
ZAGADNIENIA DO SPRAWDZIANU: 

 1. Przegląd fal elektromagnetycznych (rodzaje, właściwości i zastosowanie fal 

elektromagnetycznych w zależności od rodzaju fali)  

2. Widmo promieniowania, promieniowanie termiczne i nietermiczne (źródła światła termiczne 

i nietermiczne, analiza widma, widma ciągłe, liniowe, emisyjne i absorpcyjne)  

3. Budowa atomu, mechanizm emisji promieniowania (rozmiary atomu i jądra atomowego, 

budowa atomu danego pierwiastka na podstawie układu okresowego, pojęcie poziomów 

energetycznych elektronu w atomie, stan podstawowy i stan wzbudzony elektronu, 

doświadczenie Rutherforda, emisja promieniowania) 

 4. Kwantowa natura promieniowania, foton (czym jest foton, wartość i oznaczenie prędkości 

światła, cechy fotonu, energia fotonu, na czym polegała nowość w podejściu do światła przez 

Einsteina, obliczanie energii fotonu w J i eV, porównanie energii fotonów różnego 

promieniowania)  

5. Promieniowanie atomu wodoru (częstotliwość i długość promieniowania emitowanego lub 

absorbowanego podczas przechodzenia elektronu z poziomu n na k, przy zadanych wartościach 

n i k dla atomu wodoru, energia elektronu w atomie )  

6. Zjawisko fotoelektryczne (pojęcie praca wyjścia, opis zjawiska fotoelektrycznego, zasada 

zachowania energii do wyznaczenia energii i prędkości fotoelektronów, częstotliwość graniczna 

dla metalu, maksymalna energia kinetyczna i prędkość wybitych fotoelektronów) 

PRZYKŁADOWE ZADANIA:  
 
1. Trzy lasery emitują światło monochromatyczne: pierwszy o barwie niebieskiej, drugi o barwie 
zielonej, a trzeci o barwie czerwonej. Który laser emituje fotony o największej energii? Uzasadnij 
odpowiedź. 
 
2. Dwa źródła światła – żarówka z żarzącym się włóknem wolframowym i rurka ze świecącym gazem 
jednoatomowym – emitują energię w otaczającą przestrzeń. Zależność wyemitowanej energii 
świetlnej od długości fali dla obu źródeł przedstawiono poniżej na wykresach. 

 

a)  Podaj nazwy rodzajów widma emitowanego przez żarówkę oraz przez gaz.  
b) Skorzystaj z informacji zawartych na powyższym wykresie i wyjaśnij, dlaczego światło żarówki 
ma barwę pomarańczową.  
c) Ustal i zapisz, jaka jest barwa światła emitowanego przez gaz.  
 
3. Długość fali światła pomarańczowego wynosi 600 nm, Oblicz częstotliwość tego światła. 
 



4. Skreśl nieprawidłowe określenia w poniższym tekście, tak aby powstały zdania prawdziwe: 
 
Widmo źródła nietermicznego jest widmem ciągłym / liniowym.  Widma liniowe różnych 
pierwiastków chemicznych pobudzonych do świecenia są różne/ takie same. W widmach źródeł 
termicznych stosunek natężenia koloru niebieskiego do czerwonego rośnie/ maleje  wraz ze 
wzrostem temperatury.   
 
5. Dioda LED o mocy 0,9 mW emituje światło czerwone o długości 0,65 μm.  
a) oblicz częstotliwość emitowanego promieniowania 
b) oblicz liczbę fotonów emitowanych przez diodę w ciągu 0,2 s.  
 
6. Uporządkuj podane niżej zakresy fal elektromagnetycznych od najmniejszej do największej 
częstotliwości:  
⎕ promieniowanie podczerwone   ⎕ światło fioletowe  
⎕promieniowanie gamma    ⎕mikrofale 
 
7. Praca wyjścia litu wynosi 5,3 eV. Oblicz maksymalną prędkość wyrzucanych z katody elektronów, 
jeśli na metal pada wiązka światła o częstotliwości 15∙1014 Hz. 
 
8. Skreśl nieprawidłowe określenia w poniższym tekście, tak aby powstały zdania prawdziwe: 
 
W atomie wodoru elektron może się poruszać po ściśle określonych orbitach, a jego energia jest tym 
większa, im większy/mniejszy  jest promień orbity. Przejścia elektronów z wyższych orbit na niższe 
wiążą się z emisją promieniowania, którego widmo jest ciągłe/liniowe. 
 
9. Na schemacie przedstawiono poziomy energetyczne elektronu w atomie wodoru. Energię 

elektronu na n-tym poziomie energetycznym można obliczyć korzystając ze wzoru :    
   ,    

  
.  

 
a) Zaznacz na schemacie strzałką przejście elektronu między 
trzecim i drugim poziomem energetycznym, któremu 
towarzyszy absorpcja promieniowania.   
b) Oblicz energię zaabsorbowaną w wyniku tego przejścia. 
Wyraź energię w dżulach.   
c) Oblicz częstotliwość zaabsorbowanego  promieniowania.  
d) Oblicz  długość zaabsorbowanego promieniowania. Określ, 
czy jest to światło widzialne. 
 
 
 
 
10. Na metalową płytkę pada strumień fotonów o energii 4 · 10–19 J każdy. Na podstawie badania 
prędkości wybijanych elektronów stwierdzono, że najszybsze z nich mają prędkości około 4,2 · 105 
m/s. Przyjmij masę elektronu równą 9,1 · 10–31 kg. 
a) Korzystając, ze wzoru Ek   ½ mV2 wykaż, że energia kinetyczna najszybszych elektronów wynosi 
około 8,0 · 10–20 J.  
b) Oblicz wartość pracy potrzebnej do wydostania się elektronu z powierzchni metalu.  
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