
Fizyka jądrowa – zadania

Zad. 1. P 5/86

Dlaczego cząstki  emitowane przez naturalne izotopy promieniotwórcze mogą powodować 
reakcje jądrowe z jądrami lekkimi, a nie powodują reakcji jądrowych jąder ciężkich?

Zad. 2. 

Ustal, z ilu i jakich cząstek jest zbudowane: a) jądro, b) atom izotopów węgla C11 , C12 ,

C13 , C14 , C15 .

Zad. 3.

Zapisz równania:

a)  rozpadu  izotopów Li5 , Bi211 , Ra226

b) rozpadu  izotopów  Li8 , O19 , Si31

Zad. 4. 

Uzupełnij równania reakcji:

a) Be9 + He4 → ❑❑
❑ +n b)   Al27 + ❑❑

❑ → P30 +n

Zad. 5.

Jądro Np237 ulega 3 rozpadom  i 2 rozpadom . Sprawdź, jakie jądro powstanie w ich wyniku.

Zad. 6.

Oblicz, ile rozpadów  i  zachodzi przy przemianie jądra U238 w jądro Pb206 .

Zad. 7. P 22/88

Czas połowicznego rozpadu izotopu wynosi 12 dni. Oblicz, jaki procent jąder ulegnie rozpadowi 
przez 36 dni.

Zad. 8. P 23/88

Z 106 promieniotwórczych jąder pewnego izotopu zostało po 25 godz 31250 jąder. Oblicz czas 
połowicznego rozpadu tego izotopu.

Zad. 9. P 24/88

Oblicz wiek przedmiotu z drewna, jeżeli aktywność izotopu węgla C14 w tym przedmiocie 

stanowi ¼ aktywności świeżo ściętego drzewa. Czas połowicznego rozpadu węgla C14  wynosi 
5568 lat.

Zad. 10.

Czas połowicznego rozpadu promieniotwórczego fosforu wynosi 14 dni. Próbka zawiera obecnie 
0,01 g tego izotopu. Ile gramów fosforu było w próbce 6 tygodni wcześniej?

Zad. 11.

Próbka 50 mg izotopu bizmutu Bi212 emituje 9,4 · 10 16 cząstek  w czasie 3 s. Oblicz aktywność 
próbki 200 mg tego izotopu.

Zad. 12

Aktywność zużytego pręta paliwowego tuż po wyjęciu go z reaktora jądrowego wynosi 
2,4 · 10 17 Bq , a po upływie 200 s jest równa  0,6 · 10 17 Bq. Oblicz czas połowicznego rozpadu.



Oblicz energię wiązania jądra tlenu O16 , jeżeli jego masa jest równa 26,54426818 · 10-27kg.

Zad. 

Wartość opałowa czystego pierwiastka węgla wynosi ok. 33,2 MJ/kg.


