
Problemy do egzaminu z fizyki dla I roku GiG i IMiC: 

 

 
Pojęcie ruchu i wielkości opisujące ruch; układy odniesienia  

 
Wielkości skalarne, wektorowe i działania na tych wielkościach. Podać przykłady wielkości 

fizycznych o charakterze skalarnym i wektorowym. 

 

Pojęcia prędkości liniowej i kątowej, przyspieszenia - liniowego i kątowego, składowe 

prędkości i przyspieszenia w układach kartezjańskim i biegunowym. 

 

Klasyfikacja ruchów punktu materialnego i bryły sztywnej  

 

Pojęcie środka masy i jego rola w opisie ruchu bryły sztywnej 

 

Podać przykłady składania ruchów punktu materialnego i bryły sztywnej 

 

Transformacje Galileusza między różnymi układami odniesienia. 

 

Trzy prawa dynamiki Newtona dla punktu materialnego i bryły sztywnej. Rola siły i momentu 

siły, masy i momentu bezwładności. 

 

Pojęcie pędu i prawo zachowania pędu dla punktu materialnego i układu punktów 

materialnych (bryły sztywnej).  Rola środka masy w ruchu układu. 

 

Pojęcie momentu pędu i prawo zachowania momentu pędu dla punktu materialnego i bryły 

sztywnej. 

 

Druga zasada dynamiki jako równanie ruchu. Podać przykłady. 

 

Opisać ruch drgający harmoniczny. Podać przykłady. 

 

Definicja pracy, związek miedzy pracą i energią. 

 

Pojęcie energii kinetycznej i potencjalnej, prawo zachowania energii mechanicznej dla punktu 

materialnego i bryły sztywnej 

 

Zderzenia sprężyste i niesprężyste. 

 

Różne rodzaje sił - siły fizyczne i pozorne, zachowawcze i niezachowawcze, podać przykłady.  

 

Pojęcie pola sił i wielkości opisujące to pole; porównać pole grawitacyjne z polem 

elektrostatycznym. 

 

Prawo Gaussa dla pól: grawitacyjnego, elektrycznego i magnetycznego. 

 

Porównać pole magnetyczne z polem elektrycznym. 

 



  Kondensator, pojemność kondensatora, pole kondensatora płaskiego z dielektrykiem i bez 

dielektryka. 

  

Pojęcie prądu elektrycznego i wielkości opisujące prąd elektryczny, prawa Ohma i Kirhoffa. 

 

Przepływ prądu przez elektrolity - prawa Faradaya, przepływ prądu przez gazy. 

 

Pole magnesu stałego, przewodnika z prądem, cewki.  

 

 Oddziaływanie wzajemne pola magnetycznego i prądu. Siła elektrodynamiczna, indukcja 

pola magnetycznego B, prawo Ampera, oddziaływanie dwóch przewodników z prądem. 

 

 Działanie silników elektrycznych i akceleratorów. 

.  

 Zmienne pola elektryczne i magnetyczne - prawo indukcji Faradaya, uogólnione prawo 

Ampera. Prądnica 

  

Równania Maxwella i ich znaczenie. 

 

Pojęcie fali i parametry charakteryzujące falę. Fale mechaniczne i fale elektromagnetyczne.  

 

Dyfrakcja, interferencja i polaryzacja fal. Zastosowania 

 

Fale stojące, dudnienia (akustyka, różne instrumenty muzyczne i ich strojenie)  

 

Efekt Dopplera. 

 

Światło jako fala elektromagnetyczna. 

 

Szczególna teoria względności : Problem z prędkością światła, transformacja Lorentza i jej 

konsekwencje –, problem z równoczesnością zdarzeń, dylatacja czasu, skrócenie długości, 

przyrost masy - potwierdzenia doświadczalne, energia i masa w fizyce relatywistycznej, 

interwał czasoprzestrzenny, stożek świetlny - IMiC 

 

Światło jako strumień fotonów,  efekt fotoelektryczny i  dwoista natura światła  

 

 Dwoista natura materii, fale de’Broglie’a , dyfrakcja elektronów i neutronów na kryształach. 

 

  Optyka geometryczna:   

  Prawa optyki geometrycznej, zwierciadła i soczewki,  akomodacja oka, mechanizm 

barwnego widzenia -IMiC 
 

Model atomu wodoru Bohra. 

 

Idee mechaniki kwantowej; równanie Schrodingera, sens funkcji własnej i wartości własnej. -

IMiC 

 

  Stan elektronu w atomie okreslony przez 4 liczby kwantowe i zakaz Pauliego. Budowa 

atomów wieloelektronowych. 



 

Lasery, zasada ich działania i zastosowania, holografia. -IMiC 

 

Stany elektronowe w krysztale - struktura pasmowa i jej związek z własnościami 

elektrycznymi materiałów.  IMiC 

 

Własności magnetyczne materiałów:diamagnetyki, paramagnetyki (prawo Curie), 

ferromagnetyki (temperatura Curie, domeny magnetyczne, pętla histerezy). 

 

Budowa jądra atomowego i izotopy, promieniotwórczość naturalna i rodzaje promieniowania 

jądrowego. 

 

 Prawo rozpadu, czas połowicznego zaniku i średni czas życia jądra. Szeregi 

promieniotwórcze.  

 

Reakcje jądrowe, energia jądrowa, reaktory jądrowe . 

 

 
 


