
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Fizyka ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
Physics 

Kierunek studiów:  Technologia żywności i żywienie człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr hab. Bogdan Nowakowski (w r. akad. 2015/16) 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Fizyki 

Jednostka realizująca: Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) stacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z fizyką w zakresie niezbędnym dla 

wytłumaczenia podstawowych zjawisk przyrodniczych oraz stwarzającym podstawy dla 

dalszego kształcenia inżyniera specjalisty w zakresie technologii żywności i żywienia 

człowieka w ramach specjalistycznych przedmiotów przyrodniczych i technicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 15;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30;  

Metody dydaktyczne: Wykłady, doświadczenia laboratoryjne i opracowanie wyników pomiarów, konsultacje  

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładów:  Kinematyka i dynamika punktu materialnego i bryły sztywnej. 

Zasada zachowania pędu i momentu pędu. Praca, moc, energia, zasada zachowania 

energii. Drgania harmoniczne i fale mechaniczne. Elementy mechaniki cieczy i gazόw. 

Ciepło, praca, energia wewnętrzna, zasady termodynamiki. Pole elektryczne, prąd 

elektryczny. Elektromagnetyzm: pole magnetyczne, indukcja elektromagnetyczna, prąd 

zmienny, fale elektromagnetyczne. Optyka geometryczna i falowa. Fizyka atomowa, 

budowa atomów. Podstawowe własności jąder, promieniotwórczość.  

Tematyka ćwiczeń:  Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki, termodynamiki, elektryczności 

i optyki. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
- 

Założenia wstępne: znajomość fizyki w zakresie programu szkoły średniej 

Efekty kształcenia: 

01 - zna ogólne prawa fizyki konieczne 

dla zrozumienia zjawisk występujących 

w przyrodzie, a także stanowiące 

podstawę dla nauczania innych 

przedmiotów przyrodniczych i 

technicznych. 

02 - zna jednostki podstawowych 

wielkości fizycznych i rozumie zapis 

ich wielokrotności określanych przez 

przedrostki   

03 -  potrafi rozwiązywać proste 

zadania fizyczne, konieczne dla 

ilościowego określenia efektów zjawisk 

przyrodniczych i procesów 

technicznych 

04 -  zna i prawidłowo stosuje główne techniki 

pomiaru podstawowych wielkości fizycznych  

05 - potrafi posługiwać się prostymi 

przyrządami mechanicznymi (suwmiarką, wagą, 

stoperem), elektrycznymi (woltomierzem, 

amperomierzem), optycznymi (refraktometr, 

polarymetr)  

06 - potrafi opracowywać wyniki pomiarów i 

oszacować ich niedokładność 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

Efekt 01, 2, 3 – egzamin pisemny  

Efekt 02, 4, 5, 6 – łączna ocena ćwiczeń obejmująca: kolokwium na ćwiczeniach, ocena 

eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć, ocena pisemnych sprawozdań z zadań 

laboratoryjnych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

karta pytań egzaminacyjnych z oceną,  imienne karty oceny studenta 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu: 

 

 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 Egzaminu - 50%, ćwiczenia - 50%  

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Aula i sale laboratoryjne 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  

1. Bobrowski Cz., 1998: Fizyka - krόtki kurs. WNT.   

2. Hewitt P.G., 2000: Fizyka wokόł nas. PWN  

3. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie Kat. Fizyki SGGW, kf.sggw.pl   

4. E. Nowakowska, E. Gierlik, 2001: Fizyka w zadaniach. Wyd. SGGW. 

5. Dołowy K.: Fizyka dla przyrodników t. I, II.  Wydawnictwa SGGW, Warszawa 1995 

UWAGI:      
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 100 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna ogólne prawa fizyki konieczne dla zrozumienia zjawisk 

występujących w przyrodzie, a także stanowiące podstawę dla 

nauczania innych przedmiotów przyrodniczych i technicznych 

K_W01, K_W06  

02 zna jednostki podstawowych wielkości fizycznych i rozumie 

zapis ich wielokrotności określanych przez przedrostki  

K_W01, K_W08, K_W09 

03 student potrafi rozwiązywać proste zadania fizyczne, konieczne 

dla ilościowego określenia efektów zjawisk i procesów 

K_W06, K_U01 

04 student zna i prawidłowo stosuje główne techniki pomiaru 

podstawowych wielkości fizycznych 

K_W08, K_U01, K_U04 

05 potrafi posługiwać się prostymi przyrządami mechanicznymi 

(suwmiarką, wagą, stoperem), elektrycznymi (woltomierzem, 

amperomierzem), optycznymi (refraktometr, polarymetr)  

06 - potrafi opracowywać wyniki pomiarów i oszacować ich 

niedokładność  

K_W08, K_U01, K_U04  

 

 

 

K_U04, K_U05  

 


