
 Nazwa przedmiotu 
Fizyka  

Kod ECTS 
 

 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot 
Wydział Oceanografii i Geografii / Instytut Oceanografii 

 Studia  
kierunek stopień forma studiów specjalność specjalizacja 
Geologia I stacjonarne   

 

 
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) 

Prof. UG dr hab. Natalia Gorska, pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 

A. Formy zajęć: 
 wykład 
 ćwiczenia audytoryjne 
 ćwiczenia laboratoryjne 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  
nauczyciela akademickiego  

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

72 2,5 
udział w ćwiczeniach 30 
udział w egzaminie/ 

zaliczeniu 2 

udział w konsultacjach 
(kontakt oferowany) 10 

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 
 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
egzaminu/ zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

20 

38 1,5 

zajęcia o charakterze 
praktycznym 
(przygotowywanie się 
do zajęć, samodzielne 
wykonywanie prac, 
zadań projektowych, 
badawczych itp.) 

18 

C. Liczba godzin: 60, w tym:  
wykład: 30 godzin 
ćwiczenia (laboratoryjne/audytoryjne): 15/15 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 110 
Łączna liczba punktów ECTS: 4 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki I/semestr letni 

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 

 Język wykładowy 
Język polski 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład z prezentacją multimedialną 

 Ćwiczenia 
 ćwiczenia audytoryjne: rozwiązywanie zadań / 

dyskusja / analiza przypadków 
 ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie do-

świadczeń / projektowanie doświadczeń / praca 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia: 
 egzamin 
 zaliczenie z oceną 
 zaliczenie z oceną 
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w grupach / rozwiązywanie zadań 
 
 
 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 kolokwium (w trakcie semestru) 
 końcowy egzamin pisemny: testowy  
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen otrzymanych z ww. kolo-

kwium oraz egzaminu końcowego 
Ćwiczenia 
ćwiczenia audytoryjne: 
 kolokwium końcowe   
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych z kolokwiów przeprowadzonych w trakcie trwania semestru oraz 
oceny z kolokwium końcowego 

 uwzględnienie w ocenie zaliczeniowej: 
- obecności studenta na zajęciach (student musi być obecny nie mniej niż na 
85% zajęć) 
- aktywności studenta na zajęciach 
- stosunku studenta do pracy oraz wykazanych przez niego postępów 
 
ćwiczenia laboratoryjne: 
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywa-

nych w trakcie trwania semestru  
 ustalenie ocen cząstkowych za pisemne sprawozdania opracowywane w 

oparciu o uzyskane dane pomiarowe dla zadań laboratoryjnych  
 uwzględnienie w ocenie zaliczeniowej: 
- obecności studenta na zajęciach (student musi być obecny nie mniej niż na 
85% zajęć) 
- aktywności studenta na zajęciach 
- stosunku studenta do pracy oraz wykazanych przez niego postępów 

C. Podstawowe kryteria  
Wykład 
 Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z 

Regulaminem Studiów UG 
 

Ćwiczenia:  
 Średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych z zakresu ćwiczeń audytoryjnych 

i laboratoryjnych 
 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 

A. Wymagania formalne: zaliczenie Matematyki. 
       B. Wymagania wstępne: konieczna jest znajomość podstaw matematyki wyższej. 

Cele przedmiotu 
Wykład: 
Zapoznanie z podstawowymi zjawiskami i procesami fizycznymi, prawami nimi rządzącymi oraz metodami ich badań. Zastosowanie 
praw fizyki w geologii. Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia w celu powiązania fizyki i geologii.  
Ćwiczenia: 
Przekazanie wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do: 
- stosowania aparatu matematyki wyższej do opisu zjawisk fizycznych oraz interpretacji fizycznej otrzymanych rozwiązań matema-
tycznych;  
- przeprowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz zbierania danych, ich analizy i interpretacji.   
  
 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu 
    A.1. Ruch punktu materialnego: Charakterystyki ruchu. Ruch jednostajny prostoliniowy. Ruch niejednostajny prostoliniowy. Ruch 
            na płaszczyźnie. Względność ruchu.  
    A.2. Dynamika: Siła. I – III zasady dynamiki Newtona. Rodzaje sił w przyrodzie. Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Siły  
            zachowawcze i niezachowawcze. Energia mechaniczna. Zasada zachowania energii. Zderzenia. Ruch obrotowy. 
    A.3. Drgania mechaniczne: Dynamika drgań (stan równowagi, zmiany energetyczne). Parametry opisujące drgania oscylatora. 
            Drgania własne i wymuszone. Zjawiska rezonansowe.  
   A.4.  Fale: Definicja fali. Klasyfikacja fal. Parametry charakteryzujące falę. Zjawiska falowe.  
   A.5. Elektromagnetyzm: Siła elektrostatyczna. Elektrostatyka. Prąd i siła magnetyczna. Drgania elektromagnetyczne. Fale  
           elektromagnetyczne. 
   A.6. Termodynamika: Podstawowe pojęcia. Główne zasady termodynamiki. 
 

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych i laboratorium 
B.1. Ćwiczenia audytoryjne: 
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B.1.1. Ćwiczenia rachunkowe w zakresie wszystkich wymienionych wyżej tematów.  
B.2. Ćwiczenia laboratoryjne: 
B.2.1. Pomiary laboratoryjne i ich dokładność. Statystyczna obróbka danych.  
B.2.2. Ćwiczenia laboratoryjne w zakresie wszystkich tematów wymienionych w punkcie A. 

 Wykaz literatury  
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): 

A.1. wykorzystywana podczas zajęć  
Halliday D., Resnick R., Walker J., 2007. Podstawy fizyki - tom 1. Mechanika. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Halliday D., Resnick R., Walker J., 2007. Podstawy fizyki - tom 2. Mechanika, drgania i fale, termodynamika, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 
Halliday D., Resnick R., Walker J., 2007. Podstawy fizyki - tom 3. Elektryczność i magnetyzm, Wyd. Naukowe PWN,  
Warszawa 
Halliday D., Resnick R., Walker J., 2007. Podstawy fizyki - tom 4. Fale elektromagnetyczne, optyka i teoria względności,  
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Halliday D., Resnick R., Walker J., 2007. Podstawy fizyki - tom 5. Fizyka współczesna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Orear J., 2008. Fizyka, t. 1 i 2,  Wyd. WNT, Warszawa 

 
B. Literatura uzupełniająca 
Walker J., 2011. Podstawy fizyki. Zbiór zadań, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Hewitt P. G., 2010. Fizyka wokół nas, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
Resnick R., Halliday D., 1999. Fizyka (cz. 1 i 2), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

Efekty uczenia się 

Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 
(stopień 

realizacji) 

 
Opis efektu kształcenia 

 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

WIEDZA 

W_1 
K_W03+ 

 
 

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu fizyki niezbędną dla zrozumienia pod-
stawowych zjawisk i procesów geologicznych (treści programowe: A.1-5, B.1-2) 

egzamin, kolo-
kwium, sprawdziany 

cząstkowe, spra-
wozdania w oparciu 

o uzyskane dane  

W_2 K_W02+ 
 

rozumie i prawidłowo opisuje podstawowe zjawiska fizyczne, zachodzące 
w przyrodzie oraz prawa nimi rządzące z wykorzystaniem pojęć i terminów sto-
sowanych w literaturze przedmiotu (treści programowe: A.1-5) 

egzamin, kolokwium 

W_3 K_W03+ 
 

posiada podstawową wiedzę w zakresie matematyki, statystyki i informatyki 
pozwalającą na opis zjawisk fizycznych, analizę danych pomiarowych, interpre-
tację wyników badań (treści programowe: A.1-5, B.1-2) 

egzamin, kolo-
kwium, sprawdziany 

cząstkowe, spra-
wozdania w oparciu 

o uzyskane dane 

W_4 K_W03+ 
 

rozumie podstawy fizyczne, na których oparte są wybrane techniki badawcze 
oraz działanie wybranych urządzeń badawczych stosowanych do badań geolo-
gicznych w środowisku i laboratorium (treści programowe: A.1-5, B.2) 

egzamin, kolo-
kwium, sprawdziany 

cząstkowe, spra-
wozdania w oparciu 

o uzyskane dane 
UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U01++ 
K_U05++ 

wykonuje proste zadania badawcze pod kierunkiem prowadzącego zajęcia (ob-
serwacje, proste pomiary fizyczne w laboratorium, obliczenia teoretyczne) (treści 
programowe: B.1-2) 

kolokwium, spraw-
dziany cząstkowe, 

obserwowanie pracy 
studenta w czasie 

doświadczeń labora-
toryjnych i ćwiczeń 

rachunkowych, 
sprawozdania 

w oparciu o uzyska-
ne dane 

U_2 K_U01++ 
stosuje wybrane podstawowe metody matematyczne, statystyczne i informatycz-
ne, pozwalające na opis zjawisk fizycznych, analizę danych pomiarowych, inter-
pretację wyników badan (treści programowe: A.1-5, B.1-2) 

egzamin, kolo-
kwium, sprawdziany 

cząstkowe, spra-
wozdania w oparciu 

o uzyskane dane 

U_3 K_U05++ pod kierunkiem prowadzącego zajęcia analizuje informacje dotyczące zjawisk 
fizycznych, uzyskane w trakcie doświadczeń laboratoryjnych, w celu opracowa-

obserwowanie pracy 
studenta w czasie 
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nia raportów naukowych w języku polskim (treści programowe: B.2) doświadczeń labora-
toryjnych, sprawoz-

dania w oparciu 
o uzyskane dane 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_1 

 
 

K_K01+ 
 
 

rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy w zakresie przedmiotu, właściwej realizacji 
powierzonych zadań zgodnie z etyką zawodową z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa (treści programowe: A.1-5, B.1-2) 

obserwowanie pracy 
na zajęciach, egza-
min, kolokwium, 

sprawdziany cząst-
kowe, sprawozdania 
w oparciu o uzyska-

ne dane 
 Kontakt 
Prof. UG dr hab. Natalia Gorska: oceng@univ.gda.pl 
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