpretować i 
wyjaśniać różne zjawiska zachodzące w życiu codziennym 
wykorzystując znajomość rachunku skalarnego i wektorowego, 
różniczkowego i całkowego 

KJJ10 

UJ)2 Umie rozwiązywać różnego typu zadania z mechaniki punktu 
materialnego i bryły sztywnej stosując aparat matematyki wyższej. KJJ10 
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U_03 
Rozumie podstawowe zasady zachowania w przyrodzie i potrafi 
pokazać jej zastosowania w życiu. Umie rozwiązywać zadania 
wykorzystując powyższe zasady 

UJÎ4 

Rozumie zagadnienia dotyczące ruchu drgającego i falowego i 
prawa rządzące tymi ruchami związane i potrafi wskazać przykłady 
w tych ruchów w otaczającym świecie. Umie opisać matematycznie 
te ruchy. 

K_U10, KJJ11 
KJJ13 

U_05 
Potrafi opisywać, i wyjaśniać różne zjawiska optyczne w oparciu o 
prawa optyki geometrycznej i falowej, Umie rozwiązywać różnego 
typu zadania z optyki 

K_U10 K J J ł l 
KJJ13 

U_06 
Potrafi opisywać i wyjaśniać różne zjawiska zachodzące w 
przyrodzie związane z elektrycznymi i magnetycznymi własnościami 
materii 

K_U10 K_U11 
K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia. K_KQ1 

K_02 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień 
fizycznych i chemicznych K_K06 

A K_03 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w 
językach obcych K_K03 

Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia lab (30 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
1. Znajomość matematyki na poziomie programu szkoły średniej.. 
2. Znajomość podstaw fizyki na poziomie programu szkoły średniej. 
3. Znajomość rachunku wektorowego oraz rachunku różniczkowego i całkowego. 

Treści modułu kształcenia: 
Podstawy mechaniki klasycznej- kinematyka i dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej-
podstawowe pojęcia, zasady dynamiki i zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu. 
Grawitacja- pole grawitacyjne, prawo powszechnego ciążenia . Drgania i fale w ośrodkach 
sprężystych-ruch drgający harmoniczny, drgania tłumione i wymuszone, składanie drgań, ruch 
falowy, równanie fali płaskiej, interferencja, dyfrakcja i polaryzacja fal. Elementy termodynamiki-
^ .emiany gazowe, gaz doskonały i gaz rzeczywisty, zasady termodynamiki (I, II III) energia 
wewnętrzna, entropia. Elementy optyki falowej i geometrycznej -podstawowe prawa optyki 
geometrycznej i falowej. Elektryczne i magnetyczne własności materii. 

Literatura podstawowa: 

1. Halliday, Resnick, Walker, Podstawy fizyki T1-5. 
2. Halliday, Resnick, Fizyka, t. I i II, PWN. 
3. Massalski J . , Massalska M. Fizyka, T 1 i 2. 
4. Drynski Tadeusz, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki 

Literatura dodatkowa: 

1. Berkeleyowski Kurs fizyki. Vol. 1-5. 
2. J.Orear, Fizyka, t. I i II, WNT. 
3. K. Wódkiewicz i in., Problemy i zadania z fizyki, PWN. 
5. wazniak.mimuw.edu.pl/ 

2 

http://wazniak.mimuw.edu.pl/


4. home.agh.edu.pl/kakol/ 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji -sprawdzane w trakcie ćwiczeń 
lab. gdzie studenci pod okiem prowadzącego samodzielnie wykonują ćwiczenie, podczas 
samodzielnego przygotowania do ćwiczeń i wykonania sprawozdania z jego przebiegu oraz w 
trakcie zaliczenia. 

Forma i warunki zaliczenia: 

1. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest spełnienie następujących warunków: 
a) obecność na co najmniej 80% godzin ćwiczeń lab. 
b) aktywność na ćwiczeniach lab. i uzyskanie minimum 50% pkt z przygotowania 

sprawozdań z wykonanych ćwiczeń lab. W przypadku większej liczby nieobecności 
TP spowodowanych chorobą lub innymi udokumentowanymi powodami student jest 

zobowiązany do odrobienia zajęć. 
2. pisemne zaliczenie materiału z wykładu na co najmniej 5 1 % . 
3. Ocena z przedmiotu będzie wyliczana według tabelki: 

Przedział punktacji 0-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Bilans punktów E C T S : 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 
|^dział w ćwiczeniach lab 30 godz. 
odział w konsultacjach z przedmiotu 10 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz. 
Samodzielne przygotowanie sprawozdań 10 godz. 
Przygotowanie się do zaliczenia 20 godz. 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
Punkty E C T S za przedmiot 4 E C T S 
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