
Zadanie 1.  
 
Oblicz pracę, jaką musimy wykonać, aby oderwać neutron od jądra potasu    

  , wiedząc, że jądro 
tego izotopu ma masę 39,9640u, zaś masa izotopu potasu     

   wynosi 38,9637u. 
 
Zadanie 2.  
 
Aktywność promieniotwórczego izotopu bizmutu     

   , o masie 1 g  wynosi 4,6∙1016 rozpadów 
na minutę. Oblicz czas połowicznego rozpadu tego izotopu.  
 
Zadanie 3.  
 
Cyklotrony pracują między innymi jako akceleratory przyspieszające protony używane do 
produkcji izotopów promieniotwórczych potrzebnych w diagnostyce medycznej. Pola 
magnetyczne i elektryczne w cyklotronie są tak skierowane, aby przyspieszane cząstki 
poruszały się po torach zbliżonych do kołowych, przebiegając wielokrotnie przez obszar, w 
którym są przyspieszane. Gdy energia kinetyczna protonów osiągnie docelową wartość (w 
cyklotronie RDS 111 wynosi ona 11 MeV), wiązka wyprowadzana jest z komory próżniowej 
akceleratora. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Wykaż, że prędkość protonów o energii kinetycznej 11 MeV jest równa 4,6·107 m/s. 
 
b) Strumień protonów wychodzący z akceleratora kierowany jest do komory zawierającej wodę 
wzbogaconą w tlen 18O . Zachodzi tam reakcja jądrowa, w której powstaje promieniotwórczy 
izotop fluoru 18F , ulegający następnie rozpadowi β+. Cząstki β+ są pozytonami, czyli 
antycząstkami elektronów, a masa pozytonu jest równa masie elektronu. 
Uzupełnij równania zachodzących reakcji jądrowych. Dopisz liczby atomowe i masowe.  

O + p → F + ........ 
F →........+ β+ + ν 

 
c) Izotop fluoru 18F w postaci specjalnego preparatu wprowadzany jest do organizmu pacjenta, 
gdzie gromadzi się w określonych tkankach. Wyemitowane pozytony spotykają się w ciele 
pacjenta z elektronami, co prowadzi do zjawiska anihilacji, które można przedstawić 
równaniem: 

e– + e+ → 2γ 
Promienie gamma są rejestrowane przez odpowiednie detektory, co pozwala uzyskać 
precyzyjne dane potrzebne do diagnozy chorych tkanek. 
  
1. Można wykazać, że jeśli elektron i pozyton przed anihilacją pozostawały w spoczynku, to oba 
powstałe kwanty γ muszą mieć jednakową energię. Na jakie prawo fizyczne trzeba się powołać 
w tym dowodzie? 



2. Jeśli pozyton o pewnej energii kinetycznej uderzył w nieruchomy elektron i nastąpiła 
anihilacja, przy czym kwant A pobiegł z kierunkiem i zwrotem zgodnym z ruchem pozytonu, a 
kwant B – ze zwrotem przeciwnym, to który z nich będzie miał większą długość fali, czy też 
długości fali będą jednakowe? Uzasadnij odpowiedź. 
 
d) Po upływie 6 godzin od chwili podania preparatu zawierającego promieniotwórczy fluor, 
liczba jąder izotopu 18F w ciele pacjenta zmalała dziesięciokrotnie. Oszacuj wartość okresu 
połowicznego zaniku tego izotopu. Gdy wartość nie jest dokładna, użyj określeń „nieco poniżej” 
lub „nieco powyżej”. 
 
 
Zadanie 4.  
 
Antyneutrina są produktem rozpadów promieniotwórczych i przenikają Ziemię praktycznie bez 
pochłaniania. 
 
a)Podaj nazwę rozpadów promieniotwórczych, w wyniku których powstają antyneutrina. 
 
b)W wyniku rozpadu toru 232Th powstają izotopy promieniotwórcze, które ulegają następnym 
przemianom, co kończy się na trwałym izotopie ołowiu 208 Pb. Oblicz, ile przemian α i ile 
przemian β następuje w opisanym szeregu. 
 
c) Przyjmijmy, że całkowita moc wyzwalana przez izotopy promieniotwórcze rozpadające się we 
wnętrzu Ziemi wynosi 22·1012 W, a  rozpad jednego jądra izotopu wyzwala (wraz z rozpadami 
pochodnymi następującymi w szeregu) energię 200 MeV, a towarzyszy temu emisja 3 
antyneutrin. Oblicz liczbę antyneutrin emitowanych przez 1 m2 powierzchni Ziemi w ciągu 1 
sekundy. 
 
d) Głównym izotopem promieniotwórczym występującym w skałach jest 238U, którego okres 
połowicznego rozpadu wynosi 4,5·109 lat. Aktualnie średnia zawartość uranu 238U w skorupie 
ziemskiej wynosi 1,1 g/t (ilość gramów izotopu w każdej tonie skał). Narysuj wykres średniej 
zawartości uranu 238U w skorupie ziemskiej w zależności od czasu, który upłynął (lub upłynie) 
od powstania Ziemi. Dopisz jednostki na osi pionowej. Grubszą linią pionową oznaczono 
aktualny moment. 
 

 
 
 
 


