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   FIZYKA JĄDROWA 
 

Zadanie 1. Uzupełnij zdanie 
Izotopy danego pierwiastka mają taką samą liczbę ………………… w jądrze, natomiast różnią się liczbą 

…………………….. 
 
Zadanie 2. Połącz nazwę promieniowania z nazwą cząstek tworzących to promieniowanie. 
 
gamma   foton 
     proton 
beta    jądro helu 
     elektron 
 
Zadanie 3. Czas połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi T. Ile tego pierwiastka zostanie w 

próbce po czasie 2T? 

 1 / 2 masy próbki początkowej 

 1 / 8 masy próbki początkowej 

 1 / 2 masy próbki początkowej 

 1 / 4 masy próbki początkowej 
 
Zadanie 4. Jaki jest czas połowicznego rozpadu pierwiastka, jeżeli po 30 latach pozostała 0,25 jego 

pierwotnej ilości?..................... 
 
Zadanie 5. Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące dane dotyczące izotopów polonu. 
 

Izotop Liczba protonów 
w jądrze 

Liczba 
neutronów w 

jądrze 

Liczba atomowa Liczba masowa 

232
90Th     

 
Zadanie 6. Uzupełnij zapis reakcji rozszczepienia jądra izotopu uranu 235

92U. 
 
235

92U + 10n → 140
54Xe +☐

☐Sr + 2 10n 
 

Zadanie 7. Jadro izotopu Cs140

54 ulega przemianie  β. Jaka jest liczba neutronów w powstałym jądrze? 

………………….. 
 

Zadanie 8. Jednostką dawki pochłoniętego promieniowania jest ……………………….. 
 
Zadanie 9. Aby zatrzymad promieniowanie alfa wystarczy zbudowad osłonę z ………………………. 

 

Zadanie 10. Schemat przedstawia  

 deuter 

 tryt   

 prot 

 hel 
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Zadanie 11. Promieniowanie α to strumieo 

 Elektronów wybijanych z metalu pod wpływem światła 

 Protonów emitowanych z podgrzanego metalu 

 Elektronów emitowanych z jądra atomu 

 Jąder helu emitowanych z jądra atomu 
 

Zadanie 12. Pomiędzy dwie naelektryzowane różnoimiennie płytki skierowano wiązkę promieniowania β . 
Wiązka ta: 

 Odchyli się w stronę płytki dodatniej 

 Odchyli się w stronę płytki ujemnej 

 Nie zmieni swojego kierunku ruchu 

 Zatrzyma się 
 

Zadanie 13. Brakującą cząstką w równaniu reakcji rozpadu ....140

55

140

54  CsXe  jest: 

 cząstka β  

 cząstka α  

 cząstka   

 proton 
 

Zadanie 14. Głównym źródłem energii słonecznej są reakcje 

 Rozpadu 

 Rozszczepienia 

 Syntezy termojądrowe 
 

Zadanie 15. Masa jądra jest zawsze: 
Mniejsza od sumy mas protonów i neutronów wchodzących w skład jadra        Fałsz Prawda 

Masa protonu wynosi około 1 unit       Fałsz Prawda 

Maria Curie Skłoodowska odkryła pierwiastek promieniotwórczy radon  Fałsz Prawda 

 

 

Zadanie 16. Energia wiązania izotopu wodoru jest równa około J121044,1  . Deficyt masy jądra wynosi 

około: 
 

 
 


