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Treści merytoryczne przedmiotu

LICZBA GODZIN

PROGRAM WYKŁADU
1.

Elektrostatyka:
- podstawowe prawa elektrostatyki, prawo Coulomba, prawo
Gaussa, zasada zachowania ładunku elektrycznego
- praca w polu elektrycznym, energia potencjalna ładunków w polu
elektrycznym; związek pomiędzy potencjałem a natężeniem pola
elektrycznego
- równania Poissona i Laplace’a
przykłady obliczenia natężenia i potencjału pola elektrycznego
- przewodnik w polu elektrycznym, pojemność przewodników;
energia pola elektrycznego.
- ładunek elementarny i doświadczenie Millikana
- dielektryki w polu elektrycznym

5

2.

Prąd elektryczny stały:
- klasyczna teoria przewodnictwa metali
- prawa przepływu prądu stałego: prawo Ohma, prawa Kirchhoffa,
prawo Joule’a-Lenza
- przepływ prądu elektrycznego przez elektrolity, prawa elektrolizy
Faradaya
- prądy elektryczne w gazach.

5

3.

Pole magnetyczne magnesów i prądów stałych:
- wektor indukcji magnetycznej, siła Lorenza, działanie pola
magnetycznego na przewodnik i obwód z prądem elektrycznym
- pole magnetyczne przewodnika z prądem, wektor natężenia pola
magnetycznego, prawo Ampere’a, natężenie pola magnetycznego
wewnątrz solenoidu
- prawo Biota-Savarta, prawo Gaussa, oddziaływanie przewodników z
prądem.
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4.

Zjawisko indukcji magnetycznej, pole elektromagnetyczne, prądy
zmienne:
- strumień indukcji magnetycznej, prawo indukcji Faradaya, reguła
Lenza, indukcja wzajemna i własna, energia pola magnetycznego
- prąd przemienny i jego wytwarzanie, kondensator i indukcyjność w
obwodzie prądu przemiennego, obwody RLC.
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5.

Drgania obwodów elektrycznych, równania Maxwella i prawa fizyczne
w nich zawarte:
- drgania w obwodzie LC, drgania wymuszone i rezonans, prąd
przesunięcia, wirowe pole magnetyczne
- inna postać praw indukcji Faradaya i Ampere’a, równania
Maxwella.
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6.

Pole elektryczne i magnetyczne w materii:
- pole elektryczne w ośrodkach nieprzewodzących, polaryzacja
elektryczna, równanie Claussiusa-Mossottiego
- wybrane wiadomości o własnościach magnetycznych materii,
przenikalność magnetyczna, wektor magnetyzacji, elementy klasycznej
teorii dia- i paramagnetyzmu, ferromagnetyki.
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Razem wykład:

30

PROGRAM ĆWICZEŃ
1. Zastosowanie praw elektrostatyki do rozwiązywania wybranych
zagadnień rachunkowych związanych z wyznaczaniem pola
elektrostatycznego, obliczaniem pracy w polu elektrostatycznym oraz
pojemności zastępczej układów kondensatorów.
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2. Rozwiązywanie zagadnień rachunkowych związanych z prawami
przepływu stałego prądu elektrycznego.
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3. Zastosowanie praw związanych ze stałym polem magnetycznym do
rozwiązywania wybranych zagadnień rachunkowych.

5

4. Rozwiązywanie zagadnień związanych ze zjawiskiem indukcji i
przepływem prądu przemiennego.

5

5. Zastosowanie równań Maxwella do rozwiązywania prostych zagadnień
związanych z opisem pola elektromagnetycznego.

5

6. Rozwiązywanie wybranych zagadnień rachunkowych związanych z
elektrycznymi i magnetycznymi właściwościami materii.

5

Razem ćwiczenia:

ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN:

30

60

Metody oceny:
Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwiów cząstkowych:
Kolokwium 1: działy 1-3
Kolokwium 2: działy 4-6
Egzamin:
1. Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu ćwiczeń
2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje zadania podobne do tych, które
były wykonywane na ćwiczeniach. W części ustnej zdający losuje bilet z trzema pytaniami
nawiązującymi bezpośrednio do haseł programowych podanych w programie wykładu.
3. Studenci którzy zaliczyli ćwiczenia na ocenę co najmniej dobra i uzyskali z części pisemnej egzaminu
ocenę nie niższą niż 4.0 mogą –na własne życzenie- zakończyć egzamin na części pisemnej z wynikiem
jaki w tej części uzyskali.
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