
Pytania egzaminacyjne z fizyki ogólnej

1. Wyjaśnij jaki uk lad odniesienia nazywamy inercjalnym, a jaki nieinercjalnym. Podaj
przyk lady takich uk ladów. Omów poj ↪ecie pseudosi ly. Wyjaśnij wyst ↪epowanie si ly
Coriolisa na powierzchni Ziemi i podaj skutki jej dzia lania.

2. Podaj prawa rz ↪adz ↪ace spr ↪eżystymi i niespr ↪eżystymi zderzeniami w ramach mecha-
niki klasycznej. Rozważ ruch dwóch mas w uk ladzie środka masy i uk ladzie labora-
toryjnym. Wyjaśnij poj ↪ecie parametru zderzenia, środka masy, masy zredukowanej
oraz przekroju czynnego na zderzenie.

3. Omów poj ↪ecia lagrangianu, hamiltonianu, oraz przedyskutuj równania ruchu me-
chaniki klasycznej w uj ↪eciu Lagrange’a i Hamiltona. Podaj twierdzenie Liouville’a.

4. Omów równanie ruchu harmonicznego; przedyskutuj poj ↪ecia amplitudy, okresu i cz ↪es-
totliwości drgań. Scharakteryzuj drgania wymuszone oscylatora harmonicznego.

5. Omów poj ↪ecia kr ↪etu i momentu si ly. Przedstaw zasad ↪e zachowania kr ↪etu oraz
przyk lady jej obowi ↪azywania w przyrodzie.

6. Omów twierdzenie Noether oraz przedyskutuj zwi ↪azek symetrii z ca lkami ruchu. Po-
daj przyk lady zachowanych wielkości fizycznych oraz odpowiadaj ↪acych im symetrii.

7. Omów w lasności p lynu idealnego, równanie jego ci ↪ag lości oraz podaj treść prawa
Bernoulliego.

8. Omów pierwsz ↪a zasad ↪e termodynamiki oraz poj ↪ecia ciep la, energii wewn ↪etrznej i
ciep la w laściwego.

9. Omów drug ↪a zasad ↪e termodynamiki oraz przedyskutuj poj ↪ecia entropii i nieodwra-
calności procesu.

10. Przedyskutuj probabilistyczn ↪a definicj ↪e stanu równowagi oraz zjawisko fluktuacji.

11. Porównaj w lasności gazu doskona lego i rzeczywistego oraz przedstaw i omów równania
opisuj ↪ace stan tych gazów. Wyjaśnij poj ↪ecie temperatury krytycznej.

12. Omów poj ↪ecie przej́scia fazowego oraz jego rodzaje. Zdefiniuj poj ↪ecie parametru
uporz ↪adkowania. Podaj i krótko scharakteryzuj przyk lady znanych ci przej́sć fazo-
wych.

13. Podaj definicj ↪e temperatury oraz znane Ci skale termometryczne. Przedyskutuj
rozk lad pr ↪edkości cz ↪asteczek w gazie.

14. Przedstaw zasad ↪e dzia lania silnika cieplnego. Wyjaśnij poj ↪ecie sprawności silnika
oraz sposób jej obliczenia. Podaj przyk lady różnych cykli termodynamicznych,
w oparciu o które pracuj ↪a silniki cieplne.
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15. Omów prawa odbicia i za lamania świat la oraz poj ↪ecie ca lkowitego wewn ↪etrznego
odbicia.

16. Omów zjawisko interferencji fal oraz zasad ↪e superpozycji.

17. Omów zjawisko dyfrakcji fal oraz poj ↪ecie zdolności rozdzielczej.

18. Omów efekt Dopplera oraz przedstaw jego przejawy w akustyce, optyce i astrofizyce.

19. Przedstaw zasad ↪e dzia lania lasera. Omów podstawowe typy laserów oraz podaj
przyk lady ich zastosowania w badaniach fizycznych.

20. Omów zjawisko polaryzacji świat la, sposoby jej uzyskiwania i pomiaru. Podaj
przyk lady wykorzystania polaryzacji świat la w badaniach przyrody.

21. Dokonaj charakterystyki pola elektrostatycznego oraz magnetycznego oraz podaj
prawa obowi ↪azuj ↪ace dla tych pól. Wyjaśnij zasad ↪e superpozycji nat ↪eżeń pól.

22. Podaj definicj ↪e oporu elektrycznego oraz prawo Ohma. Wyjaśnij od jakich wielkości
fizycznych zależy opór przewodnika liniowego. Wyjaśnij poj ↪ecia przewodności i oporu
w laściwego oraz g ↪estości pr ↪adu.

23. Omów zjawisko indukcji elektromagnetycznej i podaj przyk lady jego zastosowania.
Wyjaśnij poj ↪ecia wspó lczynnika samoindukcji i indukcji wzajemnej.

24. Podaj prawo Biota-Savarta oraz opis pola magnetycznego pochodz ↪acego od pr ↪adu
w przewodniku liniowym i ko lowym oraz od solenoidu.

25. Scharakteryzuj paramagnetyki, diamagnetyki i ferromagnetyki.

26. Omów zjawisko rezonansu w obwodach drgaj ↪acych, zasad ↪e powstawania fal elektro-
magnetycznych oraz wyjaśnij poj ↪ecie pr ↪adu przesuni ↪ecia.

27. Omów równania Maxwella oraz g lówne cechy fal elektromagnetycznych.

28. Omów hipotez ↪e atomow ↪a budowy materii. Na jej podstawie przedstaw jakościowe
wyt lumaczenie w lasności cia l sta lych, cieczy i gazów.

29. Dokonaj charakterystyki metali, pó lprzewodników i izolatorów.

30. Przedyskutuj zjawisko ruchów Browna oraz jego zwi ↪azek z hipotez ↪a atomow ↪a.

31. Przedstaw g lówne postulaty szczególnej teorii wzgl ↪edności. Omów eksperyment
Michelsona-Morleya oraz wynikaj ↪ace z niego wnioski fizyczne.

32. Omów transformacje Galileusza i Lorentza. Podaj relatywistyczne prawo dodawania
pr ↪edkości. Wyjaśnij poj ↪ecie równoważności masy i energii.

33. Przedyskutuj relatywistyczne skrócenie d lugości oraz dylatacj ↪e czasu; co to jest
paradoks bliżni ↪at?
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34. Przedyskutuj g lówne postulaty ogólnej teorii wzgl ↪edności oraz najważniejsze testy
doświadczalne tej teorii.

35. Omów równanie Schrödingera oraz przedyskutuj implikacje jego rozwi ↪azania dla
poziomów energetycznych atomu wodoru.

36. Przedstaw zasad ↪e nieoznaczoności Heisenberga oraz poj ↪ecie drgań zerowych uk ladu
kwantowo-mechanicznego.

37. Przedstaw podstawowe idee mechaniki kwantowej na przyk ladzie rozpraszania cz ↪astek
na dwóch szczelinach.

38. Omów zjawiska fotoelektryczne i Comptona oraz dokonaj charakterystyki promie-
niowania cia la doskonale czarnego.

39. Scharakteryzuj zjawiska nadprzewodnictwa i nadciek lości. Podaj przyk lady za-
chowań uk ladów nadprzewodz ↪acych i nadciek lych oraz podstawy kwantowej inter-
pretacji tych efektów.

40. Przedstaw g lówne za lożenia standardowej teorii Wielkiego Wybuchu wszechświata
oraz najważniejsze argumenty obserwacyjne za jej s luszności ↪a.
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