
 
ZADANIA POWTÓRZENIOWE DO SPRAWDZIANU „FIZYKA JĄDROWA” 

 
 
1. Parę nuklidów oznaczono ogólnym symbolem E. Nuklidy te mają następującą postać:        

  
  
   

Wskaż zdania prawdziwe. 
I. Jądro     

   składa się z 17 protonów i 20 neutronów. 
II. Jądro atomu izotopu    

   zawiera o 2 protony więcej niż jądro izotopu    
   

III. Atomy tych nuklidów mają taką samą liczbę elektronów na powłokach. 
IV. Jądro    

   posiada ładunek dodatni równy 27,2∙10-19 C.  
V. Masa nuklidu    

   jest w przybliżeniu równa 17u (u – jednostka masy atomowej). 
 
2. Można przyjąć, że masa  jądra  helu     

  wynosi 4,002603u . Masa protonu jest równa 
1,00728u, a neutronu 1,00865u. Deficyt masy jądra tego izotopu wynosi zatem ok. 
A. 4,002603u  B. 0,002603u  C. 4,03186u  D. 0,029257u 

3. Masa jądra izotopu siarki 32S jest równa 31,9721 u. Energia wiązania jądra atomu tego izotopu 
wynosi około:  
A. 0,9 ∙ 10–11 J  B. 4,2 ∙ 10–11 J  C. 12,5 ∙ 10–11 J  D. 32,1 ∙ 10–11 J 
 
4. Można przyjąć, że energia wiązania jednego nukleonu w jądrze izotopu germanu 72Ge wynosi 
9 MeV (1 eV = 1,6 ∙ 10-19 J). Masa jądra atomu tego izotopu wynosi około: 
A. 1,024 ∙ 10–27 kg B. 51,863 ∙ 10–27 kg C. 119,384 ∙ 10–27 kg D. 120,538 ∙ 10–27 kg 
 
5. Oceń prawdziwość zdań:  
I. Promieniowanie α jest to strumień jąder helu. (P/F) 
II.  Ze wszystkich rodzajów promieniowania jądrowego najbardziej przenikliwe jest 
promieniowanie β, które przenika nawet przez dwucentymetrową płytę ołowianą. (P/F) 
III. Podczas rozpadów α może pojawiać się również promieniowanie γ. (P/F) 
IV. Izotopy promieniotwórcze znajdujące się w skorupie ziemskiej są jednym ze źródeł 
promieniowania tła. (P/F) 
V.  Promieniowanie tła jest bardzo szkodliwe dla człowieka. (P/F) 
VI.  Promieniowanie α powoduje w organizmach jonizację komórek. (P/F) 
VII.  Promieniowanie jądrowe nie zabija organizmów jednokomórkowych. (P/F) 
VIII. Niewłaściwie przechowywane produkty rozszczepienia mogą spowodować skażenie ziemi. 
(P/F)  
IX. Materiały rozszczepialne są łatwe do pozyskania i ogólnie dostępne. (P/F) 
X. Wszystkie izotopy uranu są rozszczepialne. (P/F) 
XI. Stan plazmy można uzyskać w warunkach laboratoryjnych. (P/F)  
XII. W wyniku reakcji syntezy jąder deuteru wydziela się energia. (P/F)  
XIII. Produkty reakcji syntezy jąder wodoru są promieniotwórcze. (P/F)  
XIV. Wybuch termojądrowy to niekontrolowana reakcja rozszczepienia. (P/F) 
 
6. Do detekcji promieniowania jądrowego może posłużyć: 
A. barometr.    B. komora Wilsona.  C. higrometr. 
D. licznik Geigera-Müllera.  E. areometr.   F. klisza fotograficzna. 
 
7. Jednostką dawki pochłoniętego  promieniowania jest: 
A. 1 eV    B. 1 Gy    C. 1 u   D. 1 J 
 
8. Poniżej  przedstawiono informacje dotyczące izotopu jodu 131I znajdującego się w ampule 
laboratoryjnej. 
 
 



Masa atomowa (u) Czas połowicznego 
zaniku (dni) 

Liczba jąder  
w ampule 

130,9061 8,04 8 ∙ 1020 

 
Wskaż poprawne dokończenie zdania.  Po 24 dniach liczba jąder izotopu jodu 131I w ampule: 
A. nie zmieni się.   B. będzie równa około 4 ∙ 1020. 
C. będzie równa około 1 ∙ 1020. D. będzie równa około 24 ∙ 1020. 
 
9. Aktywność preparatu promieniotwórczego po czasie połowicznego rozpadu: 

A. wzrasta 2-krotnie B. wzrasta 4-krotnie C. maleje 2-krotnie D. maleje 4-krotnie 

 
10. W próbce o masie 240 mg zawarte jest 60 mg promieniotwórczego cezu 136Cs, którego czas 
połowicznego zaniku wynosi 14 dni. Ile dni temu próbka zawierała czysty izotop cezu? 
A. 7 dni temu.  B. 14 dni temu.  C. 18 dni temu.  D. 28 dni temu. 
 
11. Znaczniki izotopowe to substancje zawierające izotopy o (krótkim/długim)  czasie 
połowicznego zaniku, których stężenie jest (duże/małe). Takie substancje (mogą/nie mogą)  być 
wprowadzane do organizmu człowieka. Bomba kobaltowa jest źródłem promieniowania 
(α/β/γ)  i może być wykorzystana (w leczeniu nowotworów/ do badania metabolizmu/w 
diagnostyce medycznej). 
 
12. Czas połowicznego zaniku izotopu węgla 14C wynosi  5730 lat. Zawartość 
promieniotwórczego izotopu węgla 14C w ściętym drzewie będzie czterokrotnie mniejsza niż w 
momencie jego ścięcia po upływie: 
A. 1432,5 roku.  B. 2865 lat.  C. 5730 lat.  D. 11 460 lat. 
 
13. Kiedy cząstka α o dostatecznie dużej energii uderza w jądro azotu 14N, wywołuje reakcję 
jądrową, w której wyniku powstają: 
A. izotop 15N i jeden proton.  B. izotop 13N i dwa neutrony. 
C. izotop 17O i jeden proton.  D. izotop 18O i cztery pozytony. 
 
14. Przy pochłanianiu neutronu przez jądro izotopu magnezu     

   wytwarza się radioaktywny 
izotop sodu     

  .  Emitowaną w wyniku tej reakcji cząstką jest 
A. elektron.   B. neutron.   C. proton.  D. cząstka alfa. 
 
15. Do rozpędzania i zderzania naładowanych cząstek służą (komory kondensacyjne / 
akceleratory / komory pęcherzykowe ), w których cząstki rozpędzane są do prędkości nieco 
(mniejszych/większych)  niż prędkość światła. W wyniku zderzania ze sobą rozpędzonych 
cząstek( można/nie można) uzyskać (cząstki elementarne / cząstek elementarnych), z których 
zbudowana jest materia. 
 
16. W tabeli przedstawiono informacje dotyczące materiału rozszczepialnego.  
 

Materiał 
rozszczepialny 

Masa Masa, która uległa  
rozszczepieniu 

Energia wyzwolona  
podczas 1 aktu 

Jednostka masy  
atomowej (u) 

235U 65 kg 2 kg 200 MeV 1,661 ∙ 10–27 kg 

 
Szacunkowa ilość energii, która wydzieli się podczas takiego wybuchu, wynosi około: 
A. 8,3 ∙ 1013 J  B. 16,4 ∙ 1013 J  C. 58,7 ∙ 1013 J  D. 1024,8 ∙ 1013 J 
 
17. Reakcja łańcuchowa zachodzi, gdy masa materiału rozszczepialnego jest (mniejsza od masy 
krytycznej dla tego materiału / równa masie krytycznej dla tego materiału lub większa od niej) . 
Na zajście tej reakcji (ma wpływ/nie ma wpływu) kształt materiału rozszczepialnego).  



 
18. Ze spalenia 1 kg węgla uzyskuje się 2,5 ∙ 107 J energii, a z rozszczepienia jednego jądra 
atomowego 235U otrzymuje się około 200 MeV energii. Jaką masę węgla należy spalić, aby 
wydzieliła się taka sama ilość energii jak podczas rozszczepienia 1 kg uranu 235U? 
A. Około 45 kg.  B. Około 250 kg.  C. Około 84 t.  D. Około 3280 t. 
 
19. Reaktory o małej mocy: 
A. służą do wytwarzania izotopów promieniotwórczych. 
B. nie mogą być źródłem neutronów. 
C. wpływają negatywnie na środowisko. 
D. są wykorzystywane w celach badawczych. 
 
20. W elektrowniach jądrowych ciepło potrzebne do otrzymania pary wodnej służącej do 
napędzania turbiny parowej uzyskuje się (ze spalania węgla / z syntezy jądrowej / z 
rozszczepienia uranu). Takie elektrownie są (bezpieczne/niebezpieczne)  dla środowiska i 
(emitują zanieczyszczenia / nie emitują zanieczyszczeń do atmosfery). 
 
21. Słońce emituje światło dzięki reakcjom  (rozszczepienia/syntezy)  zachodzącym w jego 
wnętrzu. Biorą w nich udział jądra (lekkie/ciężkie).  


