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Propozycja listy zagadnień na egzaminy dyplomowe 
Aktualizacja na r.akad. 2018/2019 

 
I. Studia I stopnia (egzamin licencjacki) 

Pytania ogólne dotyczące specjalności fizyka, fizyka medyczna 
1. Kinematyka i dynamika punktu materialnego. 
2. Praca i energia (energia kinetyczna i potencjalna).  
3. Prawo powszechnego ciążenia (masa bezwładna a masa grawitacyjna, prawa Keplera). 
4. Ruch drgający harmoniczny, zjawisko rezonansu. 
5. Szczególna teoria względności (transformacja Lorentza, skrócenie długości, dylatacja 

czasu). 
6. Pole elektryczne — (prawo Coulomba, prawo Gaussa, natężenie pola elektrycznego, 

potencjał elektryczny, ruch cząstki naładowanej w polu elektrycznym, praca i energia 
w polu elektrycznym). 

7. Pole magnetyczne — (wektor indukcji magnetycznej, ruch cząstki naładowanej w 
polu magnetycznym, pole magnetyczne przewodników z prądem, prawo Ampera, 
prawo Biota-Savarta). 

8. Prąd elektryczny, prawa przepływu prądu (prawa Ohma, Kirchhoffa, obwody 
elektryczne, praca i moc prądu elektrycznego). 

9. Indukcja elektromagnetyczna, indukcja własna, prawo Faradaya. Obwód z 
indukcyjnością i pojemnością – drgania gasnące układu. Prąd zmienny, obwody prądu 
zmiennego, obwód rezonansowy. 

10. Oddziaływanie pola magnetycznego na przewodniki z prądem (siła 
elektrodynamiczna, wzajemne oddziaływanie przewodników z prądem), 

11. Interferencja, dyfrakcja, polaryzacja fal elektromagnetycznych. 
12. Oprawa optyki geometrycznej, współczynnik załamania światła, dyspersja. 
13. Podstawy mechaniki kwantowej (funkcja falowa, równanie Schrödingera). 
14. Zjawisko fotoelektryczne. 
15. Dualizm korpuskularno-falowy. 
16. Podstawowe prawa termodynamiki. 
17. Prawa gazów doskonałych, silniki cieplne i ich sprawność, cykl Carnota. 
18. Przemiany promieniotwórcze i prawa nimi rządzące. 
19. Modele budowy atomu, struktura energetyczna atomu wodoru. 
20. Modele budowy jądra atomowego (kroplowy, powłokowy). 
21. Właściwości magnetyczne ciał (diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm). 
22. Ewolucja gwiazd. 
23. Charakterystyka podstawowych oddziaływań przyrody. 
24. Podstawowe zasady zachowania w fizyce. 
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Pytania ogólne dotyczące specjalności fizyka gier komputerowych i robotów 
 

1. Kinematyka punktu materialnego. 
Podstawowe pojęcia: położenie, prędkość, przyspieszenie. Układy inercjalne, zasada 
względności Przykłady ruchu: ruch jednostajnie przyspieszony, ruch po okręgu 
(prędkość i przyspieszenie kątowe, przyspieszenie styczne i dośrodkowe). 

2. Dynamika punktu materialnego. 
Podstawowe pojęcia: masa, pęd, siła. Zasady dynamiki Newtona. Przykłady sił: 
sprężysta, grawitacyjna, Lorentza, tarcia, oporu. Przykłady całkowania równań ruchu: 
rzut ukośny, oscylator harmoniczny.Pole magnetyczne, prawo Biota-Savarta, prawo 
Ampera, siła Lorentz’a 

3. Newtonowska teoria grawitacji. 
Prawo powszechnego ciążenia. Problem dwóch ciał w teorii grawitacji Newtona. 
Prawa Keplera. 

4. Dynamika układu punktów materialnych z więzami. 
Więzy i ich rodzaje. Równania Lagrange’a I i II rodzaju. 

5. Dynamika bryły sztywnej. 
Pojęcie bryły sztywnej. Momenty bezwładności. Moment pędu, moment 
bezwładności. Równania ruchu dla bryły sztywnej. 

6. Zasady zachowania. 
Zasada zachowania pędu, energii i momentu pędu. 

7. Zjawiska falowe w fizyce. 
Fale poprzeczne i podłużne. Prędkość grupowa i fazowa. Fale płaskie i kuliste. 
Zjawiska falowe: Dopplera, interferencja, dyfrakcja. 

8. Optyka geometryczna. 
Zasada Fermata. Prawo odbicia i załamania. Całkowite wewnętrzne odbicie. 
Przyrządy optyczne: zwierciadła, soczewki i światłowody. 

9. Elektryczność. 
Ładunki i pola, prawo Coulomba, wektor natężenia pola elektrycznego, prawo Gaussa. 

10. Magnetyzm. 
Pole magnetyczne, prawo Biota-Savarta, prawo Ampera, siła Lorentz’a. 

11. Termodynamika. 
Parametry stanu. Równanie stanu. Zasady termodynamiki. 

12. Podstawy mechaniki kwantowej. 
Fakty doświadczalne potwierdzające hipotezę kwantów. Funkcja falowa. Interpretacja 
fizyczna funkcji falowej. Równanie Schrödingera. 

13. Astronomia. 
Budowa układu słonecznego. Budowa gwiazdy i jej ewolucja. Ewolucja 
wszechświata. 
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Pytania z zakresu przedmiotów specjalistycznych 
 
Specjalność: fizyka medyczna  

1. Na czym polega zjawisko osmozy? 

2. Skąd się bierze obniżony potencjał wnętrza komórki?  
3. Dlaczego w badaniu EKG rejestrowanych jest wiele przebiegów napięciowych?  

4. Jaka jest idea tomografii pozytronowej? 
5. Jakie fizyczne czynniki mogą działać na człowieka? 

 
Specjalność: fizyka gier komputerowych i robotów 
 

1. Sortowanie danych.  
2. Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych. 

3. Numeryczne rozwiązywanie układów równań. 
4. Fizyka w grach komputerowych. 

5. Tranzystory – zasada działania. 
6. Projektowanie filtrów analogowych i ich sprzętowa implementacja. Filtr Butterwortha. 

7. Fizyka modeli oświetlenia w grafice 3D. 
8. Omów główne cechy systemów operacyjnych. Porównaj systemy Linux i Windows. 
9. Dokonać porównania obsługi procesów i wątków w dzisiejszych systemach 

operacyjnych.  

10. Omów różnice między ideą programowania obiektowego i proceduralnego.  
11. Omów budowę i zasadę działania drukarek 3D typu RepRap. 

12. Wymień i krótko scharakteryzuj protokoły wykorzystywane w IoT. 
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II. Studia II stopnia (egzamin magisterski) 
 

Pytania ogólne 
 

1. Dynamika Newtona. Przestrzeń i czas. Zasady dynamiki, układy inercjalne i 
nieinercjalne. Ruch w polu sił centralnych, prawa Keplera. 

2. Transformacje Galileusza i Lorentza. Masa relatywistyczna. Energia relatywistyczna. 
3. Dynamika bryły sztywnej. Moment bezwładności. Prawo zachowania momentu pędu.  
4. I i II zasada termodynamiki. Energia wewnętrzna układu. Ciepło. Odwracalność 

procesów termodynamicznych. Temperatura absolutna. Entropia.  

5. Dyfrakcja światła, dyfrakcja Fresnela. Obraz dyfrakcyjny jako transformata Fouriera. 
6. Pole magnetyczne. Prawo Biota-Savarta. Dipol magnetyczny w polu magnetycznym. 

Przenikalność magnetyczna. Energia pola magnetycznego. Prawo indukcji Faraday’a. 
7. Równania Maxwella i ich sens fizyczny. 
8. Sieć Bravais, struktury krystalograficzne, odwrotna i jej związek z siecią rzeczywistą, 

techniki badań struktur krystalograficznych.  

9. Struktura pasmowa kryształów. 
10. Wiązania w materii skondensowanej. 
11. Twierdzenie Clausiusa, entropia, potencjały termodynamiczne, układy ze zmienną 

liczbą cząstek, potencjał chemiczny, równanie Gibbsa-Duhema, równowaga 
termodynamiczna, reguła faz Gibbsa, równanie Clausiusa-Clapeyrona. 

12. Rozkład Maxwella-Boltzmanna. 
13. Zespoły statystyczne (mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki kanoniczny), ich 

równoważność w granicy termodynamicznej. 
14. Gazy doskonałe (Fermiego-Diraca, Bosego-Einsteina, relatywistyczny gaz Fermiego, 

gaz fotonów, gaz fononów, kondensaty Bosego-Einsteina). 

15. Równanie Pauliego dla cząstki o spinie 1/2, sprzężenie spin-orbita. 
16. Atom wieloelektronowy w zewnętrznym polu elektromagnetycznym. 

17. Model standardowy cząstek elementarnych. 

 
Pytania z zakresu przedmiotów specjalistycznych 

 
II.1 Specjalność: fizyka doświadczalna 

1. Oddziaływania magnetyczne (dipolowe, oddziaływania wymiany). 
2. Diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm, antyferromagnetyzm, domeny 

magnetyczne. 

3. Efekt Halla. 
4. Efekty Faradaya, efekt Kerra, dichroizm kołowy i liniowy. 

5. Rezonans w materiałach magnetycznych, fale spinowe, FMR, NMR, BLS 
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6. Pomiary właściwości magnetycznych statycznych – magnetometria, magnetyczna an 
izometria 

7. Wizualizacja magnetycznych struktur domenowych: metody proszkowe, 
magnetooptyczne, MFM (+AFM/STM). 

8. Magnetooptyczne techniki synchrotronowe (XANES, EXAFS, XMCD). 

9. Oddziaływanie cząstek naładowanych, neutronów i promieniowania gamma z materią. 
10. Rozszczepienie jąder ciężkich. Reakcja łańcuchowa. Reakcje syntezy termojądrowej. 

 
II.2. Specjalność: fizyka teoretyczna 

1. Symetrie układów i ich związek z zasadami zachowania. 
2. Algebra operatorów kreacji i anihilacji, stany kwantowe, operator liczby obsadzeń. 
3. Teoria kwantowego momentu pędu - klasyfikacja reprezentacji unitarnych algebry 

SU(2), 

4. Związek spinu ze statystyką i jego konsekwencje. 

 
 
II.3. Specjalność: fizyka medyczna 

1. Czym się różni betatron od cyklotronu?  
2. Dlaczego nie możemy przyspieszać cząstek w falowodzie będącym regularnym 

cylindrem?  
3. Co to znaczy równowaga fotonowo-elektronowa w oddziaływaniu promieniowania 

rentgenowskiego z materią? 
4. Jeżeli jony o różnym ładunku lecą tą samą trajektorią w polu elektrycznym to jaka jest 

relacja pomiędzy ich energiami kinetycznymi? 
5. Co to jest równoważna stała ekspozycyjna i jak możemy ją obliczyć teoretycznie? 


