
ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU Z FIZYKI JĄDROWEJ 

7. Budowa jądra atomowego  

-opisać budowę jądra atomowego; 

-opisać siły jądrowe; 

-wyjaśnić, dlaczego jądro atomowe ma ładunek dodatni 

-podać – na podstawie układu okresowego – jak zbudowane jest jądro atomowe określonego 

izotopu danego pierwiastka;  

-obliczyć liczbę protonów i neutronów w jądrze atomowym; 

-wyjaśnić różnicę w budowie jąder atomowych izotopów danego pierwiastka; 

-obliczyć masę jądra atomowego i atomu dla zadanego pierwiastka; 

-obliczyć ładunek jądra atomowego dla zadanego pierwiastka;  

-obliczyć liczbę atomów w zadanej próbce masy; 

-wyciągnąć wnioski o promieniu i gęstości jądra atomowego w zależności od liczby masowej. 

8. Energia wiązania jądra atomowego, deficyt masy  

-wyjaśnić, co to jest energia spoczynkowa, deficyt masy i energia wiązania nukleonu w jądrze; 

-wyjaśnić, że emisja energii z układu wiąże się z ubytkiem masy;  

-obliczyć deficyt masy; 

-obliczyć energię wiązania jądra atomowego i energię wiązania jednego nukleonu w jądrze 

atomowym w J i eV; 

9. Promieniotwórczość  naturalna  

-podać przykłady pierwiastków promieniotwórczych naturalnych; 

-wyjaśnić, jakiego naukowego odkrycia dokonała Maria Skłodowska-Curie; 

-podać, jakie muszą być zastosowane zasady zachowania przy zapisie reakcji jądrowej; 

-opisać właściwości promieniowania α, β, γ;  

-zapisać reakcje rozpadów α, β i γ; 

-obliczyć liczbę rozpadów α i β w zadanym szeregu promieniotwórczym;  

-wyjaśnić, które z wymienionych izotopów są β+, a które β- promieniotwórcze; 

10. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy  

-opisać sposoby detekcji promieniowania jądrowego; 



-wyjaśnić, że promieniowanie jądrowe jest zabójcze dla bakterii; 

-opisać objawy choroby popromiennej;  

-analizować wpływ promieniowania α, β i γ na człowieka, zwierzęta i organizmy 

jednokomórkowe;  

-oszacować dawkę równoważną promieniowania w Sv; 

-przeanalizować, czy dana ilość promieniowania jest groźna dla człowieka; 

11. Czas połowicznego zaniku, aktywność próbki  

-podać, co oznacza czas połowicznego rozpadu; 

-opisać rozpad pierwiastka promieniotwórczego, posługując się pojęciem czasu połowicznego 

rozpadu; 

-odczytać z wykresu czas połowicznego rozpadu; 

-narysować wykres zależności liczby jąder promieniotwórczych w próbce od czasu ; 

-oszacować aktywność próbki. 

12. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych  

-wymienić izotopy promieniotwórcze wykorzystywane w datowaniu izotopowym; 

-podać, gdzie stosuje się znaczniki promieniotwórcze; 

-wymienić zastosowanie izotopów promieniotwórczych w urządzeniach kontrolno-

pomiarowych;  

-wyjaśnić, dlaczego w datowaniu szczątków organicznych stosuje się 14C, a w geologii 40K;  

-oszacować wiek próbki na podstawie zawartości 14C; 

-analizować, który rodzaj promieniowania jądrowego należy zastosować do pomiaru grubości 

warstwy;  

13. Reakcje jądrowe, rozszczepienie jąder ciężkich  

-podać, na czym polega reakcja rozszczepienia; 

-wymienić warunki przeprowadzania reakcji jądrowych;  

-zapisać reakcje jądrowe zgodnie z zasadami zachowania liczby nukleonów, ładunku i energii; 

-obliczyć energię wydzieloną podczas rozszczepienia zadanej masy izotopu rozszczepialnego. 

14. Reakcja łańcuchowa, masa krytyczna  

-podać warunek konieczny, aby nastąpiła reakcja łańcuchowa; 

- wymienić materiały rozszczepialne; 



-zapisać schemat reakcji łańcuchowej; 

-wyjaśnić pojęcie masy krytycznej; 

-analizować zjawiska fizyczne towarzyszące wybuchowi jądrowemu; 

-opisać skutki wybuchu jądrowego; 

-wyjaśnić, w jaki sposób otrzymuje się materiały rozszczepialne;  

15. Reaktor jądrowy, procesy zachodzące w reaktorze  

-podać, jakie paliwo stosuje się w reaktorach jądrowych;  

-podać, jak kontroluje się reakcje rozszczepienia w reaktorze;  

-analizować przemiany energii zachodzące podczas pracy reaktora jądrowego; 

-obliczyć masę paliwa potrzebnego do pracy reaktora o zadanej mocy na określony czas;  

-analizować informacje o awarii reaktora; 

- przeanalizować szereg przemian jądrowych zachodzących wewnątrz reaktora i wyjaśnić, w 

których reakcjach uwalniana jest energia; 

16. Reaktory jądrowe w gospodarce i nauce  

-podać, że źródłem energii w elektrowniach jądrowych są reaktory o dużej mocy; 

-podać, że reaktory o mniejszej mocy są źródłem neutronów do badań jądrowych i wytwarzania 

izotopów promieniotwórczych;  

-porównać pracę elektrowni jądrowej z pracą elektrowni węglowej;  

-porównać ilość odpadów z elektrowni jądrowej i z elektrowni węglowej o podobnej mocy. 

17. Synteza jądrowa  

-opisać plazmę;  

-podać warunki konieczne dla zajścia syntezy jądrowej;  

-analizować reakcję syntezy jądrowej we wnętrzu gwiazdy w zależności od jej masy. 


