Zadania przygotowujące do sprawdzianu wiadomości.
Fizyka jądrowa
klasy drugie TŻiGD, TE i TH

1. Wymień składniki jądra atomu
2. Podaj trzy podstawowe cechy silnego oddziaływania jądrowego.
3. Co to jest liczba masowa, liczba porządkowa, nukleon?
4. Co to jest izotop?
5. Na podstawie symbolu jądra podaj jego skład: 31 H,

14
40
211
6 C, 19 K, 82 P b

6. Napisz symbol jądra o: a) liczbie protonów 2 i liczbie neutronów 2, b)
liczbie protonów 40 i liczbie neutronów 57
7. Poniższy rysunek przedstawia fragment ścieżki stabilności jąder atomowych. Na osi pionowej jest liczba protonów, na poziomej liczba
neutronów. Czarne kwadraty oznaczają jądra trwałe. Ile nietrwałych
izotopów ma srebro 47 Ag ?

√
8. Wiedząc, że promień jądra wyraża się wzorem R = R0 3 A, gdzie R0 =
1, 5 · 10−15 m, oblicz promień jądra 115 Cs.
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9. Co to jest energia wiązania jądra?
10. Wiedząc, że masa protonu wynosi mp = 1, 007 u, masa neutronu mn =
1, 008 u, oraz masa jądra 73 Li jest równa MLi = 7, 016 u, gdzie u oznacza
atomową jednostkę masy, oblicz energię wiązania na jeden nukleon dla
jądra litu. Przyjmij, że 1u = 1, 66 · 10−27 kg oraz c = 3 · 108 ms .
11. Wymień rodzaje reakcji jądrowych, w których można otrzymać energię
jądrową. W których z nich otrzymuje się więcej energii?
12. Co jest źródłem energii w reakcjach syntezy jądrowej?
13. Podaj przykład reakcji syntezy. W jakich warunkach musi ona przebiegać?
14. Jeżeli w procesie rozszczepienia jądra uranu 235
92 U spowodowanym powolnym neutronem , jednym z dwóch lekkich powstałych jąder jest jądro baru 126
56 Ba oraz w procesie tym powstały dwa dodatkowe neutrony,
to jakim jądrem musiało być drugie z powstałych jąder lżejszych?
15. Opisz łańcuch przemian energii jądrowej na energię elektryczną w elektrowni jądrowej.
16. Na czym polega zjawisko promieniotwórczości naturalnej?
17. Podaj przykłady najpowszechniej występujących źródeł naturalnej promieniotwóczości.
18. Na czym polega rozpad alfa jąder atomowych?
19. Na czym polega rozpad beta minus?
20. Na czym polega przemiana gamma?
21. Jądro radonu
jądra.

222
86 Rn

ulega rozpadowi alfa. Zapisz reakcję rozpadu tego

22. Jądro ołowiu 210
82 P b ulega rozpadowi beta minus. Zapisz reakcję rozpadu
tego jądra.
23. Czas połowicznego zaniku jądra radonu 222
86 Rn wynosi około 4 dni. Po
ilu dniach w pomieszczeniu, w którym jest 1000 jąder radonu zostanie
ich najwyżej 50?
24. Jaki jest średni poziom naturalnego tła promieniowania na terenie Polski?
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