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Notatka z lekcji – fizyka 

 
1. Metoda naukowa i wyjaśnienie świata 
 

• Obserwacja i doświadczenie stanowią podstawowe metody badawcze. W doświadczeniu 

badacz wpływa na warunki i przebieg zjawiska. 

• W nauce do formułowania praw i teorii wykorzystuje się doświadczenia oraz 

modelowanie matematyczne. 

• Teorie uznaje się za prawdziwe, dopóki wyniki kolejnych eksperymentów są zgodne 

z przewidywaniami. 

• Do opracowania teorii można wykorzystać zarówno rozumowanie indukcyjne, jak 

i rozumowanie dedukcyjne. 

• Do opisu rzeczywistości można użyć uproszczonych modeli, ale należy pamiętać 

o zakresie ich stosowalności. 

 

2. Wynalazki, które zmieniły świat 
 

• Wynalazkiem jest nowy produkt lub proces stworzony przez człowieka, stanowiący 

często rozwiązanie problemu technicznego. Odkrycie dotyczy zjawisk, które zachodzą 

w przyrodzie, oraz praw, którym przyroda podlega, a które były dotąd nieznane. 

• Telegraf umożliwiał przesyłanie informacji tekstowych przy wykorzystaniu prądu 

elektrycznego. 

• Telefon Grahama Bella wykorzystywał zjawisko indukcji elektromagnetycznej 

do zamiany dźwięku na prąd elektryczny. 

• Telegraf i telefon  wymagały połączenia nadajnika z odbiornikiem za pomocą 

przewodów elektrycznych. Wynalezienie radiotelegrafu i radia umożliwiło 

bezprzewodowy przekaz informacji. 

• Pod koniec XVIII w. skonstruowano pierwszy silnik parowy. Dziś silniki cieplne 

i elektryczne są powszechnie wykorzystywane i nieustannie podnosi się ich wydajność. 

 

3. Energia – od Słońca do żarówki 
 

• Termiczne źródła światła emitują promieniowanie widzialne, kiedy zostaną rozgrzane 

do odpowiedniej temperatury. Przyczyną emisji światła są nieustannie zachodzące 

zmiany energii oddziałujących ze sobą atomów i cząsteczek. Źródła termiczne to np. 

Słońce, płomień lub rozgrzany metal. Widmo światła pochodzącego ze źródeł 

termicznych jest ciągłe. 

• Światło mogą emitować elektrony przechodzące ze stanu o wyższej energii do stanu 

o niższej energii. Taki mechanizm emisji światła zachodzi np. w świetlówkach, diodach 

i laserach. Widmo światła emitowanego w wyniku przeskoków elektronów jest liniowe. 

• Światło lasera jest monochromatyczne, spójne, spolaryzowane, charakteryzuje się małą 

rozbieżnością wiązki oraz silnie skupioną energią promieniowania. 

 

4. Technologie współczesne i przyszłości 
 

• Półprzewodniki w określonych warunkach mogą przewodzić prąd elektryczny. 

• Właściwości półprzewodników samoistnych można modyfikować, wprowadzając do nich 

domieszki innych pierwiastków. 
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• Wyróżnia się dwa typy półprzewodników domieszkowanych: typ n i typ p. 

• Łącząc półprzewodniki różnych typów, można stworzyć struktury o szczególnych 

właściwościach, takie jak diody i tranzystory. 

• Cechą diod jest to, że przewodzą prąd tylko w jednym kierunku. 

• Ciekłe kryształy to substancje zbudowane z podłużnych cząsteczek, które zachowują 

uporządkowaną strukturę oraz zdolność do przemieszczania się. 

 

5. Cykle, rytmy i czas 
 

• Okresowe zjawiska zachodzące w przyrodzie stanowią podstawę rachuby czasu. 

• Czas to wielkość fizyczna, którą możemy mierzyć podobnie jak inne wielkości fizyczne –

 poprzez porównanie z wzorcem czasu. 

• Jednostką czasu w układzie SI jest sekunda. Jej definicja opiera się na zliczaniu drgań 

zachodzących w atomach cezu. 

• Kalendarze powstawały w wielkich cywilizacjach i były udoskonalane na przestrzeni 

dziejów. Bardzo dokładny, jak na swoje czasy, był kalendarz juliański wprowadzony 

w starożytnym Rzymie. 

• Współcześnie posługujemy się kalendarzem gregoriańskim. 

 

6. Zdrowie 
 

• Organizm podtrzymuje temperaturę ciała dzięki procesom biochemicznym zachodzącym 

w komórkach. Wymiana ciepła następuje wskutek przewodzenia, konwekcji 

i promieniowania. 

• Mechanizmy termoregulacji pozwalają utrzymywać stałą temperaturę ciała w różnych 

warunkach otoczenia. 

• Pocenie się powoduje ochłodzenie powierzchni ciała w wyniku parowania, podczas 

którego organizm oddaje energię przez skórę. 

• Ubranie chroni przed wymianą ciepła na drodze konwekcji, gdyż utrzymuje warstwę 

powietrza przy powierzchni ciała. Jasna barwa odzieży zmniejsza absorpcję 

promieniowania podczerwonego docierającego do organizmu z zewnątrz. 

• Właściwy sposób podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów pozwala zmniejszyć 

obciążenia działające na kręgosłup. 

 

7. Woda – cud natury 
 

• Gęstość wody zwiększa się podczas topnienia i rośnie w przedziale temperatur od 0°C 

do 4°C. Powyżej 4°C gęstość wody maleje (objętość rośnie) wraz ze wzrostem 

temperatury. 

• Ciepło właściwe wody jest jednym z najwyższych w przyrodzie – wynosi 

ok. 4200 
Ckg

J


. Wysokie ciepło właściwe wody ma ogromne znaczenie w regulacji 

zmian temperatury na Ziemi. 

• Napięcie powierzchniowe wynika z oddziaływania międzycząsteczkowego w cieczach 

i sprawia, że ciecz zachowuje się tak, jakby była pokryta cienką, sprężystą błonką. 

• Napięcie powierzchniowe jest przyczyną powstawania menisku, czyli zakrzywienia 

powierzchni cieczy przy ściankach naczynia. 

• Zjawisko włoskowatości polega na podnoszeniu lub obniżaniu poziomu cieczy 

w wąskich rurkach w stosunku do poziomu cieczy na zewnątrz rurki. 
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8. Wielcy rewolucjoniści nauki 
 

 Przełomowe odkrycia są zwykle efektem pracy wielu naukowców. 

 Arystoteles wprowadził do nauki systematykę i zaproponował pierwszą spójną teorię 

ruchu. 

 Mikołaj Kopernik wprowadził do nauki pogląd, że nie ma niepodważalnych teorii. 

 Galileusz, uważany za pierwszego eksperymentatora, zakwestionował teorię ruchu 

Arystotelesa. 

 Newton sformułował prawo powszechnego ciążenia i stworzył mechanikę klasyczną. 

 Planck, Bohr, Dirac, Einstein, Schrödinger i Heisenberg to ojcowie mechaniki 

kwantowej. 

 

9. Dylematy moralne w nauce 

 
 Odkrycia naukowe same w sobie trudno oceniać pod względem moralnym. Ocenie 

takiej mogą podlegać co najwyżej wynalazki wykorzystujące odkrycia naukowe w 

praktyce. 

 Nie można przewidzieć wszystkich skutków danego odkrycia naukowego. 

 Ten sam wynalazek może zostać wykorzystany do różnych celów. 

 

10. Nauka w mediach 

 
 Niewielka liczba informacji o odkryciach naukowych w mediach nie oznacza, że w 

nauce panuje zastój. 

 Doniesienia medialne dotyczą często interesujących odkryć, ale ich treść wymaga 

weryfikacji, np. na oficjalnych stronach ośrodków naukowych, a także w literaturze 

naukowej i popularnonaukowej. 

 Poszukiwanie planet pozasłonecznych pozwala poszerzać wiedzę o budowie 

Wszechświata i powstawaniu układów planetarnych. 

 Do poszukiwania planet pozasłonecznych wykorzystuje się kilka metod. 

Najskuteczniejsze z nich to badanie efektu Dopplera oraz obserwacja zmian jasności 

gwiazd. 

 

11. Współczesna diagnostyka i medycyna 

 Ultrasonografia polega na badaniu wnętrza ciała za pomocą fal ultradźwiękowych. 

 Magnetyczny rezonans jądrowy umożliwia obrazowanie struktur ludzkiego ciała 

dzięki wprawianiu w drgania rezonansowe jąder atomowych. 

 Dzięki temu, że promieniowanie rentgenowskie w różnym stopniu przenika przez 

różne rodzaje tkanek, można uzyskać obraz wewnętrznej struktury ciała człowieka. 

 Promieniowanie rentgenowskie uzyskuje się za pomocą lamp rentgenowskich. 

Wykorzystuje się je w aparatach rentgenowskich i tomografach komputerowych. 

 Izotopy promieniotwórcze wykorzystuje się m.in. do diagnostyki i leczenia 

nowotworów. 

 Możliwość dokładnego ustalania energii oraz natężenia światła, a także precyzyjnego 

kierowania wiązki laserowej, przyczyniła się do wykorzystania laserów w wielu 

dziedzinach medycyny. 
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12. Ochrona przyrody i środowiska 
 

 Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym. Polega na ograniczeniu możliwości 

wypromieniowania energii z Ziemi w przestrzeń kosmiczną. 

 Emisja dwutlenku węgla i pary wodnej to główne przyczyny efektu cieplarnianego. 

 Od półtora wieku obserwuje się wzrost średniej temperatury powietrza na Ziemi. 

 Większość naukowców uważa, że globalne ocieplenie jest skutkiem działalności 

człowieka oraz zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 

 

13. Nauka i sztuka 

 
 Datowanie za pomocą radioaktywnego węgla 

14
C umożliwia określenie wieku 

przedmiotów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. 

 Metoda termoluminescencyjna pozwala określić wiek wyrobów ceramicznych. 

 Dzieła sztuki można badać za pomocą promieniowania podczerwonego, 

ultrafioletowego, rentgenowskiego lub neutronowego. 

 

14. Barwy i zapachy świata 

 
 Barwę białą można uzyskać poprzez zsumowanie kolorów podstawowych. 

 Ludzkie oko reaguje na trzy barwy: czerwoną, zieloną i niebieską, które są barwami 

podstawowymi kolorowych wyświetlaczy. 

 System RGB jest systemem addytywnym. Wszystkie barwy uzyskuje się w nim z 

połączenia w odpowiednich proporcjach barw czerwonej, zielonej i niebieskiej. 

 W wydrukach stosuje się system subtraktywny CMYK. Polega on na odejmowaniu od 

odbitego światła białego poszczególnych barw składowych. 

 W systemie CMYK wykorzystuje się następujące barwy: cyjan, magentę, żółtą i 

czarną. 

 Zapachy rozprzestrzeniają się dzięki dyfuzji. 

 

15. Największe i najmniejsze 

 
 Rozpiętość skali wielu badanych wielkości fizycznych obejmuje nieraz kilkadziesiąt 

rzędów wielkości. 

 Niektórych pomiarów nie da się wykonać bezpośrednio. W takich wypadkach 

wielkości fizyczne wyznacza się metodami pośrednimi. 

 
 

 


