
Nazwa przedmiotu   
Fizyka 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwisko osoby prowadzącej  (osób prowadzących): Dr Marek Krośnicki –Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki UG (wykład) , pracownicy naukowi Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki UG (ćwiczenia) 
Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład 
15 ćw. aud. 
15 ćw. lab.  

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia  Rok i semestr studiów: I, 1 

Status przedmiotu: obligatoryjny Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: 
- wykład ilustrowany pokazami prostych 
zjawisk fizycznych  
- ćwiczenia laboratoryjne 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Wykład  
Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia) 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Matematyka  - 
konieczna jest znajomość podstaw matematyki wyŜszej 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przedmiot jest wykładany na poziomie podstawowym, tak aby w przystępny sposób  przedstawić 
studentom podstawy opisu  niektórych zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie.  Celem 
jest nauczenie studentów samodzielnego analizowania nieskomplikowanych zagadnień 
fizycznych. 
Treści programowe:  
Wykład: Rachunek wektorowy. Graficzna interpretacja pochodnej i całki w zastosowaniu do 
prędkości, przyśpieszenia ciała i przebytej drogi. Ruch prostoliniowy. Graficzne przedstawienie 
zaleŜności drogi oraz prędkości od czasu. Ruch krzywoliniowy. Przyśpieszenie (dośrodkowe, 
liniowe). Układy inercjalne. Transformacja Galileusza prędkości. Rodzaje sił występujących w 
przyrodzie. Prawo Hooke’a. Druga i trzecia zasada dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu. 
Zderzenia mas punktowych. Pole grawitacyjne punktu materialnego i układu punktu 
materialnego. Pole grawitacyjne. Energia: potencjalna, kinetyczna punktu materialnego. Zasada 
zachowania energii. Siły spręŜystości, grawitacyjne. Ruch punktu materialnego w polu 
grawitacyjnym. Zasada zachowania momentu pędu. Prawo Pascala. Równanie Bernouliego. 
Kinematyczny i dynamiczny współczynnik lepkości. Ruch cieczy lepkiej przez rurę. Napięcie 
powieŜchniowe cieczy, menisk włosowatość. 
Ruch harmoniczny punktu materialnego, ruch tłumiony, ruch wymuszony. Opis drgań struny. 
Drgania harmoniczne. Fale biegnące i ich superpozycja. Fale dźwiękowe, natęŜenie dźwięku. 
Rezonans akustyczny. Parametry termodynamiczne gazu. Prawa gazu doskonałego. Pierwsza 
zasada termodynamiki. Funkcje i procesy termodynamiczne. RóŜne sformułowania drugiej 
zasady termodynamiki. Cykl Carnota. Przemiany fazowe. Wzór Clapeyrona-Clausiusa. Związek 
parametrów termodynamicznych z ruchem cząstek w oparciu o kinematyczną teorię gazów. 
Rozkład Maxwella prędkości cząstek. Dyfuzja, przewodnictwo ciepła. Ciepło właściwe gazów.  
Parowanie, wrzenie. Światło jako fala elektromagnetyczna. Interferencja i dyfrakcja fal 
świetlnych. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie. Współczynnik załamania fal 
świetlnych. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Zjawisko fotoelektryczne oraz efekt 



Comptona jako dowód dualizmu korpuskularno-falowego światła.  

Ćwiczenia: W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych zostaną omówione podstawy teorii opracowania 
pomiarów. Szczególny nacisk jest połoŜony na analizę błędu pomiarowego (błąd systematyczny, 
błąd przypadkowy, prawo propagacji błędu pomiarowego, metoda róŜniczki zupełnej). Ćwiczenia 
laboratoryjne zostały tak dobrane, aby dobrze korelowały z programem wykładu,  a jednocześnie 
pozwalały studentom  zdobyć praktyczne umiejętności opracowania danych pomiarowych,  takie 
jak  na przykład: sporządzanie w odpowiednich skalach wykresów danych pomiarowych z 
poprawnie naniesionymi słupkami "błędu", linearyzacji równań,  a następnie  aplikacji metody  
regresji liniowej do znajdowania mierzonych nie wprost wielkości fizycznych. 
 
Umiejętności i kompetencje:  znajomość podstawowych praw fizycznych obowiązujących w 
przyrodzie, umiejętność samodzielnej analizy prostych zagadnień fizycznych, umiejętność 
opracowania danych pomiarowych 
Wykaz literatury: 
1. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ‘Podstawy fizyki - tom 1-5 Mechanika’,  (2003) 
PWN.  
2. Jay Orear  ‘Fizyka’ (tomy 1, 2)  (2008) WNT  
3. Paul G. Hewitt  'Fizyka wokół nas', (2008) PWN 
4. Henryk Szydłowski  'Pracownia fizyczna wspomagana komputerem' (2003) PWN  
 

 

 


