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Program zajęć
Mechanika punktu materialnego, bryły sztywnej, gazów i cieczy:

1. Jednostki, wielkości fizyczne, zjawiska fizyczne, pomiary fizyczne
2. Ruch wzdłuż linii prostej
3. Wektory
4. Ruch na płaszczyźnie (i w trzech wymiarach)
5. Zasady dynamiki Newtona, siły 
6. Siła tarcia, siły oporu gazów i cieczy
7. Praca i energia kinetyczna
8. Energia potencjalna (grawitacja, sprężystość), zasada zachowania energii
9. Grawitacja (prawo powszechnego ciążenia)
10. Zasada zachowania pędu, zderzenia
11. Ruch harmoniczny, zjawisko rezonansu
12. Kinematyka bryły sztywnej
13. Dynamika bryły sztywnej
14. Zasada zachowania momentu pędu
15. Statyka, elastyczność
16. Mechanika płynów (prawo Archimedesa, ciśnienie hydrostatyczne, prawo Bernoulliego)
17. Fale mechaniczne, dźwięk



Literatura polecana do wykładu:

Zapraszam na stronę:   http://dydaktyka.fizyka.umk.pl (po lewej stronie zakładka Fizyka Ogólna dla AiR)

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/806


Zaliczenie wykładu:

• Egzamin odbywa się w sesji zimowej (3 luty 2020) z materiału obejmującego semestr zimowy i 
przerobionego na wykładzie. 

• Możliwość ustalenia innego terminu jeszcze przed oficjalną sesją.

• Do egzaminu można przystąpić tylko po otrzymaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń.

• Egzamin realizowany jest w formie pisemnej i składa się z 18 pytań typu testowego wielokrotnego 
wyboru i 3 prostych zadań otwartych z koniecznością obliczenia wyniku końcowego, które mają na celu 
sprawdzenie wiedzy i umiejętności studenta. Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 120 minut bez 
przerwy. Podczas egzaminu nie można korzystać z żadnego rodzaju materiałów pomocniczych, tablic, 
telefonów komórkowych, laptopów itp. (za wyjątków określonych przez wykładowcę). Próby pracy 
niesamodzielnej, zgodnie z uchwałą Senatu UMK, skutkować będą oceną niedostateczną z egzaminu. 
Pytania testowe i zadania oceniane są przez przyznanie 1 punktu za poprawne rozwiązanie, a 0 punktów 
za rozwiązanie błędne lub jego brak. Podstawę zaliczenia egzaminu stanowi uzyskanie co najmniej 50 % 
maksymalnej liczby punktów.

• Studentom, którzy nie zaliczyli egzaminu na ocenę pozytywną w I terminie przysługuje prawo do 
egzaminu poprawkowego (tzw. II termin) w czasie sesji poprawkowej - w dniu wyznaczonym przez 
egzaminatora i ogłoszonym podczas ustalania terminów egzaminu. W przypadku studentów, którzy z 
nieusprawiedliwionych przyczyn nie przystąpili do egzaminu w I terminie, termin egzaminu 
poprawkowego staje się II terminem.



Fizyka
• Fizyka jest najbardziej fundamentalną ze wszystkich nauk ścisłych. Fizyka jest nauką o 

naturze – czyli o tym wszystkim czego da się dotknąć. Matematyka jest językiem fizyki.

• Fizyka pozwala nam zrozumieć jak działa świat oraz jaki wpływ na świat mają działania 
człowieka.

• Fizyka leży u podstaw inżynierii i technologii. Żaden inżynier nie zaprojektuje jakiegokolwiek 
praktycznego urządzenia bez znajomości praw fizyki.

• Nauka fizyki to jak poznawanie zasad gry, którą prowadzi z nami natura.

https://www.storyboardthat.com/storyboards/kattyquilcabarcelli/game-2



Fizyka klasyczna

ruch prostoliniowy ruch na płaszczyźnie (rzuty ukośne) ruch po okręgu

siły i zasady dynamiki Newtona różne rodzaje sił stan nieważkości



Fizyka klasyczna

energia kinetyczna i potencjalna (grawitacji i sprężystości)

praca

zasada zachowania energii



Fizyka klasyczna
Prawo powszechnego ciążenia Newtona

Pęd, zasada zachowania pędu

Ruch harmoniczny Rezonans



Fizyka klasyczna

Ruch bryły sztywnej Statyka ciał Zasada zachowania momentu pędu

hydrostatyka i hydrodynamika Ruch falowy, dźwięk



Fizyka jest nauką eksperymentalną i zajmuje się pomiarem wielkości fizycznych
(będących miarą różnych cech natury). Pomiar wielkości fizycznej polega na jej
porównaniu w określony sposób ze wzorcem, czyli wielkością tego samego rodzaju
przyjętą za jednostkę.







Skala w fizyce

Fizyka dla szkół wyższych 
Tom 1 by OpenStax

http://htwins.net/scale2/ https://www.youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0

https://openstax.org/details/books/fizy
ka-dla-szkół-wyższych-tom-1



Jednostki jako sposób sprawdzenia 
równań i dedukcji zależności

1. Jabłko nie może równać się gruszce! 

Kiedy wykonujesz skomplikowane obliczenia z trudnymi równaniami łączącymi kilka 
wielkości fizycznych, musisz rutynowo sprawdzać czy jednostki obu stron równania są takie 
same!

Przykład: czy okres drgań wahadła  może być równy                        , gdzie l to długość 
wahadła, g to przyspieszenie grawitacyjne (w pobliżu powierzchni Ziemi)?  

2. Jednostki można wykorzystać do dedukcji zależności fizycznych.

Np. zgadnijmy od czego zależy czas spadku swobodnego?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Która piłka spadnie pierwsza na podłogę?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Jak szybko trzeba kręcić, aby woda nie wylała się?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Dlaczego satelita nie spada na ziemię?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Czy kulka może pokonać pętlę śmierci?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Co to jest stan nieważkości?

https://www.youtube.com/watch?v=tgRMAVoHRbk



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Czy ptak może sfrunąć w dół i złapać 
robaka jeśli Ziemia porusza się z prędkością 
30 km/s?

bezwładność w akcji



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Dlaczego tak wystrzeliła?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Co tak kręci?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Jak to się trzyma?



Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.

Czy na księżycu możliwe jest picie napojów przy pomocy słomki?



Kto zmierzy się z piłeczką pingpongową?

Każda wykształcona osoba powinna znać podstawowe reguły według, 
których funkcjonuje otaczający nas świat.


