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22 semestr DUT w Rzeszowie 
marzec – czerwiec 2020 

Miejsce zajęć: budynek ‚A0’ Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Pigonia 1 w sali 167 w części B2 
………………………………………………………………………………………………………… 

1 zajęcia 
7 marca 2020 Fajerwerki, loty kosmiczne i astronauci na Księżycu - Radosław Pior 

Na zajęciach dowiemy się m.in.:  
-co wspólnego ze sobą mają starożytne fajerwerki i nowoczesne loty kosmiczne? 
-jaka siła pomaga, a jaka przeszkadza w osiągnięciu granicy Kosmosu? 
-jak wyglądają prawdziwe rakiety kosmiczne? 
-co więcej poznamy fizykę lotu kosmicznego i chemię kolorowych fajerwerków, 
-sprawdzimy też hałas i przeciążenia nieodłącznie związane ze startem misji 
kosmicznych 
-wreszcie wspólnie dotkniemy Księżyca i przetestujemy prawdziwe latające rakiety. 

 

Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

…………………………………………………………………………………………………………

2 zajęcia 
25 kwietnia 2020  Skąd biorą się kolory? – Jacek Błoniarz-Łuczak 

Na zajęciach dowiemy sięm.in.: 
- gdzie tkwi tajemnica koloru? 
- co jest potrzebne, aby zobaczyć kolory? 
- jak mogłyby wyglądać świat wdziany oczami żółwia błotnego? 
- jakie dziwne zwyczaje mają cząstki, z których składa się światło. 

 

Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 
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3 zajęcia 

16 maja 2020        Uwaga, wysokie napięcie – Heweliusze Nauki 
 Na zajęciach sprawdzimy: 
 -  czym jest prąd elektryczny i dlaczego jest niebezpieczny, 
  - co to jest kula plazmowa, 
 - do czego służy generator van de Graaffa, 
 - czym jest transformator Tesli. 

 

Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

…………………………………………………………………………………………………………

4 zajęcia 
20 czerwca 2020 Uporządkowane fotony –Bogdan Janus 
    Na zajęciach dowiemy się m.in: 

-jak działa laser, 
-czym światło laserowe różni się od takiego, które daje nam Słońce, 
-jak powstają efekty prezentowane na pokazach laserowych, 
- gdzie na co dzień stosujemy laser, 
-jak za pomocą lasera możemy zmierzyć grubość włosa. 

 
Godziny zajęć 
I grupa  10:00-11:00 
II  grupa 12:00-13:00 
III  grupa 14:00-15:00 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


