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W czasie pandemii Covid-19 zajęcia będą odbywały się zdalnie. Zajęcia będą odbywały się zgodnie
z  przesłanym studentom i  dostępnym  na  stronie  laboratorium  (lab2p.fizyka.pw.edu.pl)  oraz  na
platformie MS Teams harmonogramem. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystane zostaną platformy
MS Teams i Moodle, system USOS i poczta uczelniana.

• Studenci pracują na zajęciach w zespołach maksymalnie trzyosobowych. Podział na zespoły
dokonywany jest przed pierwszymi zajęciami laboratoryjnymi.

• Studenci  przygotowują  się  do  zajęć  w oparciu  o  instrukcje  do  poszczególnych  ćwiczeń
(lab2p.fizyka.pw.edu.pl/index.php/instrukcje).  Przygotowanie do zajęć ocenia prowadzący
na podstawie pisemnej odpowiedzi, sprawdzającej:

• ogólne wiadomości z działu którego dotyczy dane ćwiczenie 
• wiadomości szczegółowe na temat badanego zjawiska 
• znajomość metody pomiarowej stosowanej w ćwiczeniu. 

W przypadku, gdy prowadzący zajęcia uzna, że wiedza studenta jest niewystarczająca, aby
rozpoczął wykonywanie ćwiczenia, stawia 0 pkt. z przygotowania i jednocześnie odbiera mu
prawo do kontynuowania zajęć. Pozostały czas student może wykorzystać na pogłębienie
swojej wiedzy (w zakresie danego ćwiczenia),  a na koniec zajęć może poddać ją ocenie
prowadzącego  i  otrzymać  maksymalnie  2  punkty  z  przygotowania,  nie  ma  jednak
możliwości wykonania ćwiczenia.

• W  trakcie  trwania zajęć  studenci  zostaną  zapoznani  ze  stanowiskiem  pomiarowym  i
przebiegiem ćwiczenia, otrzymają dane pomiarowe z ćwiczenia, a następnie opracują dane
zgodnie  z  wytycznymi  prowadzącego.  Na  wykonanie  sprawozdania  z  ćwiczenia  (jedno
sprawozdanie na zespół) studenci mają tydzień.

• Sprawozdanie  powinno  zawierać: wstęp (Zwięzły  opis  podstaw  fizycznych  badanego
zjawiska. Nie powinien on przekraczać kilku-kilkunastu zdań, a zawierać przede wszystkim
cel  wykonywanego  ćwiczenia  oraz  podstawowe  wzory  opisujące  badane  zjawisko  i
wykorzystywane  w  obliczeniach.  Nie  należy  przepisywać  wstępów  z  instrukcji  do
ćwiczenia, ani umieszczać kilkustronicowych wypisów z wikipedii, encyklopedii i książek
naukowych.), wyniki i ich opracowanie (W tej części ćwiczenia należy przedstawić wyniki
pomiarów  oraz  obliczenia  prowadzące  do  wyznaczenia  szukanej  wielkości.  Wyniki
pomiarów  przedstawić  w  formie  tabel,  w  których  mierzone  wartości  są  przeliczane  na
wartości w jednostkach podstawowych układu SI, zawierają obliczenia wielkości od nich
zależnych, itp. Wszystkie obliczane wielkości muszą mieć podane jednostki (w układzie SI).
Jeśli do obliczeń wykorzystywane są programy komputerowe (Origin, Excel, Matcad,...), to
do  sprawozdania  należy  dołączyć  wyeksportowany  do  pdfa  arkusz  kalkulacyjny,
umożliwiający  sprawdzenie  poprawności  obliczeń.  Obliczenia  muszą  zawierać  wszystkie
obliczenia  pośrednie.),  rachunek  niepewności (Rachunek  niepewności  musi  zawierać
informacje o metodach obliczania niepewności. Obliczenia muszą być opatrzone krótkimi
komentarzami  wyjaśniającymi  przyczyny  stosowania  takich  a  nie  innych  metod



obliczeniowych.  Należy  zawsze  pamiętać  o  poprawnym  zapisie  wyników  końcowych.),
obliczenia  często  kończą  się  prezentacją  graficzną  wyników  w  postaci  wykresu,  który
ułatwia  analizę  wyników  i  porównanie  ich  z  zależnościami  teoretycznymi;  wnioski
(Końcowa  część  sprawozdania  powinna  zawierać  dyskusję  wyników  (wraz  z
niepewnościami)  oraz  porównanie  otrzymanych  wartości  z  wartościami  tablicowymi
(źródłem informacji mogą być tablice fizyczne, encyklopedie, poradniki, itp.)).

• Przez  cały  czas  trwania  zajęć  prowadzący przez  platformę  MS  Teams służy  radą  w
opracowaniu danych do sprawozdania.

Zasady zaliczeń:

• Maksymalna liczba punktów  do zdobycia z laboratorium: liczba ćwiczeń x 10 pkt (4 pkt.
przygotowanie  studenta  do  zajęć,  6 pkt.  sprawozdanie),  czyli  w  przypadku  studentów
Wydziału  Mechatroniki  będzie to  50 punktów.  Przedmiot jest uznany za zaliczony jeżeli
student uzyska co najmniej połowę możliwych do zdobycia punktów (>25 pkt.)


