
Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

 

 
 

Politechnika Gdańska 

Spotkanie akademickie: 8 grudnia 2018 r., godz. 10:00  

Dla uczniów z przedmiotu: fizyka 

Poziom: klasy VII i VIII, klasy gimnazjalne 

Liczba uczestników: max. 60 

 

Temat: Prąd jakiego nie znamy.   

 

Opis spotkania: 

Z czym w życiu codziennym kojarzy nam się prąd elektryczny. Czy prąd to tylko jak często słyszymy 

na co dzień „ to co mamy w gniazdkach”. Czy rzeczywiście w gniazdkach mamy prąd ? Jakie wielkości 

opisują nam prąd elektryczny i czym właściwie on jest. Co rzeczywiście występuje w gniazdkach?  

Dlaczego możemy zagotować wodę w czajniku elektrycznym i wysuszyć włosy suszarką? 

Na wykładzie dowiecie się: 

• o natężeniu prądu elektrycznego 

• o różnicy potencjałów 

• o prawie Ohma 

• o prawach Kirchhoffa 

• o prawie Joula Lenza 

Prąd elektryczny to również niezwykle ciekawy świat jonów, elektrolitów i półprzewodników. 

Na wykładzie zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z powstawaniem i opisem zjawiska 

przewodnictwa jonowego oraz jego zastosowaniem w przedmiotach codziennego użytku. Poznacie 

prawa Faraday’a rządzące zjawiskiem elektrolizy. Dowiecie się o pracach nad ogniwami paliwowymi. 

W ramach ćwiczeń będą omawiane i rozwiązywane zadania powiązane z tematyką wykładu, natomiast 

podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie będą wykonywali doświadczenia, których opis można znaleźć 

pod adresem: http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-7A_7B.pdf   

 

 

 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy   

Serdecznie zapraszamy! 

  

http://ftims.pg.edu.pl/documents/10673/20400237/Wykaz-7A_7B.pdf
http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy


Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA 

8 grudnia 2018 r. 

Godzina Rodzaj zajęć Sala 

10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów  
(hol przed Aud. Max. w Gmachu Głównym PG) 

10:15 – 11:45 
 

Wykład 

Prąd jakiego nie znamy. 

Prowadzący: dr inż. Jakub Karczewski  

Audytorium Maximum 

11:45 – 12:00 Przerwa 

12:00 – 13:30 
 

Ćwiczenia 

prowadzący: Bogumiła Strzelecka 

 

401 de GG 

Ćwiczenia 

prowadzący: Leszek Wicikowski 

 

460 GG 

Ćwiczenia 

prowadzący: Beata Bochentyn 

 

463 GG 

13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek 

14:15 – 15:45 Laboratorium  

prowadzący:  

Beata Bochentyn 

Jakub Karczewski 

Aleksandra Mielewczyk-Gryń 

Bogumiła Strzelecka 

Leszek Wicikowski 

7A,7B GG 

 

Mapa kampusu Politechniki Gdańskiej: http://campus.pg.edu.pl/  

Zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym (na planie kampusu budynek nr 1) 

 

Sale 7A i 7B GG – laboratoria Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 0 

w Gmachu Głównym 

Sala Audytorium Maximum GG – sala na poziomie 1 w Gmachu Głównym 

Sala 401 de, 460, 463 GG – sale na poziomie 4 w Gmachu Głównym 

 

 

http://campus.pg.edu.pl/

