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Fizyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIISS.I2A.0711.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty ogólne

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Janusz Miśkiewicz

Pozostali prowadzący Janusz Miśkiewicz

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studenta z podstawowymi prawami fizyki w zakresie dynamiki ruchu postępowego, oddziaływań
fizycznych, zjawisk falowych, statyki i dynamiki płynów oraz elementami fizyki współczesnej.

C2 Zapoznanie studenta z metodologią wykonywania doświadczeń.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie prawa dynamiki ruchu
postępowego i obrotowego, podstawowe
oddziaływania fizyczne, pojęcie energii, zasady
zachowania pędu i energii, zjawisk falowych
termodynamiki i elementów fizyki współczesnej.

IS_P6S_WG02 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student umie poprawnie opisać wybrane zjawiska
fizyczne, przeprowadzić proste eksperymenty,
przeprowadzić analizę zagrożeń wynikających
ze zjawisk fizycznych. Umie zdobywać wiedzę
i rozumie potrzebę samodzielnego kształcenia.

IS_P6S_UW01
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest przygotowany do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz rozumie
znaczenie wiedzy naukowej w rozwiązywaniu
problemów i zagadnień.

IS_P6S_KK01 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie raportu 30

Przygotowanie do zajęć 20

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
112

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
52

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Przedmiot i rola fizyki, Podstawy matematyczne: wielkości wektorowe w fizyce.

2. Układ jednostek. Kinematyka ruchu postępowego. Ruch jednostajny i
jednostajnie przyspieszony.

3. Rzut ukośny. Opis ruchu po okręgu.

4. Dynamika ruchu postępowego. Zasady dynamiki Newtona. Równania ruchu.

5. Oddziaływania fizyczne. Pole grawitacyjne i elektrostatyczne. Ruch cząstki w
polu elektrycznym i magnetycznym.

6. Pojęcie pracy i energii. Siły zachowawcze. Pojęcie energii potencjalnej. Energia
pola grawitacyjnego, elektrostatycznego i siły sprężystości.

7. Zasady zachowania energii i pędu. Zderzenia sprężyste i niesprężyste.

8. Dynamika ruchu obrotowego. Zasada zachowania momentu pędu.

9. Fale. Opis fali, superpozycja fal, prawo dobicia i załamania. Dyfrakcja i
interferencja.

10. Statyka płynów: gęstość, ciśnienie, parcie. Prawo Pascala, Archimedesa. Prasa
hydrauliczna.

11. Dynamika Płynów. Prawo ciągłości strugi. Paradoks hydrodynamiczny.

12. Termodynamika. Zasady termodynamiki. Model gazu doskonałego.

13. Przemiany gazowe: izotermiczna, izobaryczna, izochoryczna, adiabatyczna.
Silnik cieplny Carnota.

14. Zjawiska transportu. Transport masy i energii. Dyfuzja.

15. Podstawy fizyki współczesnej. Zjawisko fotoelektryczne, dualizm
korpuskularno-falowy.

Wykład
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2.

1. Ćwiczenia wprowadzające: szkolenie BHP, zapoznanie z regulaminem pracowni.
Określenie wymagań zaliczeniowych 

2. Podstawowe przyrządy laboratoryjne: suwmiarka, śruba mikrometryczna, waga
laboratoryjna. Opracowanie wyników pomiarów. Niepewności pomiarowe.

3. Sporządzanie wykresów. Dobór skali, prosta regresji, wykresy zależności
nieliniowych, skala logarytmiczna i podwójnielogarytmiczna.

4. Prawo Hooke’a.

5. Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej.

6. Wyznaczanie oporu przewodnika.

7. Pomiar wilgotności powietrza.

8. Wyznaczanie współczynnika lepkości.

9. Wyznaczanie ciepła właściwego ciał stałych.

10. Zmiany entropii w procesie samorzutnym.

11. Wyznaczanie linii ekwipotencjalnych pola elektrostatycznego.

12. Badanie przepływu cieczy przez poziome przewody.

13. Zestawienie mikroskopu i pomiar długości za pomocą mikroskopu.

14. Badanie widm spektralnych pierwiastków za pomocą spektroskopu.

15. Pomiar aktywności próbki promieniotwórczej.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 55%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Wykonanie ćwiczeń 45%

Wymagania wstępne
Brak
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Literatura
Obowiązkowa

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20031.
S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1983.2.
Laboratorium z fizyki, biofizyki i agrofizyki. Praca zbiorowa, Wyd. Uniw. Przyrodniczego 20083.
H. Szydłowski, Pracownia fizyczna wspomagana komputerem PWN 20194.

Dodatkowa

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, PWN, Warszawa 2005-7.1.
Otwarte zasoby edukacyjne: Z. Kąkol Fizyka, https://open.agh.edu.pl/course/view.php?id=992.
Fizyka dla szkół wyższych. https://openstax.pl/pl/3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do wykazywania krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
jest świadomy, że wynik działalności inżyniera jest uzależniony od prawidłowego rozpoznania problemu i
zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie znaczenie wiedzy i w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_UW01
Absolwent potrafi wyznaczyć parametry fizyczne ciał stałych i cieczy oraz parametry ruchu, potrafi opisać
problem z zakresu przemian i obiegów termodynamicznych, potrafi rozwiązywać analitycznie proste układy
elektryczne

IS_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu mechaniki, fizyki ciała stałego, termodynamiki i
elektrotechniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących
w urządzeniach i obiektach inżynierskich


