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Fizyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
geodezja i kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IGIS.I2B.0711.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Teresa Kral

Pozostali prowadzący Teresa Kral, Katarzyna Męczarska, Hanna Pruchnik

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi działami fizyki i dać im możliwość praktycznych ćwiczeń
z ilościowych metod pomiarowych opartych o prawa fizyki. Zawiera: opis ruchu, podstawowe prawa i zasady
rządzące zachowaniem ciał pod wpływem sił - ruch prostoliniowy i ruchu po okręgu, drgania, ruch falowy,
oddziaływania grawitacyjne i elektryczne; zjawiska elektromagnetyczne, prąd elektryczny, optyka geometryczna
i falowa, elementy teorii względności, mechanika kwantowa i fizyka jądrowa.
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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 podstawy wybranych zjawisk
i procesów fizycznych. Ma wiedzę dotyczącą realnych
zdarzeń zachodzących w otaczającym go świecie i
wykorzystuje ją w praktyce. Zna właściwe kryteria
w praktycznym podejściu do rozwiązywania
problemów o charakterze technicznym
i intelektualnym. Student potrafi posługiwać się
odpowiednią terminologią w języku angielskim.

GK_P6S_WG02

Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi samodzielnie przeprowadzić pomiary wielkości
fizycznych, które opisują właściwości ciał fizycznych
lub zjawisk fizycznych. Potrafi określić wpływ
parametrów fizycznych na przebieg niektórych zjawisk
zachodzących w przyrodzie. Potrafi wykorzystać
odpowiednie urządzenia i mierniki do pomiaru
wielkości fizycznych oraz określić błędy i niepewności
pomiarów.

GK_P6S_UW02
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt pomiarowy.
Jest świadomy odpowiedzialności za zadania wspólnie
realizowane w zespole. Rozumie ważność
przestrzegania warunków Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy (BHP), w związku z występowaniem szkodliwych
czynników fizycznych.

GK_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 45

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Pomiary i wielkości fizyczne - wielkość fizyczna, podział wielkości fizycznych i ich
jednostki. Zapis wielkości fizycznych. Jednostki podstawowe i pochodne układu SI.

2.  Kinematyka - Rodzaje ruchów, równania ruchu, rzut ukośny, poziomy i pionowy.
Wektory, działania na wektorach, iloczyn skalarny i wektorowy. Wielkości fizyczne
w kinematyce.

3. Dynamika – Pojęcie siły. Zasady dynamiki Newtona dla punktu materialnego.
Pęd. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Ruch jednostajny po okręgu.
Praca przeciwko sile sprężystej i sile grawitacji. Praca i energia kinetyczna. Moc.
Zasada zachowania energii mechanicznej. Zderzenia sprężyste i niesprężyste.

4. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej- Dynamika bryły sztywnej, moment
bezwładności, twierdzenie Steinera, moment siły, popęd. Zasada zachowania
momentu pędu. Obliczanie momentów bezwładności brył regularnych. Precesja.

5. Pole grawitacyjne – Prawo powszechnego ciążenia. Energia potencjalna
grawitacyjna. Prawa Keplera. Pole grawitacyjne Ziemi. Powierzchnie
ekwipotencjalne Ziemi, energia potencjalna siły ciężkości. Twierdzenie o pracy i
energii.

6. Płyny – Gęstość, ciśnienie. Prawo Pascala. Prawo Archimedesa. Prawo
Bernoullego. Lepkość. Przepływ turbulentny i laminarny. Liczba Reynoldsa.

7. Drgania i fale – Drgania. Ruch harmoniczny. Drgania sprężyste. Wahadło
matematyczne. Wahadło fizyczne. Wahadło torsyjne. Ruch falowy. Fale
mechaniczne.

8. Termodynamika - Energia wewnętrzna, ciepło, praca. Zasady termodynamiki.
Procesy termodynamiczne. Mechanizmy przekazywania ciepła i prawa nimi
rządzące. Gaz doskonały. Równanie Clapeyrona.

9. Pole elektryczne – Elektromagnetyzm. Zasada zachowania ładunku
elektrycznego. Prawo Coulomba. Właściwości elektryczne materii. Pole elektryczne.
Prawo Gaussa. Elektryczna energia potencjalna. Potencjał pola elektrycznego.
Pojemność elektryczna.

10. Pole magnetyczne – Prąd elektryczny. Natężenie prądu elektrycznego. Opór
elektryczny i prawo Ohma. Siła elektromotoryczna. Prawa Kirchhoffa. Prawo Joule'a-
Lenza. Pole magnetyczne. Pole magnetyczne Ziemi.

11. Fale elektromagnetyczne - Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Prawo
indukcji Faradaya. Reguła Lentza. Równania Maxwella. Prąd zmienny. Zmienne pole
magnetyczne. Indukcyjność. Rola elementów RLC w obwodzie prądu zmiennego.

12. Optyka – Fale świetlne. Optyka geometryczna. Zjawisko odbicia i załamania
światła oraz prawa z nimi związane. Całkowite wewnętrzne odbicie. Rozszczepienie
światła. Krzywa dyspersji. Polaryzacja. Dyfrakcja. Interferencja w cienkich
warstwach. Siatka dyfrakcyjna.

13. Fale materii - Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne. Fale materii de Broglie'a.
Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Skaningowy mikroskop tunelowy. Atom
wodoru - poziomy energetyczne.

14. Fizyka atomowa i ciała stałego – Atom. Spin elektronu. Budowa układu
okresowego. Konfiguracje elektronowe pierwiastków. Lasery. Ciała stałe. Poziomy
energetyczne w krysztale. Przewodnictwo elektryczne metali.

15. Fizyka jądrowa - Terminologia fizyki jądrowej. Energia wiązania jądra. Rozpad
promieniotwórczy. Datowanie na podstawie rozpadu promieniotwórczego. Fizyka
cząstek elementarnych. Model Standardowy. Oddziaływania fundamentalne.
Rozszerzanie się Wszechświata. Promieniowanie reliktowe. Ciemna energia i
materia.

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej.

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła.

Ćwiczenie 3. Badanie przepływu cieczy przez poziome przewody.

Ćwiczenie 4. Napięcie powierzchniowe cieczy.

Ćwiczenie 5. Wyznaczanie współczynnika lepkości.

Ćwiczenie 6. Wyznaczanie współczynnika przewodności wodnej gleby i
współczynnika filtracji.

Ćwiczenie 7. Sprawdzanie prawa Hooke`a.

Ćwiczenie 8. Badanie widm spektralnych pierwiastków za pomocą spektroskopu.

Ćwiczenie 9. Wyznaczanie stężenia cukru za pomocą sacharymetru.

Ćwiczenie 10. Wyznaczanie linii ekwipotencjalnych.

Ćwiczenie 11. Wyznaczanie oporu elektrycznego.

Ćwiczenie 12. Zjawisko fotoelektryczne.

Ćwiczenie 13. Pomiar aktywności próbki promieniotwórczej.

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, Część wykładów w formie on-line. Wybrane ćwiczenia w formie on-line

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 40%

Wymagania wstępne
Podstawy przyrodoznawstwa w zakresie szkoły średniej, umiejętność przeprowadzania operacji matematycznych, znajomość
funkcji i umiejętność ich obrazowania.
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Literatura
Obowiązkowa

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 1-2. Wydawnictwo Naukowe PWN1.
S. Przestalski, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.2.
Kamiński Zbigniew , Kamiński Wincenty Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. Tom 1 i 2 (Wydawnictwo3.
Naukowe PWN )
Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych, tomy 1-3. (OPEN Stax Polska) ISBN-13 wersji PDF4.
978-83-948838-1-2
Fizyka dla szkół wyższych wersja online5.
https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-1
https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-2
https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3

Dodatkowa

M. Skorko: Fizyka, PWN, Warszawa, 1979.1.
C. Bobrowski: Fizyka – krótki kurs dla inżynierów, WNT, Warszawa, 1981.2.
R. Resnick, D. Halliday, J. Walker: Podstawy Fizyki, Tom I-V, PWN, Warszawa, 20033.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GK_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych i
poznawczych związanych z zawodem geodety oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu, a także do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści.

GK_P6S_UW02 Absolwent potrafi mierzyć wybrane wielkości fizyczne stosując odpowiednie metody i aparaturę, a także
posługiwać się wybranymi przyrządami pomiarowymi.

GK_P6S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu zawansowanym zagadnienia dotyczące wybranych dziedzin fizyki
związanych z geodezją. Zna podstawowe zjawiska fizyczne występujące w elementach i układach
instrumentów geodezyjnych i systemów pomiarowych.


