
PROGRAM WYKŁADU 

„ELEKTROMAGNETYZM I OPTYKA” 

dla kierunku: ‘Fizyka Techniczna’ – semestr drugi - 60 h 

 
 
 
I. Ruch falowy 

1. Definicje podstawowych pojęć (rodzaje fal – różne kryteria podziału, równanie fali o 

stałym kształcie) 

2. Równanie falowe d’Alemberta 

3. Fale sprężyste (fala podłużna w pręcie, fala poprzeczna na strunie, ogólna formuła na 

prędkość fali sprężystej) 

4. Fale na powierzchni wody 

5. Natężenie fali 

6. Ruch falowy w ośrodku dyspersyjnym (pojęcie prędkości grupowej) 

7. Zjawisko Dopplera 

8. Zasada Huygensa i dyfrakcja fal na szczelinie 

9. Interferencja dwóch fal (doświadczenie Younga, fale stojące i rezonans akustyczny) 

 
II. Szczególna teoria względności 

1. Prędkość światła (doświadczenie Michelsona-Morleya, postulaty Einsteina) 

2. Transformacja Lorentza 

3. Diagram Minkowskiego i interwał czasoprzestrzenny 

4. Konsekwencje transformacji Lorentza (relatywistyczne: dodawanie prędkości, 

transformacja przyspieszenia, skrócenie długości, dylatacja czasu) 

5. Pęd relatywistyczny 

6. Relatywistyczne ujęcie problemu energii (energia całkowita i spoczynkowa, 

relatywistyczna energia kinetyczna) 

7. Wybrane efekty relatywistyczne (relatywistyczne: efekt Dopplera, zwężenie wiązki 

promieniowania, paradoks bliźniąt) 

 
III.  Podstawowe operatory różniczkowe 

1. Podstawowa charakterystyka pola (pole skalarne i wektorowe, symetria pola) 

2. Operatory różniczkowe (nabla, gradient, dywergencja, rotacja, laplasjan, szczególne 

przypadki pól wektorowych, przykładowe twierdzenia, przykłady obliczeń) 

 

IV.  Elektrostatyka ładunków punktowych 
1. Ładunek elektryczny; przewodniki i izolatory 

2. Pole elektryczne (natężenia pola, potencjał elektryczny, zasada superpozycji, dipol 

elektryczny, kwadrupol elektryczny) 

3. Prawo Gaussa (pojęcie strumienia pola E, wyprowadzenie prawa Gaussa)  

 
V. Pole elektrostatyczne ładunków przestrzennych 

1.   Prawo Gaussa a prawo Coulomba 

2.   Jednorodnie naładowana sfera 

3. Jednorodnie naładowana kula 

4. Jednorodnie naładowany nieskończony pręt 

5. Jednorodnie naładowana nieskończona płaszczyzna 

6. Dwie równoległe i przeciwnie naładowane płaszczyzny – kondensator płaski 



7. Naładowany przewodnik 

8. Dwie kule połączone długim przewodnikiem 

9. Jednorodnie naładowana nieskończona płyta 

 
VI.  Elektrostatyka dielektryków, pojemność elektryczna 
1. Pojemność elektryczna i pojęcie kondensatora 

2. Kondensator płaski 

3. Łączenie kondensatorów 

4. Kondensator cylindryczny 

5. Pojemność izolowanej kuli i kondensatora kulistego 

6. Energia pola elektrycznego 

7. Kondensator płaski z dielektrykiem 

8. Trzy wektory elektryczne 

 
VII. Obwody prądu stałego, energia i moc prądu stałego 
1. Pojęcie natężenia prądu 

2. Prawo Ohma (prawo Ohma dla przewodnika, mikroskopowe prawo Ohma) 

3. Praca i moc prądu elektrycznego (najprostszy obwód elektryczny, ciepło Joule’a) 

4. Obwody prądu stałego (pojęcie siły SEM, łączenie oporników i opór zastępczy, prawa 

Kirchoffa) 

5. Pole elektryczne w ośrodkach przewodzących (różniczkowa postać prawa Gaussa i 

równania Poissona i Laplace’a, równanie ciągłości i 1 prawo Kirchoffa w wersji 

różniczkowej, przykłady zastosowań) 

 

VIII. Pole magnetyczne 
1. Pojęcie pola magnetycznego i siła Lorentza (siły magnetyczne w otoczeniu przewodników z 

prądem i magnesów, linie pola magnetycznego, strumień pola magnetycznego) 

2. Działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem (siła elektrodynamiczna) 

3. Moment sił działających na zamknięty obwód z prądem 

4. Efekt Halla 

5. Pole magnetyczne wytworzone przez prąd elektryczny (doświadczenie Oersteda i pole B 

wokół przewodnika z prądem, prawo Ampere’a, solenoid, oddziaływanie magnetyczne 

dwóch przewodników z prądem, prawo Biota-Savarta) 

 
IX. Indukcja elektromagnetyczna 
1. Prawo indukcji Faradaya 

2. Reguła Lenza 

3. Prądy wirowe 

4. Indukcyjność wzajemna i własna (transformator, samoindukcja) 

5. Energia pola magnetycznego 

 
X. Magnetyczne własności materii 
1. Pojęcie monopola magnetycznego (prawo Gaussa dla pola B) 

2. Podstawowe rodzaje materiałów magnetycznych (para-, dia– i ferromagnetyzm) 

3. Trzy wektory magnetyczne 

 
XI. Drgania elektromagnetyczne i prąd przemienny 
1. Obwód LC 

2. Obwód RLC – drgania EM tłumione 



3. Obwody prądu przemiennego (pojęcie impedancji, rachunek zespolony – prawo Ohma i 

prawa Kirchoffa, przykłady) 

4. Moc w obwodzie prądu przemiennego (natężenie i napięcie skuteczne, moc prądu 

przemiennego) 

 
XII. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym 
1. Ruch ładunku w jednorodnym polu eletrycznym 

2. Ruch ładunku w jednorodnym polu magnetycznym  

3. Ruch ładunku w prostopadłych, jednorodnych polach E i B (doświadczenie Thomsona) 

 
XIII. Równania Maxwella i fale elektromagnetyczne 
1. Pojęcie prądu przesunięcia 

2. Równania Maxwella w próżni w postaci całkowej 

3. Równania Maxwella w próżni w postaci różniczkowej 

4. Równania Maxwella w ogólnej postaci różniczkowej 

5. Fale EM jako rezultat praw Maxwella 

6. Płaska harmoniczna fala EM liniowo spolaryzowana 

7. Wektor Poyntinga 

8. Zachowanie się fali EM na granicy ośrodków 

9. Widmo fal EM 

 
XIV. Odbicie i załamanie światła: powierzchnie płaskie i kuliste 
1. Zakres optyki geometrycznej 

2. Pojęcie współczynnika załamania 

3. Prawo odbicia i prawo załamania; zasada Fermata 

4. Całkowite wewnętrzne odbicie 

5. Załamanie światła w pryzmacie 

6. Zwierciadło płaskie 

7. Zwierciadło kuliste wklęsłe (fala płaska, źródło punktowe, przedmiot rozciągły) 

8. Zwierciadło kuliste wypukłe (fala płaska, źródło punktowe, przedmiot rozciągły) 

9. Załamanie światła na powierzchni kulistej (wyprowadzenie z zasady Fermata) 

10. Soczewki (wzór soczewkowy, równanie soczewki, przykłady) 

11. Wady soczewek 

12. Przyrządy optyczne (mikroskop, luneta) 

 
XV. Interferencja i dyfrakcja światła, siatka dyfrakcyjna 
1. Doświadczenie Younga (położenia maksimów i minimów, natężenie światła na ekranie) 

2. Interferencja światła w cienkich błonkach 

3. Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (opis ilościowy obrazu na ekranie, kryterium 

Rayleigha) 

4. Równoczesna interferencja i dyfrakcja na dwóch szczelinach 

5. Siatka dyfrakcyjna (układ wielu szczelin, rozdzielczość siatki dyfrakcyjnej) 

6. Dyfrakcja a transformacja Fouriera 

 

XVI. Polaryzacja 
1. Zjawisko polaryzacji fali świetlnej 

2. Polaryzatory (polaroidy) 

3. Polaryzacja przez odbicie 

4. Zjawisko dwójłomności 



* * * 

XVII. Podsumowanie optyki falowej 
1. Holografia 

2. Mikrofale (odbicie, soczewki, interferencja, dyfrakcja, polaryzacja, fala stojąca, soczewka 

Fresnela). 

 
XVIII.  STW a elektromagnetyzm 

1. Równania Maxwella w kontekście STW - uwagi wstępne 

2. Względny charakter sił pola EM 

3. Teoria Maxwella w ujęciu relatywistycznym (rachunek czterowektorów) 

4. Magnetyzm jako efekt relatywistyczny 

5. Efekt Comptona – opis relatywistyczny 

6. Fotony i zjawisko fotoelektryczne 

7. Doświadczenie Younga w kontekście fotonowego modelu światła 

 

XIX. Elementy ogólnej teorii względności 
1.   Podstawowe pojęcia (zasada równoważności, związek między rozkładem mas i strukturą 

czasoprzestrzeni) 

2.   Główne efekty OTW (precesja peryhelium Merkurego, ugięcie promieni świetlnych przez 

masy, zmiana częstotliwości promieniowana elektromagnetycznego w polu 

grawitacyjnym, zależność biegu zegarów od pola grawitacyjnego – GPS, fale 

grawitacyjne) 

 

 


