
Zagadnienia na egzamin z wykładu „Fizyka” (2018/2019)

1. Układ odniesienia, promień wodzący
2. Punkt materialny - definicja
3. Ruch postępowy i ruch obrotowy – definicje
4. Prędkość – wzory na wartość chwilową i na wartość średnią
5. Gęstość, ciśnienie – wzory na wartość punktową i wartość średnią
6.  Wektor prędkości i składowe tego wektora
7. Przyspieszenie – wzory na wartość chwilową i na wartość średnią
8. Wektor przyspieszenia i składowe tego wektora
9. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym: składowa styczna i składowa normalna
10.  Ruch po okręgu; definicje  i  oraz związki pomiędzy s i , v i , a i            
11.  Analogie pomiędzy wzorami na ruch prostoliniowy a wzorami na ruch po okręgu
12. Zasady dynamiki Newtona
13. Układ inercyjny
14. Zasada zachowania pędu - wyprowadzenie
15. Siła odśrodkowa (wzór)
16. Siła Coriolisa (wzór)
17. Praca – wzory w przypadku prostoliniowym i krzywoliniowym
18. Prawo powszechnego ciążenia; energia potencjalna pola grawitacyjnego
19. Wyznaczenie pracy siły ciężkości po drodze zamkniętej w polu grawitacyjnym  jednorodnym
20. Siła zachowawcza
21. Zasada zachowania energii mechanicznej
22. Moment pędu; moment pędu punktu materialnego w ruchu po okręgu
23. Związek pomiędzy momentem pędu a momentem siły
24. Zasada zachowania momentu pędu
25.  Analogie pomiędzy wzorami na ruch postępowy a wzorami na ruch obrotowy
26. Ruch harmoniczny – definicja, siła, równanie ruchu i jego rozwiązanie x(t) (bez wyprowadzenia)
27.  Ruch harmoniczny – znajdź rozwiązanie równania ruchu
28. Energia potencjalna i całkowita w ruchu harmonicznym
29. Okres wahań wahadła matematycznego - wyprowadzenie
30. Okres wahań wahadła fizycznego
31.  Drgania harmoniczne tłumione: siła, równanie ruchu i jego rozwiązanie x(t) (bez wyprowadzenia)
32. Drgania wymuszone: częstość rezonansowa (bez wyprowadzenia)
33.  Zasada superpozycji fal
34.  Długości fali stojącej wzbudzonej na zamocowanej na dwóch końcach strunie
35. Prawo Hooke'a
36.  Przemiana izobaryczna
37.  Przemiana izochoryczna
38. Przemiana izotermiczna
39. Równanie Clapeyrona
40. Równanie van der Waalsa
41. Ciepło właściwe
42. Energia wewnętrzna gazu
43. I zasada termodynamiki
44.  Szczególne przypadki I z. termodynamiki dla przemian: izotermicznej, izochorycznej i adiabatycznej
45. II zasada termodynamiki
46. Cykl Carnota: sprawność silnika Carnota
47. Prawo Coulomba
48. Natężenie pola elektrycznego i indukcja elektryczna
49. Prawo Biota, Savarta i Laplace'a
50. Strumień elektryczny i strumień magnetyczny



51. Prawo Gaussa
52. Wykaż, że z prawa Gaussa wynika prawo Coulomba
53. Prawo Gaussa dla magnetyzmu
54. Równania Maxwella
55. Prawo Faradaya i reguła Lenza
56.  Wyprowadź wzór na pracę wykonaną przy przesunięciu ładunku punktowego od położenia r1 do r2 w 

polu elektrostatycznym
57. Prawo Ampera
58.  Prawo odbicia i prawo załamania
59. Zasada Fermata
60. Wyprowadź z zasady Fermata prawo odbicia
61.  Wyprowadź z zasady Fermata prawo załamania
62. Całkowite wewnętrzne odbicie
63. Zasada Huygensa
64. Kąt Brewstera
65. Doświadczenie Younga; wyprowadzenie wzoru na maksima
66. Długość fali de Broglie'a
67.  Równanie Schrödingera


