
LISTA 5 BUDOWA ATOMU 

1. Neutronami  termicznymi  nazywa się neutrony, których średnia energia kinetyczna jest równa 
średniej energii 3/2 kT ruchu cieplnego cząsteczek gazu znajdującego się w temperaturze 
pokojowej 293K. Oblicz długość fali de Broglie`a dla neutronów termicznych. 

2. Znajdź długość fali de Broglie`a elektronu o energii kinetycznej 100eV. 
3. Opierając się na postulatach Bohra znajdź promienie orbit elektronu w atomie wodoru 

i szybkość elektronu na tych orbitach. 
4. Przeprowadzono atom wodoru ze stanu podstawowego w stan wzbudzony, charakteryzujący 

się główną liczbą kwantową n=2. Znajdź energię wzbudzenia atomu. 
5. Znajdź granicę serii widmowych wodoru znajdujących się w dalekim nadfiolecie (seria 

Lymana). 
6. Znajdź długość fali pierwszych trzech linii widmowych wodoru z serii Balmera. 
7. Największa długość fali w serii Lymana wynosi 1216Å. Oblicz największą długość fali Balmera. 
8. Atom wodoru przeprowadzono ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego o głównej 

liczbie kwantowej n=3. Jakie linie widmowe mogą pojawić się przy przejściu ze stanu 
wzbudzonego do stanu podstawowego? 

9. Najmniejsza długość fali w ciągłym widmie rentgenowskim, otrzymanym w rezultacie 
hamowania elektronów na antykatodzie lampy rentgenowskiej, jest równa 5 Å. Jaka jest 
największa szybkość elektronów? 

10. Najmniejsza długość fali otrzymana  w lampie rentgenowskiej  jest równa 0,31Å. Lampa 
pracuje pod napięciem 40kV. Na podstawie tych danych oblicz stałą Plancka. 

11. Znajdź długość fali promieniowania rentgenowskiego, którego foton ma energię równą energii 
spoczynkowej elektronu. 

12. Gdy napięcie w lampie rentgenowskiej wzrosło dwukrotnie, graniczna długość fali zmieniła się 
o 5nm. Oblicz początkową graniczną długość fali. 

13. Na kryształ kalcytu (CaCO3) pada promieniowanie rentgenowskie. Najmniejszy kąt między 
płaszczyzną kryształu a wiązką promieniowania rentgenowskiego, przy którym można 
zaobserwować odbicie, jest równy 2o36’. Stała sieci kalcytu wynosi d=3,04*10-8cm. Znajdź 
napięcie pracy lampy. (skorzystaj z prawa Bragga) 

14. Promieniowanie rentgenowskie o długości fali 0,07nm pada na kryształ soli kuchennej. Kąt 
przy którym obserwuje się maksimum drugiego rzędu wynosi 12o23’ (sin=0,215). Oblicz stałą 
d sieci kryształu soli kuchennej. 

15. Przybliżony wzór na promień jądra atomowego ma postać r=1,23*10-15∛� m gdzie A –liczba 
atomowa. Oblicz gęstość materii jądrowej wyrażonej w kg/m3. 

16. Promień Słońca wynosi 6,95*108m, średnia gęstość Słońca to 1419kg/m3. Jaki byłby promień 
Słońca, gdyby przy tej samej masie jego gęstość była równa gęstości materii jądrowej/ 
(wykorzystaj wynik z poprzedniego zadania). 

17. Masa atomowa boru naturalnego wynosi 10,811u. Składa się on z dwóch izotopów o masach 
10,013u i 11,009u. Określ skład izotopowy boru. 

18. Radioaktywny izotop krzemu-27 przechodzi w wyniku rozpadu w aluminium-27. Jaką cząstkę 
emituje? Zapisz równanie reakcji jądrowej. 

19. Neptun-241 rozpada się w trwały izotop bizmutu-209. Znajdź liczbę rozpadów alfa i beta. 
20. Jaki pierwiastek powstanie z radu-226 po pięciu rozpadach alfa i czterech rozpadach beta. 
21. Czas połowicznego rozpadu strontu-90 wynosi 20 lat. Jaki procent pierwotnej liczby jąder 

pozostanie po 10 latach? Ile procent uległo rozpadowi w ciągu 80 lat? 
22. Znajdź czas połowicznego zaniku bizmutu-210, jeżeli wiadomo, że 1g Bi emituje 4,58*1016 

cząstek beta na 1s. 



23. Jądro litu-7 po wychwycie protonu rozpada się na dwie cząstki alfa. Napisz równanie reakcji 
jądrowej i znajdź wartość wydzielającej się energii. (masa He-4=4,00387; Li-7=7,01823; masa 
protonu=1,00728). 

24. Zapisz reakcje jądrowe i oblicz energię wydzielającą się w reakcjach: 
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Masy wynoszą:  protonu 1,00728;  neutronu 1,00867; D=2,01474; T=3,01700;  He-=4,00387 

25. Ile energii wydzieli się podczas rozpadu 1kg uranu-235 w reaktorze jądrowym? Jaką masę 
węgla należy spalić, aby otrzymać tę samą ilość ciepła? Ciepło spalania węgla 2,93*107J/kg. 
Załóż, że przy dzieleniu 1 atomu uranu-235 wyzwala się energia 200MeV. Masa molowa 
U=235,1g/mol. 
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