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Fizyczne podstawy informatyki 

Kod przedmiotu 1000-IS1-1FP1 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny Filii Wileńskiej 

Uniwersytetu w Białymstoku 

Język przedmiotu Polski 

Charakterystyka przedmiotu Przedmiot obowiązkowy 

Rok studiów / semestr 

 

Rok 1 / semestr 1 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych oraz forma 

prowadzenia zajęć 

Wykłady - 15 godzin. 

Ćwiczenia - 15 godzin. 
 

Punkty ECTS 3 

Prowadzące  

 

Wykłady: dr hab. Tadeusz Lozowski prof. UWB, 

Ćwiczenia; dr hab. Tadeusz Lozowski prof. UWB 

Założenia i cele przedmiotu Wiedza 

Zna i rozumie podstawowe fizyczne zasady i  

pojęcia związane z działaniem urządzeń i podzespołów 

informatycznych (X1A_W01). 

Dysponuje wiedzą z zakresu podstaw architektury 

komputerów (X1A_W03). 

 

Umiejętności 

Posiada umiejętność konstruowania prostych urządzeń 

informatycznych (X1A_U01). 

Potrafi prawidłowo wykorzystać zaawansowane 

technologie informatyczne (X1A_U03). 
 

Kompetencje społeczne 

Zna rolę informatyki we współczesnej rzeczywistości  

(X1A_K01). 

Wymagania wstępne Brak 

Treści merytoryczne przedmiotu Zapoznanie studentów: 

-z właściwością przewodników, półprzewodników, 

dielektryków, z właściwościami ciał stałych, ciekłych, 

w stanie gazowym i plazmy i ich wykorzystanie w 

technologiach informatycznych;  

-z podstawami elektroniki, budowy i zasadami 

działania dyskretnych i scalonych przyrządów 

półprzewodnikowych;  

-studenci poznają przykłady zastosowania programów 

informatycznych do analizy obwodów elektronicznych.   

 

 

 



Wykłady 

 

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 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.  

6. Układy scalone. Mikro i Nano elektronowe 

technologie. Pamięci SRAM i DRAM.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Zapis, przechowanie i odczyt informacji w 

warstwach elektrofotograficznych. Zasady działania 

drukarki laserowej i atramentowej.  

10. Zapis, odczyt i przechowanie informacji w 

nośnikach CD, DVD I Bly Ray, Holografia, Monitory. 

Zjawiska fizyczne wykorzystywane w monitorach. 

Monitor przyszłości.  

 

Ćwiczenia.  

Zagadnienia realizowane na ćwiczeniach odpowiadają 

treści wykładu.  

1.Prąd elektryczny. Przewodnictwo, oporność. 

Rozwiązywanie zadań.  

2. Łączenie elementów w obwodach. Analiza 

obwodów elektronicznych programem MicroCap 10 

Evolution. Rozwiązywanie zadań..  

3. Kontaktowa różnica potencjałów. Zjawisko 

Seebecka i Peltiera. Ogniwo termoelektryczne. 

Rozwiązywanie zadań.  



4. Złącze p-n. Zastosowanie złącza p-n. Tranzystory i 

ich zastosowania  

5.Uklady elektroniczne ich charakterystyki i ich 

zastosowanie.  

6.Budowa elementów pamięci elektronicznej. 

Rozwiązywanie zadań.  

7. Kontrolna  

Forma i 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).  

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 
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,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.  

A. Lašas ir kt. Pramoninė elektronika. I, 2 d; V.: 

Mokslas, 1991, 256 p.  
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