
 

 

FIZIKOS PARENGIAMŲJŲ KURSŲ PROGRAMA 

2017-2018 m. m. rudens semestras 

 

 Tema Paskaitų, pratybų, laboratorinių darbų turinys Val. 

 MECHANIKA 

1. Slenkamojo ir 

sukamojo judėjimo 

kinematika 

Kūnų judėjimą apibūdinantys dydžiai ir sąvokos: laikas, 

trajektorija, kelias, poslinkis, greitis, momentinis greitis, 

vidutinis greitis, pagreitis. Atskaitos sistema, kaip priemonė 

kūno padėčiai nustatyti. Judėjimo rūšys: tiesiaeigis tolyginis 

judėjimas, tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas, laisvasis 

kūnų kritimas, tolygus sukimasis ir jį charakterizuojantys 

fizikiniai dydžiai (kampinis greitis, normalinis pagreitis, 

periodas, dažnis) (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

Su tema susijusių laboratorinių darbų atlikimas (Ld) 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

2 

2. Sąveikos ir jėgos Keturios fundamentinės sąveikos: gravitacinė, 

elektromagnetinė, silpnoji ir stiprioji. Jėgų klasifikacija pagal 

jų prigimtį ir pasireiškimą: elektrostatinė, magnetinė, 

elektromagnetinė, tamprumo, trinties, branduolinė ir kt. 

Visuotinė (gravitacijos) trauka. Įcentrinė jėga. Dangaus kūnų 

judėjimas. Nesvarumas (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

 

 

 

 

 

2 

1 

3. Dinamikos ir 

statikos pagrindai 

Masė – kūno inertiškumo matas. Niutono dėsniai ir jų 

taikymas. Kelių jėgų veikiamo kūno judėjimas. Kūnų 

pusiausvyra. Mechanizmai (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

 

 

2 

2 

4. Tvermės dėsniai 

mechanikoje 

Judesio kiekis, jėgos impulsas, judesio kiekio tvermės 

dėsnis. Mechaninis darbas, galia. Kinetinė ir potencinė 

energija. Energijos tvermės dėsnis (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

 

 

2 

1 

5. Reliatyvumo teorija Reliatyvumo teorijos objektas ir principai. Šviesos greitis 

vakuume – ribinis signalų sklidimo greitis. Laiko tarpų, 

atstumo, greičių reliatyvumas. Masės ir energijos sąryšio 

dėsnis (P) 
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 MOLEKULINĖ FIZIKA IR TERMODINAMIKA 

6. Molekulinės 

kinetinės dujų 

teorijos pagrindai 

Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai. 

Temperatūros, slėgio ryšys su dujų tankiu, dalelių greičiu, 

kinetine energija. Idealiųjų dujų sąvoka. Dujų būsenos 

parametrai. Idealiųjų dujų (Mendelejevo ir Klapeirono) 

lygtis. Izoprocesai (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

Su tema susijusių laboratotrinių darbų atlikimas (Ld) 

 

 

 

 

3 

1 

2 

7. Faziniai virsmai Lydymasis-kristalizacija, garavimas-kondensacija, virsmų 

temperatūros, savitosios šilumos. Virimas. Sotieji ir nesotieji 

garai. Oro drėgmė. Krizinė temperatūra (P) 

 

 

1 

8. Molekulių sąveikos 

jėgų ir energijų 

sąlygoti fizikiniai 

vyksmai 

Brauno judėjimas, drėkinimas, skysčių paviršiaus įtempimas, 

kapiliariniai reiškiniai. Kūnų plėtimasis. Huko dėsnis, jo 

pasireiškimas gamtoje ir taikymas (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

Su tema susijusių laboratotrinių darbų atlikimas (Ld) 

 

 

1 

1 

2 



9. Naujosios 

technologijos 

Skystieji kristalai, jų rūšys ir taikymas. Nanotechnologijos ir 

jų taikymas (P) 

 

1 

10. Termodinamikos 

pagrindai 

Vidinė kūnų energija ir jos kitimo būdai. Šilumos perdavimo 

dėsningumai. Darbas termodinamikoje. Pirmasis ir antrasis 

termodinamikos dėsniai. Šiluminiai varikliai (veikimo 

principas ir taikymas, naudingumo koeficientas) (P) 

Su tema susijusių uždavinių sprendimas (Pr) 

Su tema susijusių laboratotrinių darbų atlikimas (Ld) 
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2 

4 

 

              programą parengė Asta Daunaravičienė 


