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Politechnika Gdańska 
Spotkanie akademickie: 28 marca 2020 r. (sobota), godz. 10:00 
Przedmiot: fizyka 
Poziom: klasy VII i VIII szkoły podstawowej 
Liczba uczestników: max. 60 

 
 
Temat: Elektromagnetyzm od kuchni 
 
 
Opis spotkania:  
 
Pole elektromagnetyczne jest nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Chodź nie zawsze 
jest dla nas widzialne i odczuwalne, towarzyszy nam w pracy, szkole, jak i również w domu. Wiele 
współczesnych technologii ułatwiających nam życie nigdy nie powstałoby, gdyby nie wyjątkowe cechy, 
jakimi charakteryzuje się pole elektromagnetyczne. 

Płyty indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, smartfony, SMART TV – co łączy ze sobą te wszystkie 
urządzenia? Poza tym, że bez nich już trudno wyobrazić sobie współczesne gospodarstwo domowe, to 
tym, co je łączy, jest fakt, że wszystkie one działają w oparciu o te same fundamentalne prawa 
elektromagnetyzmu. Jeśli jesteś fanką/em programów typu „Jak to działa?”, to ten wykład jest 
zdecydowanie dla Ciebie. 

W trakcie wykładu będziesz miał/a okazję nie tylko dowiedzieć się, ale i na własne oczy zobaczyć 
doświadczenia ukazujące, jak wiele zawdzięczamy zjawiskom elektromagnetycznym oraz jak 
bezpiecznie korzystać z urządzeń je wykorzystujących w życiu codziennym. 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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HARMONOGRAM SPOTKANIA 

28 marca 2020 r. 

Godzina Rodzaj zajęć Sala 

10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów  
(hol przed Aud. Max GG) 

10:15 – 11:45 
 

Wykład 
Elektromagnetyzm od kuchni 
 
Prowadzący: dr inż. Zbigniew Usarek 

Aud. Max. 

11:45 – 12:00 Przerwa  

12:00 – 13:30 
 

Ćwiczenia 
prowadzący:  Bogumiła Strzelecka 

460 GG 

Ćwiczenia 
prowadzący:  Jakub Karczewski 

463 GG 

Ćwiczenia 
prowadzący: Tadeusz Miruszewski 

451b GG 

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

14:15 – 15:45 
 

Laboratorium  
prowadzący:  

Bogumiła Strzelecka 
Tadeusz Miruszewski 
Jakub Karczewski 
Leszek Wicikowski 
Piotr Winiarz 
Zbigniew Usarek 

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,7B GG – laboratoria Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na poziomie 0 w 
Gmachu Głównym 
Sala 460, 463, 451b GG – sale na poziomie 4 w Gmachu Głównym 
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