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Itutedra Fizyki, SGGW
iwiczenia w pracowrni wykonywane

s4

w zespolach dwuosobowych.

Przebieg zaig(:

Dla studentfw,kt6rzy maj4

1.

2.

3.
4.

2.

3.

4'

h iwiczeri:

Pierwsze zajgcia (1): wprrowadzenie, om6wienie sposobu przygotowania spraw ozdan,
podanie zasad zaliczama, sporz4dzenie listy student6w, przydziaL (w.iczert na
pierwsze zajEcia, o6wiaclczenia BHP, om6wienie rachunku bLgdow orinz
podstawowych wykres6 w.
Kolejne zajEcia (2-8): ptzedku;zdym 6wiczeniem studenci pisz4 test urejSciowy,
wszyscy musz4 wykona,i 7 6wiczen.
ZajEciauzupelnialqce (9): student odrabia jedno zalegle du,iczenie wg punktu 2,
pozostale osoby oddaj4 :zalegle opracowania.
ZaiEcia ostatnie (10): usrtne kolokwium kofcowe, podliczerrie punkt6rv.

Dla studentSwoktSrzy maj?

1.

3i0

415

h dwiczeri:

Pierwsze zajgcia (1): wprowadzenie, om6wienie sposobu przygotowania spraw ozdan,
podanie zasad zaliczanrai, sporzqdzenie listy student6w, pr,,zydzial cwiczenna

pierwsze zajEaia, o$wiadlczenia BHP, om6wienie rachunku blgd6w oraz
podstawowych wykres6,w.
Kolejne zaiEcia (2-11): przedka2dym6wiczeniem studenci pisz4 test,wejSciowy,
wszyscy musz;Q wykona<i l0 cwrczen.
Zqqciauzupe.lniaJqoe (12,13): student odrabia do dw6ch zaleglychcv,iczehwg punktu
2, pozostale osoby oddaj4 zalegle opracowania.
ZajEcia ostatnie (1a i 15): ustne kolokwium kofcowe, podl.iczenie punkt6w.

Dla studentSw zaocznych: szczeg6lowy rozklad zajg(i punktacjg ustala koordynator
modulu.
ObecnoSi nazajgciach jest obowiEzkowa. Student mo2e odrobi6 jedno lub drn,a (tylko
Biotechnologia) cwtczenia w pr:zypadku usprawiedliwionej nieobecnoSci w termin ach zajg(,
uzupelniaj4cych.
Student, kt6ry nie moize z powo<16w zdrowotnych wykonywai okreslonego dgswiadczenia,
jest zobowi}zany zglosi(, to prorvadz4cemu i poprosi6 o
wznaczenie innego (wiczenia.

Punktacja:
Kuzde iwiczenie ocenLiane jest vr skali od 1 do 10 punkt6w. 3 punkty mo1nauzyskac zatest
wejSciowy sptawdzq4cy przygotowanie do dwiczenia. 7 punktow r:zyskuje student za
w1'konanie i opracowanie dwiczenia wg instrukcji (opracowanie zawierapodpisan4 przez
prbwadzQcego tabelg, strony prac] wlasnej oraz odpowiednie wykresy). W surmie mohna

uzyskai maksymalnie 7 x 10 - 70 punkt6w i 30 punkt6w na ustnym kolokwium koficowym,
w sumie 100 punkt6w w przypadku 30 godzinnego cyklu zajgcltfi 10 x 10 : 100 punkt6w i
50 punkt6w na ustnym kolokwium koflcowym, w sumie 150 punkt6w w pr4rpadku 45
godzinnego cyklu zaJQ6.
Studenci powinni by(, przygotowani do iwiczenia na podstawie instruk cji orcudodatkowej
literatury wskazanej przez kielownika modulu lub prowadz4cego fwiczenia.To
przygotowanie j est sprawdzane za pomoc4 testu. Test zawie ra 5 pvtan. Przy lcazdym pytaniu
podane s4 4 odpowiedzi, zktqry,chtylko jedna jest prawdziwa. JeZeli ktoS odpowie:
poprawnie na 5 pyl.an uzyskuje 3 punkty, na 4 pytania uzyskuje 2 punkty, na 3 pytania 1
punkt' Pozostale kombinacje daj4 0 punkt6w. Na tablicach ogloszeri Katedry Fizyki oraz

stronie internetowej http://kf.sggw.pl znajduj4sig informacje jaki zakres materialu
obowiqzuj e przy wykonaniu dlarrego 6wiczenia.

Instrukcje do dwiczefi mo2napobra6 z oficjalnej strony Katedry Fizyki (httpTkf.seqw.pl).
Instrukcje zdobyte z innych fir\rJ,elmogA by6 nieaktualne!

Korzystanie z telefon6w komdrrkowych w pracowniach jest zakazane.
Kazdy student przygotowuj e in<lywidualne opracowanie iwiczenia.
Sprawozdanie przygotowane w formacie A.4 powinno zostac wykonane wg sr:hematu ponizej:

I.
o

TABBLA POMIAROWA

2.

WSTEP (opis tej czgsoi nie powinienzaj4(, wigcej niZ 1 str:.)
teoretyczny opis 6wiczgnia zuwzglEdnieniem wielkoSci fizycznychnnierzonych w
efekcie wykonanego iwi czenia;

o

.
o

do opracowanianale?ylcloL4czyc tabelg pomiarow4 uzupelnion4 i podpisanqprzez
prowadzqcego (bardzo vrazne ! ).

o

opis metody zastosowanej w iwiczeniu;
opis kazdej wielkoSci fiz:,ycznej (wrazz jednostkamiw
stosowanych w doSwiadczeniu wzoruch;
schemat oraz opis ukladu doSwiadczalnego.

3.

PRZEBIEG DOSWIADCZENIA

o
.

uk<Lerdzie

SI), rn'ystgpuj4cej w

podana w punktach kolejinoS6 czynnoSci pomiarowych;

zawsze nale?y zaprsac wszystkie cyfry, kt6re dalo sig odczy.ta(, zprzyru4du
pomiarowego"

4. OBLICZENIA

o

obliczentawraz

z

jednostkami w ukladzie SI.

5. ANALIZA BL{DTI

.
c
o

nale?y stosowai procedury opisane w instrukcj ach cwiczen;
trzebapamigtai o jednostkach blgd6w bezwzglEdnych;
waZne sqzaokr4glenia warloSci liczbowychvryznaczonych wielkoSci 1-rzycznych.

6. WNIOSKI I SPOSTRJZEZENIA

.
o
o
o

zapis wyniku zblgdemwruzz jednostkami w ukladzie SI;
por6wnanie zmierzonych wielkoSci frzycznychz tablicowyni lub teoretycznymi;
por6wnanie metod doSvdadczalnych Qezeliwyniki zostaNy otrzymanet na podstawie
dw6ch roZny chmetod doSwiadczalnych) ;
wlasne uwagi i komentarze.

7. WYKRES

o

wykresy przygotowuje sig odrgcznie rub wykorzystuje edytor graficzny (pod
warunkiem, ze wie sig jak to zrobi6); nie nale2y Lqczy(, punkt6w pomiarowych tylko
dopasowad o dpowiedni4 linig (l<rzyw 4 lub pro st4) ;

8. LITERATURA

.

spis podrgcznik6w, skrypt6w, material6w na podstawie kt6rych powstalo

o

sprawozdanie;
tablice matematyc zno -ftzy czne, frzy czne, chemiczne

Q eaeli

byly wyk

or zy styw ane).

Przelicznik punkt6w (30 h):

6I 51

71
81
91

-

-

60 -) 3,0 (dostateczny)
70 -+ 3,5 (dostateczny plus)
80 -> 4,0 (dobry)
90 -) 4,5 (dobry plus)
100 -+ 5,0 (bardzo dobry)

Przelicznik punkt6w (45 h):
90 -) 3,0 (dostateczny)
- 105 -+ 3,5 (dostateczny phrs)
106 - 120 -+ 4,0 (dobry)
121 - 135 -+ 4,5 (dobry plus)
136 - 150 -+ 5,0 (bardzo dobry)

76
91

-

W przypadku, gdy student uzysl<aminimum 51 Qub 76 dlaBiotechnologii) punkt6w moze nie
zdawac ustnego kolokwium kori.cowego.

Kolokwium koricowe jest w fonnie ustnej, student odpowiada ztematykico nLajmniej trzech
wybranych 6wiczen, kt6re wykonal.
W sprawach nieujgtych w niniejszymrcgulaminie stosuje sig zapisy Regulaminu Studi6w w
Szkole gl6wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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