
Fizyka atomowa, jądrowa – zadania. 
 

1. (próbna matura podstawowa grudzień 2005) Przy pochłanianiu neutronu przez jądro izotopu magnezu  

wytwarza się radioaktywny izotop sodu . Równanie tej reakcji jądrowej można zapisać następująco: 

 
Emitowaną w wyniku tej reakcji cząstką X jest 

A. proton. 

B. neutron. 

C. elektron. 

D. cząstka alfa. 

2. Atom wodoru (4 pkt) (próbna matura podstawowa grudzień 2005) W swobodnym, wzbudzonym atomie wodoru 

elektron przeskakuje z orbity drugiej na pierwszą. Atom emituje wówczas w próżni kwant światła o długości fali 

1,219⋅10
-7

 m. 

a) Wyjaśnij, dlaczego w wyniku emisji fotonu pęd atomu wodoru ulega zmianie. (2 pkt) 

b) Oblicz energię emitowanego fotonu. (2 pkt) 

3. Rozpad (2 pkt) (próbna matura podstawowa grudzień 2005)Na wykresie przedstawiono zależność liczby jąder N 

pozostałych w próbce pewnego izotopu promieniotwórczego od czasu. 

 
a) Na podstawie wykresu odczytaj i podaj czas połowicznego rozpadu tego izotopu. (1 pkt) 

b) Oblicz liczbę jąder, która uległa rozpadowi do końca 6. godziny. (1 pkt) 

4. (1 pkt) (matura podstawowa maj 2008) Jądro izotopu uległo rozpadowi promieniotwórczemu. Powstało nowe jądro 

zawierające o jeden proton więcej i o jeden neutron mniej niż jądro wyjściowe. Przedstawiony powyżej opis dotyczy 

rozpadu 

A. alfa. 

B. gamma. 

C. beta plus. 

D. beta minus. 

5. Rozpad promieniotwórczy (4 pkt) (matura podstawowa maj 2008) Jądro uranu (92U) rozpada się na jądro toru (Th) i 

cząstkę alfa. W tabeli poniżej podano masy atomowe uranu, toru i helu. 

 
a) (2 pkt) Zapisz, z uwzględnieniem liczb masowych i atomowych, równanie rozpadu jądra uranu. 

b) (2 pkt)Oblicz energię wyzwalaną podczas opisanego powyżej rozpadu jądra. Wynik podaj w MeV. W obliczeniach 

przyjmij, że 1 u ↔ 931,5 MeV. 

6. (1 pkt) (matura podstawowa maj 2009) Poniżej przedstawiono informacje dotyczące masy (M) jądra berylu 94Be . 

Wskaż, która z informacji jest prawdziwa. (przez mp i mn oznaczono odpowiednio masę swobodnego protonu i masę 

swobodnego neutronu) 

A. M > 4 mp + 5 mn   B. M < 4 mp + 5 mn 

C. M = 4 mp + 9 mn   D. M = 4 mp + 5 mn 

7. Izotop złota (3 pkt) (matura podstawowa maj 2009) Jądro izotopu złota  ulega rozpadowi, w wyniku którego 

powstaje jądro rtęci (Hg) zawierające taką samą liczbę nukleonów, co jądro ulegające rozpadowi. Nowo powstałe 

jądro ma o jeden proton więcej od jądra izotopu . 

a) (1 pkt) Zapisz równanie opisanej reakcji rozpadu. 

b) (2 pkt) Oblicz masę izotopu złota  po 8,1 dniach, jeżeli początkowa masa tego izotopu zawarta w preparacie 

promieniotwórczym wynosiła 10 μg, a przeprowadzone pomiary wykazały, że po 2,7 dnia połowa jąder tego 

izotopu ulega rozpadowi. 



8. Atom wodoru (5 pkt) (matura podstawowa maj 2009) W tabeli przedstawiono wartości całkowitej energii atomu 

wodoru (En) oraz promieni orbit (rn), po których elektron może się poruszać w zależności od numeru orbity (n). 

 
a) (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wykonując konieczne obliczenia. 

b) (2 pkt) Przedstaw na wykresie związek energii atomu wodoru z promieniem orbity. Uwzględnij fakt, że energia 

atomu jest skwantowana. 

 
c) (2 pkt) Korzystając z postulatu Bohra, oblicz wartość prędkości elektronu na pierwszej orbicie. 

9. Syriusz (14 pkt) (matura rozszerzona maj 2005) Zimą najjaśniejszą gwiazdą naszego nocnego nieba jest Syriusz. Pod tą 

nazwą kryje się układ dwóch gwiazd poruszających się wokół wspólnego środka masy. Syriusz A jest gwiazdą ciągu 

głównego, a Syriusz B jest białym karłem i nie można go zobaczyć gołym okiem. 

a) (2 pkt) Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień dwie charakterystyczne cechy białych karłów.  

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) (3 pkt)Średnia gęstość Syriusza B wynosi 2,4⋅10
9
 kg/m

3
, a jego promień 5,9⋅106 m. Oblicz wartość przyspieszenia 

grawitacyjnego na powierzchni Syriusza B, pomijając wpływ Syriusza A. 

c) (2 pkt) Na rysunku przedstawiono budowę wnętrza Syriusza A. 

 
Energia zawarta w jądrze gwiazdy transportowana jest na powierzchnię przez warstwę konwektywną, a z 

powierzchni fotosfery wypromieniowana w przestrzeń kosmiczną. Zapisz, czym różni się transport energii w 

wyniku konwekcji od transportu poprzez promieniowanie. 

d) (3 pkt) Głównym źródłem energii Syriusza A są reakcje termojądrowe polegające na zamianie wodoru w hel za 

pośrednictwem węgla i tlenu (tzw. cykl CNO).  

  Uzupełnij równanie reakcji będącej częścią cyklu CNO. 

 
  Poniżej zamieszczono równania dwóch przemian jądrowych cyklu CNO. Obok równań reakcji zapisz nazwę tego 

typu procesu jądrowego. 

 
e) (4 pkt) W zachodzącym w jądrze Syriusza A cyklu CNO najwięcej energii wydziela się podczas reakcji zamiany 

węgla w azot. 

 
Oblicz, ile jąder węgla w Syriuszu A musiałoby ulec tego typu reakcji, by wytworzona energia mogła w 

normalnych warunkach stopić 1 g lodu. Ciepło topnienia lodu wynosi 3,34·10
5
 J/kg. Masy jąder wodoru, węgla i 

azotu mają wartości odpowiednio równe: mH = 1,673⋅10
-27

 kg, mC = 21,586⋅10
-27 

kg, mN = 23,245⋅10
-27

 kg 



10. Węgiel  (3 pkt) (matura podstawowa styczeń 2006) Okres połowicznego rozpadu izotopu węgla wynosi 

około 5700 lat. W znalezionych szczątkach kopalnych stwierdzono ośmiokrotnie niższą zawartość  niż w 

atmosferze. Naszkicuj wykres zależności liczby jąder promieniotwórczych zawartych w szczątkach w zależności od 

czasu. Rozpocznij od chwili, gdy szczątki powstały (tkanki obumarły) do chwili obecnej. Początkową liczbę jąder 

oznacz przez N0. Zaznacz na wykresie czas połowicznego zaniku. Oszacuj wiek znalezionych szczątków. 

 
11. Dwoista natura światła (4 pkt) (matura podstawowa styczeń 2006) Wzbudzony atom wodoru emituje promieniowanie 

związane z przejściem elektronu z powłoki trzeciej na drugą. Oblicz energię wyemitowanego kwantu i długość fali 

uzyskanej linii widmowej. Zapisz, czy linia ta wypada w zakresie światła widzialnego, jeśli światło widzialne zawiera 

fale w przedziale od 380 nm do 760 nm. Energia stanu podstawowego atomu wodoru E = –13,6 eV.\ 

12. Naładowana cząstka w polu magnetycznym (12 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) Naładowana cząstka 

porusza się w próżni z prędkością o stałej wartości w obszarze jednorodnego, stałego pola magnetycznego prostopadle 

do linii tego pola. 

a) (3 pkt)Wykaż, że w opisanej powyżej sytuacji cząstka porusza się po okręgu o promieniu , oraz że promień 

ten jest stały. 

b) (2 pkt)W rzeczywistości tory naładowanych cząstek poruszających się w jednorodnym, stałym polu magnetycznym, 

(np. w cieczy w komorze pęcherzykowej) są najczęściej spiralne (promień krzywizny zmniejsza się patrz rys.). 

Wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje odwołując się do odpowiednich zależności. 

 
c) (3 pkt) W pewnym eksperymencie w obszar jednorodnego pola magnetycznego wstrzeliwano z jednakowymi 

prędkościami cząstki α i β. Oszacuj stosunek promieni okręgów po jakich poruszają się cząstki wchodzące w skład 

tych wiązek, przyjmując, że masa protonu lub neutronu jest około 1800 razy większa od masy elektronu. 

d) (2 pkt) Cząstki α lub β powstają między innymi w wyniku samorzutnych rozpadów jąder atomowych. Napisz 

schemat rozpadu jądra  , w wyniku którego powstaje cząstka α oraz schemat rozpadu w wyniku którego 

powstaje cząstka β. 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

 e) (2 pkt) Zapisz nazwy dwóch zasad zachowania, z których korzystamy przy zapisywaniu tych schematów. 

1. ................................................................... 

2. ....................................................................  

13. Reakcje rozszczepienia (12 pkt) (matura rozszerzona maj 2007)Spośród pierwiastków występujących naturalnie w 

Ziemi największą liczbę atomową ma uran. W uranie naturalnym występują głównie dwa izotopy 
235

U i 
238

U. W 

wyniku rozpadów promieniotwórczych uran 
238

U przechodzi w tor 
234

Th, a następnie w proaktyn 
234

Pa. 

a) (2 pkt) Uzupełnij zapisy poniższych reakcji jądrowych. 

 

Rozszczepienie jądra uranu  można spowodować bombardując jądra uranu powolnymi neutronami o energii 

około 1 eV. W reakcji tej uwalnia się energia około 210 MeV. Jedną z możliwych reakcji rozszczepienia uranu 
235

U 

przedstawiono poniżej: Przez x i y oznaczono odpowiednio liczbę neutronów i liczbę elektronów 

 
b) (2 pkt) Oblicz liczbę neutronów x oraz liczbę elektronów y, w reakcji rozszczepienia uranu 

c) (2 pkt) Oblicz wartość prędkości neutronu wywołującego rozszczepienie uranu 
235

U. 

d) (2 pkt) Podaj dwa warunki, które muszą być spełnione, aby w materiale zawierającym uran 
235

U mogło dojść do 

reakcji łańcuchowej. 

1. ................................................................................................................................................ 



2. ................................................................................................................................................ 

e) (4 pkt) Oblicz liczbę jąder uranu 
235

U, które powinny ulec rozszczepieniu, aby uwolniona w reakcji energia 

wystarczyła do ogrzania 1 litra wody od temperatury 20 C do 100 C. Do obliczeń przyjmij ciepło właściwe wody 

równe 4200 J/kg·K. 

14. Jądro atomowe a gwiazda neutronowa (12 pkt) (matura rozszerzona maj 2007) 

a) (2 pkt) Zapisz dwie cechy sił jądrowych. 

1. ................................................................................................................................................ 

2. ............................................................................................................................... 

b) (3 pkt) Wykaż, że średnia gęstość materii jądrowej jest niezależna od liczby masowej. Wykorzystaj założenia 

podane poniżej. 

1. Jądro atomowe można traktować jako kulę (objętość kuli ). 

2. Empiryczny wzór określający promień jądra atomowego ma postać  , gdzie r = 1,2·10
-15

 m, zaś A jest 

liczbą masową. 

3. Masę jądra atomu można szacować jako iloczyn liczby masowej i masy neutronu. Masywne gwiazdy w 

końcowym etapie ewolucji odrzucają zewnętrzne warstwy materii i zapadając się mogą tworzyć gwiazdy 

neutronowe. Jeśli masa zapadającej się części gwiazdy jest dostatecznie duża to powstaje „czarna dziura”. Czarna 

dziura to obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że żaden rodzaj 

materii ani energii nie może jej opuścić. 

c) (3 pkt) Oszacuj promień gwiazdy neutronowej o masie 12,56·10
29

 kg i średniej gęstości równej 3·10
17

 kg/m
3
. 

d) (4 pkt) Masywna gwiazda w wyniku ewolucji utworzyła obiekt o masie 12,56·10
29

 kg i promieniu 1 km. Oszacuj 

wartość drugiej prędkości kosmicznej dla tego obiektu. Oceń, czy ten obiekt może być „czarną dziurą”. Odpowiedź 

uzasadnij. 

15. (1 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) Pokazany obok wykres przedstawia zależność masy od czasu dla 

izotopu promieniotwórczego pewnego pierwiastka w próbce. Na jego podstawie można wywnioskować, że okres 

połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi około 

A. 3 godziny. 

B. 4 godziny. 

C. 6 godzin. 

D. 8 godzin. 

 

16. (1 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) 

 
17. Atom wodoru (3 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) Atom wodoru znajduje się w stanie podstawowym. 

Energia elektronu na pierwszej orbicie atomu wodoru jest równa –13,6 eV. 

a)  (1 pkt) Podaj (w eV) najmniejszą wartość energii, jaką musi pochłonąć elektron, aby atom uległ jonizacji. 

b)  (2 pkt) Określ (w eV) minimalną energię, jaką musi pochłonąć elektron, aby atom uległ wzbudzeniu. 

18. Elektron (3 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) Elektron porusza się w jednorodnym polu magnetycznym 

po okręgu o promieniu 1⋅10
-2

 m. Długość fali de Broglie′a dla tego elektronu jest równa 2,1⋅10
-10

 m. Oblicz wartość 

wektora indukcji magnetycznej pola magnetycznego, w którym porusza się ten elektron. Efekty relatywistyczne 

pomiń. 

19. Radioterapia (2 pkt) (próbna matura rozszerzona listopad 2006) Radioterapia polega na niszczeniu komórek 

nowotworowych przy użyciu promieniowania jądrowego emitowanego przez różnego rodzaju izotopy 

promieniotwórcze umieszczone w pewnej odległości od tkanek. Wyjaśnij, odwołując się do własności promieniowania 

jądrowego α i γ, dlaczego w radioterapii stosuje się głównie izotopy emitujące promieniowanie γ, a nie korzysta się z 

np. izotopów emitujących promieniowanie α. 

20. (1 pkt) (matura podstawowa maj 2007) Trzy czwarte początkowej liczby jąder pewnego izotopu promieniotwórczego 

ulega rozpadowi w czasie 24 godzin. Okres połowicznego rozpadu tego izotopu jest równy 

A. 2 godziny.  B. 4 godziny. 

C. 8 godzin.   D. 12 godzin. 

21. Atom wodoru (3 pkt) (matura podstawowa maj 2007) Elektron w atomie wodoru przechodzi z orbity drugiej na 

pierwszą. Atom emituje wówczas światło, którego długość fali w próżni wynosi 1,22⋅10
-7

 m. 

a) (1 pkt) Oblicz częstotliwość fali wysyłanej podczas tego przejścia. 

b) (2 pkt) Oblicz energię emitowanego fotonu. Wynik podaj w eV. 



22. Reakcje jądrowe (3 pkt) (matura podstawowa maj 2007) Bombardowanie jąder glinu 
27

 Al. 13 neutronami wywołuje 

różne skutki w zależności od ich prędkości. Powolne neutrony zostają pochłonięte przez jądra glinu. Neutrony o 

większych prędkościach powodują powstanie jąder magnezu (Mg) i emisję protonów. Jeszcze szybsze neutrony 

wyzwalają emisję cząstek α i powstanie jąder sodu (Na). Zapisz opisane powyżej reakcje. 

1. ..................................... 

2. ..................................... 

3. ..................................... 

23. Sonda Pioneer (9 pkt) (matura rozszerzona styczeń 2006) 
Pod koniec kwietnia wielki radioteleskop w Madrycie wykrył słaby sygnał sztucznego pochodzenia z kierunku konstelacji Byka. To 

nie kosmici. Odezwała się sonda Pioneer 10, która z niewiadomych przyczyn milczała, od ośmiu miesięcy. [...] Sygnał miał moc 

słabszą niż miliardowa (10
-9

) część bilionowej(10
-12

) części wata. Leciał do Ziemi prawie 11 godzin. To dlatego, że Pioneer 10 

zawędrował już bardzo daleko - jest dziś w odległości dwa razy większej od Słońca niż planeta Pluton, czyli ok. 11,2 mld km. [...]  

Teraz Pioneer 10 leci z prędkością 13 km/s w kierunku czerwonej gwiazdy Aldebaran w konstelacji Byka, która jest oddalona o 71 

lat świetlnych i 155 razy jaśniejsza niż nasze Słońce. Sonda zmaga się tylko z upływem czasu. - Nasza gwarancja skończyła się już 

po 21 miesiącach, a dziś upływa 28. rok działania sondy - mówi szef misji Larry Lasher z NASA. Pioneer 10 jest zasilany przez 

radioaktywny pluton-238. Rozpad plutonu generuje ciepło, zamieniane potem na elektryczność. Pluton wprawdzie rozpada się 

dość wolno – połowa paliwa znika po 92 latach, ale szybciej ulegają degradacji elementy, które przekształcają ciepło w prąd 

elektryczny.... (na podstawie: Piotr Cieśliński, Wieści z daleka. Gazeta Wyborcza 4 maja 2001 r.) 
a) (4 pkt) Oszacuj czas (w latach) potrzebny na dotarcie sondy z Ziemi w pobliże orbity Plutona oraz czas podróży w 

pobliże gwiazdy Aldebaran. Odpowiedź uzasadnij obliczeniami. Przyjmij, że wartość prędkości sondy jest stała. 

b) (1 pkt) Poniższy diagram ma przedstawiać ciąg przemian energetycznych związanych z wysłaniem informacji przez 

sondę Pioneer 10. Uzupełnij diagram, wpisując w puste ramki rodzaj energii. 

 

c) (4 pkt) Stosowany do zasilania sondy Pioneer 10 izotop promieniotwórczy  rozpada się na . Z kolei uran 

rozpada się na  (czas połowicznego rozpadu uranu około 2,5⋅10
5
 lat). Energie wydzielane w tych dwóch 

przemianach promieniotwórczych nie różnią się znacząco. Uran mógłby więc stanowić nowe źródło energii. 

 Jaka cząstka wyzwala się w czasie rozpadu plutonu, a jaka w czasie rozpadu uranu? Zapisz te reakcje. (1 pkt) 

 Oszacuj stosunek mocy wydzielanej przez próbki plutonu – 238 i uranu – 234, zawierające takie same liczby 

jąder. Czy powstający na pokładzie Pioneera 10 uran mógłby stanowić dla sondy nowe wydajne źródło energii? 

Odpowiedź uzasadnij. (3 pkt) 

24. (1 pkt) (matura podstawowa maj 2006) Jądro izotopu  zawiera 

A. 235 neutronów.   B. 327 nukleonów. 

C. 143 neutrony.   D. 92 nukleony. 

25. (1 pkt) (matura podstawowa maj 2006)  Energia elektromagnetyczna emitowana z powierzchni Słońca powstaje w 

jego wnętrzu w procesie 

A. syntezy lekkich jąder atomowych.  B. rozszczepienia ciężkich jąder atomowych. 

C. syntezy związków chemicznych.   D. rozpadu związków chemicznych. 

26. Energia wiązania (4 pkt) (matura podstawowa maj 2006) Wykres przedstawia przybliżoną zależność energii wiązania 

jądra przypadającej na jeden nukleon od liczby masowej jądra. 

 
a) (2 pkt) Oblicz wartość energii wiązania jądra izotopu radonu (Rn) zawierającego 86 protonów i 134 neutrony. 

Wynik podaj w megaelektronowoltach. 

b) (2 pkt) Wyjaśnij krótko pojęcie jądrowego niedoboru masy („deficytu masy”). Zapisz formułę matematyczną 

pozwalającą obliczyć wartość niedoboru masy, jeśli znana jest energia wiązania jądra. 

27. (matura podstawowa styczeń 2003) (1 pkt) Izotop wodoru  ma w porównaniu z izotopem helu :  

A. większą liczbę nukleonów,    B. mniejszą liczbę nukleonów,  

C. większą liczbę neutronów,    D. mniejszą liczbę neutronów.  



28. (matura podstawowa styczeń 2003) (1 pkt) Jądro uranu przechodzi w jądro ołowiu w wyniku kilku 

rozpadów promieniotwórczych. Liczba rozpadów α i β−, odpowiadająca temu procesowi, jest odpowiednio równa: 

A. 8 i 6,   B. 8 i 8,   C. 8 i 10,   D. 16 i 6. 

29.  Oblicz długość 2 i 3 linii widmowej serii Lymana (n=1). 

30.  Oblicz częstotliwość 1 i 2 linii widmowych serii Balmera (n=2) 

31.  Oblicz w jakim przedziale długości fal mieści się seria Paschena (n=3) 

32.  Wiedząc, że masa jądra helu jest równa 4.002603u, masa protonu 1.007825u  a masa neutronu wynosi 

1.008665 obliczyć deficyt masy jądra, energię wiązania i energię wiązania na 1 nukleon. u = 1.66053*10
-

27
 kg oznacza jednostkę masy atomowej. 

33.  Wiedząc, że masa jądra srebra jest równa 107.870u, obliczyć deficyt masy jądra, energię wiązania i energię 

wiązania na 1 nukleon. 

34. Okres połowicznego zaniku pewnego pierwiastka wynosi milion lat. Ile z początkowej liczby 100 

miliardów cząsteczek rozpadnie się po 4 milionach lat? 

35.  Po 8 latach aktywnych pozostało 12 000 spośród 192 000 promieniotwórczych pierwiastków. Wyznaczyć 

okres połowicznego zaniku. 

Zad.8  Okres połowicznego zaniku wynosi 5 dni. Po 15 dniach w próbce znajduje się nadal 1000 aktywnych 

izotopów. Ile promieniotwórczych izotopów znajdowało się w próbce początkowo? 

36.  W próbce znajduje się 64 000 promieniotwórczych izotopów. Ile z nich pozostanie aktywnych za miliard 

lat, jeśli okres połowicznego zaniku wynosi 200 mln lat? 

37.  Uzupełnij reakcje i nazwij rodzaj promieniowania: 
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38. Uzupełnij reakcje: 
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39. Pojemnik K z polonem (Po) znajdował się w polu elektrycznym (rysunek). Otrzymane wiązki 

promieniowania 1, 2 i 3 to odpowiednio: 

 

1 - .................................. 

2 - ................................... 

3 - ................................. 

 

40. Okres połowicznego zaniku promieniotwórczego izotopu sodu (
24

Na) wynosi 15h. Oblicz, jaka masa tego 

izotopu zostanie z 1g po 45 h. 

 



41. Podaj ile protonów, neutronów i nukleonów znajduje się w jądrze U233
92

. Podaj ładunek tego jądra w 

kulombach. 

42. W pewnej substancji stwierdzono obecność 1 g promieniotwórczego fosforu o okresie połowicznego 

zaniku 14 dni. Oblicz ile tego fosforu było 28 dni wcześniej. 

43. Oblicz deficyt masy (w kg) w jądrze deuteru wiedząc, że masa tego jądra jest równa 2.014102 u. Oblicz 

energię wiązania tego jądra (w J i eV). 

44. Po 25 dniach rozpadło się 49g z początkowej masy 56g pewnego radioaktywnego pierwiastka. Oblicz 

okres połowicznego zaniku tego pierwiastka. 

45. Wiedząc, że początkowo próbka zawierała 100g radioaktywnego pierwiastka o okresie połowicznego 

zaniku 500 lat, podpisz osie poniższego wykresu, który obrazuje zależność masy tego pierwiastka w 

próbce od czasu. 

t [lat]

m [g]

 
Oblicz, wykorzystując wykres, ile g tego pierwiastka rozpadnie się po 700 latach od chwili początkowej. 

46. Jądro uranu U238
92

 przechodzi w jądro ołowiu Pb206
82

 w wyniku kilku rozpadów promieniotwórczych  i 

. Oblicz liczbę rozpadów  i liczbę rozpadów  podczas tego procesu. 

 
 

 

 


