
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 

Kierunek studiów 

Informatyka                                                                   

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

Rok pierwszy/semestr pierwszy 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny  

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 
1000-IS1-2FP1 

 
Liczba punktów kredytowych ECTS 

4 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Fizyczne podstawy informatyki I 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Przedmiot ksztalcenia podstawowego 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący  

 
Język kursu/przedmiotu 

Polski 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Tadeusz Łozowski dr hab.prof. 

 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Tadeusz Łozowski dr hab. prof. UwB. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin 30 godzin 15 godzin  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 1  

 
Założenia i cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z fizycznymi zasadami i podstawami elektroniki 
wykorzystywanych w informatycznych technologiach. z fizycznymi 

zasadami dzialania komputera i sieci komputerowych. 

 

 
Wymagania wstępne 

Podstawy fizykiIII. Podstawy fizyki IV (elektroniki) 

 
 
 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Zapoznanie studentów z podstawami: 
-właściwosci przewodników, półprzewodników i dyelektryków 

-właściwosci ciał stałych, ciekłych, w stanie gazowym i plazmy, 
-z podstawami elektroniki, budowy i zasadami działania dyskretnych i 

scalonych przyrządów pólprzewodnikowych; 

-podstaw fizycznych transmisji przewodowej i bezprzewodowej; 
-działania i budowy podstawowych typów laserów; 

-własności i możliwości wykorzystania cieklych kryształów; 
-fizycne podstawy działania różnych rodzajów monitorów, drukarek, 

twardych dysków HDD, CD, DVD i innych nośnikow zapisu i przechowania 
informacji. 

Studenci poznają także przyklady zastosowania wybranych przyrządów 
półprzewodnikowych w różnych działach technik informatycznych. 

 

 

 
 

Wykład  
Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 

1. Materia i jej formy. Wielkości fizyczne. System jednostek 
fizycznych SI. Pole elektryczne. Prąd elektryczny. Przewodniki i 

dyelektryki w polu elektrycznym. Pojemność elektryczna. Pamięć 
elektrostatyczna. 

 
2. Własności elektryczne metali Przewodnictwo metali. Praca 

2 
 

 

 
3 
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wyjścia elektronu z metalu. Kontaktowa różnica potencjałów. 

Emisja elektronu z metalu, emisja termoelektryczna i jej 
zastosowanie. 

 
3. Prąd elektryczny w cieczach, zastosowanie. Chemiczne źródła 

prądu elektrycznego. Prąd elektryczny w gazach, zastosowanie. 
 

4. Materiały półprzewodnikowe. Półprzewodniki. Prąd elektryczny 

w półprzewodnikach. Przyrządy półprzewodnikowe i ich 
zastosowanie.  

 
5. Złącze p n. Właściwości złącza p n. Budowa i zasada działania 

dyskretnych przyrządów półprzewodnikowych (dioda 
półprzewodnikowa, tranzystor polowy, tranzystor bipolarny i 

tranzystor MOS). Wzmacniacze. Pamięci półprzewodnikowe.  
 

6. Wzmacniacze elektroniczne.  
 

7. Układy scalone. Mikro i Nano elektronowe technologie. Pamięci 
SRAM i DRAM. 

 
8. Pole magnetyczne. Ciała diamagnetyczne, paramagnetyczne i 

ferromagnetyczne. Indukcja elektromagnetyczna. Drgania i fale 

elektromagnetyczne. Prąd zmienny. Zapis przechowanie i odczyt 
informacji w nośnikach magnetycznych. Pamięć stała. 

 
9. Drgania i fale elektromagnetyczne ich właściwości. Skala fal 

elektromagnetycznych. Drgania w obwodzie LC. Drgania 
wymuszone i rezonans. Obwód otwarty. Zasady radio łączności. 

Modulacja i demodulacja. 
 

10. Zapis, przechowanie i odczyt informacji w warstwach 
elektrofotograficznych. Zasady działania drukarki laserowej i 

atramentowej.  
 

11. Zapis, odczyt i przechowanie informacji w nośnikach CD, DVD I 
Bly Ray. Holografia. 

 

13. Monitory. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w monitorach. 
Monitor przyszłości. 

 
14. Podsumowanie. 

 
.  

 

 
 

 
2 

 
 

3 

 
 

 
3 

 
 

 
 

2 k(15) 
 

2 
 

 
2 

 

 
 

 
3 

 
 

 
 

2 
 

 
 

2 
 

 

3 
 

 
1 

 

Razem godzin 30 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

Zagadnienia realizowane na ćwiczeniach odpowiadają treści 
wykładu 

 
 

1.Prąd elektryczny. Przewodnictwo, oporność. Rozwiązywanie 
zadań. 

 
 

2. Łączenie oporów, kondensatorów w obwodach. Kontaktowa 

różnica potencjałów. Rozwiązywanie zadań 
 

3. Zjawisko Seebecka i Peltiera. Ogniwo termoelektryczne. 
Rozwiązywanie zadań 

 
4. Kontrolna 

 
5. Złącze p-n. Zastosowanie złącza p-n. Tranzystory i ich 

zastosowania 
 

6.Wzmacniacze ich charakterystyki. Zastosowanie wzmacniaczy. 
Rozwiązywanie zadań. 

 
7. Kontrolna 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

2 

 
 

2 
 

 
2 

 
2 

 
 

2 
 

 
3 

 

Razem godzin 15 
 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 
Bobrowski Cz. Fizyka: krótki kurs. WNT, W-wa, 2005 

Hennel J. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej; WNT, W-wa, 2003 
Prince B. Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe; WNT, W-wa, 1999 

Kalisz J. Podstawy elektroniki cyfrowej; WKŁ, W-wa, 2007 

Szostka J. Fale i anteny. WKL, 2001. 
Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej; cz 1, PWN SA, 

W-wa, 2007. 
Wojtuszkiewicz K. Urządzenia techniki komputerowej; cz 2, PWN SA, 

W-wa, 2007. 
Nawrocki W. Komputerowe systemy pomiarowe. WKL, 2006 

 
 

Dodatkowa: 
Łukaszewski K. Wstęp do elektroniki kwantowej i optyki nieliniowej; 
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Wydział FTIMS, Lódź, 1999. 

Suizdak T. Telekomunikacja światłowodowa; WNT, W-wa, 1998 
A. Tamašauskas, J.Vosylius. Fizika. II d. V.: Mokslas, 1989, 195 p 

S .Masiokas. Elektrotechnika. V.: Mokslas, 1989, 424 p 
B. Kukšas, S.Vičas, Fizika. 1, 2 T. V.: Mokslas,  1988, 256 p..  

B. Javorskis, ir kt. Fizikos kursas. 2 d. Elektra ir magnetizmas. 1970, 410 
p. 

A. Lašas ir kt. Pramoninė elektronika. I, 2 d; V.: Mokslas, 1991, 256 p. 

A.N.Matvejevas.  Elektra ir magnetizmas. V.: Mokslas, 1991, 376 p. 
A.Nemecas, V.Fedotovas.  Radiolokacijos ir televizijos pagrindai. V.: 

Mokslas, 1987, 188 p. 5.     
Narciso Garcia, Arthur Damask. Physics   for Computer  Science 

Students. New York Inc.:Springer-Verlag, 1991, pp. 532. 
J. Dunlop and D.  G.  Smith.  Telecommunications Engineering. 3r ed. 

London,   Glasgovv, Tokyo, Madras and other: Chapman & Hali, 1994, 
pp. 600 

V. Žerebcovas. Radiotechnika. Vilnius, 1967, pp. 527. 
G. Rinkevičius ir kiti. Elektrotechninės medžiagos. Kaunas, Technologija, 

2003, 160 p. 
 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

45 

 
 

Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Zaliczenie na ocenę.  

Pierwszym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach 
ćwiczeniowych, (do 7 punktów ogólnej oceny, jedne zajęcie 1 punkt).  

Drugim warunkiem zaliczenia jest wymagane 2 prace kontrolne (do 23 
punktów ogólnej oceny, oceniają się prace kontrolne, pierwsza praca 

kontrolna - 15 punktów, druga praca kontrolna - 13 punktów, ogółem – 23 

punktów).  
Trzecim warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie dwóch prac 

domowych – po 15 punktów, ogółem - 30 punktów 
Czwartym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pisemny sprawdzian do 40 

punktów ogólnej oceny. 
Końcowa ocena składa się z punktowego udziału tych trzech warunków. 

((100-91)% - 5); ((90-81)% - 4,5); ((80-71)% - 4); ((70-61)% - 3,5); 
((50-60)% - 3,0). 
 

 
 

 


