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Wstęp

Opis zawartości

Zbiór  zawiera  zadania,  które  zostały sprawdzone w trakcie  nauczania 
klas pierwszych liceum ogólnokształcącego.  Są to zadania obejmujące 
materiał  podstawowy,  jednak  sposób  ich  opracowania  przyda  się 
zarówno  uczniom  klas  pierwszych,  jak  i  uczniom  realizującym  już 
poziom rozszerzony, jako powtórka przed maturą.
W zbiorze zawarto zadania z astronomii, grawitacji,  fizyki atomowej i 
jądrowej. Osobno umieszczono zadania, osobno rozwiązania. Większość 
zadań to zadania otwarte, ale przy każdym dziale umieszczono też kilka 
zadań testowych, w których uczeń musi orzec, czy podane zdanie jest 
prawdziwe  czy  fałszywe.  Praktyka  wskazuje,  że  obydwa  typy  zadań 
uzupełniają  się,  dając  dobry  efekt  dydaktyczny  zarówno  przy 
zastosowaniu podczas lekcji (z objaśnieniem nauczyciela) jak i podczas 
samodzielnej nauki.
Podział  zadań pomiędzy astronomię i grawitację jest dosyć swobodny, 
ponieważ w toku  dydaktycznym elementy astronomii  przenikają się  z 
grawitacją.  Chodziło  tu  bardziej  o  to,  żeby  dokonać  podziału  całego 
bloku tematycznego na dwie jednostki – umożliwiające łatwiejszą naukę.

Dla kogo jest ten zbiór

Adresatami zbioru są przede wszystkim:
- uczniowie klas pierwszych w szkole ponadgimnazjalnej;
- uczniowie powtarzający materiał przed maturą;
- nauczyciele wymienionych uczniów.
Ze zbioru mogą skorzystać również:
-  uczniowie  gimnazjum,  którzy  chcą  nauczyć  się  działów  fizyki 
znajdujących się w zbiorze;
- studenci powtarzający lub uzupełniający podstawowy materiał z fizyki.

Errata do zbioru i prośba o uwagi

Pomimo że wiele osób przeglądało treść zadań i rozwiązań, w zbiorze 
mogą zostać znalezione pomyłki. Dlatego też równocześnie z wydaniem 
tego  zbioru  zostaje  utworzona  odpowiednia  strona  internetowa 
www.fizykapod.gpk.opole.pl - będzie można znaleźć tam erratę. Na tej 
stronie korzystający ze  zbioru znajdzie również odpowiedni formularz 
kontaktowy, poprzez który będzie można wskazać dostrzeżone pomyłki.
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B) Czy światło widzialne może spowodować efekt fotoelektryczny dla 
tego metalu? Jeśli tak, to wymień barwy światła powodujące efekt.
C)  Określ jaki to może być metal  -  skorzystaj z tablic fizycznych lub 
Internetu.

Zad.3.8 Zauważono,  że  dla  pewnego  metalu  fotony  o  długości  fali 
497 nm  są  wystarczające,  aby  istniał  efekt  fotoelektryczny  (mają 
graniczną długość fali).
A) Oblicz częstotliwość graniczną dla podanej długości.
B) Czy światło widzialne może spowodować efekt fotoelektryczny dla 
tego metalu? Jeśli tak, to wymień barwy światła powodujące efekt.
C) Oblicz pracę wyjścia dla metalu i określ, jaki to może być metal.

Zad.3.9 Praca  wyjścia  dla  cezu  wynosi  ok.  2,1 eV .  Na  powierzchnię 
cezu  pada  światło  o  częstotliwości  7,1⋅1014 Hz .  Oblicz  energię 
kinetyczną wybitych elektronów.

Zad.3.10 Na powierzchnię baru (o pracy wyjścia 2,5 eV ) pada światło o 
częstotliwości 7,14⋅1014 Hz .
A) Oblicz długość fali padającego światła i określ jaka to barwa.
B) Oblicz ile wynosi praca wyjścia baru w dżulach.
C) Oblicz energię kinetyczną wylatujących elektronów (podaj w dżulach 
lub elektronowoltach).
D) Oblicz minimalną częstotliwość światła, aby dla baru zachodził efekt 
fotoelektryczny.

Zad.3.11 Uzupełnij  tekst:  „Rozgrzane  ciało  emituje 
fale  ..................................  o  różnych  częstotliwościach.  Im  wyższa 
temperatura,  tym ..............  energii  przypada  na  wyższe  częstotliwości 
(przykładowo, gwiazda o kolorze czerwonym ma .......... temperaturę niż 
gwiazda o kolorze żółtym). Ponadto, im wyższa temperatura, tym ........... 
energii w ogóle emituje ciało”.

Zad.3.12 Uzupełnij tekst: „Widmem nazywamy światło rozszczepione na 
poszczególne  ..............  Takiego  rozszczepienia  można  dokonać  za 
pomocą  ..............  lub  .................  Rozgrzane  substancje  mogą  tworzyć 
różne  widma  emisyjne.  Ciała  stałe  lub  ciecze  emitują  zwykle 
widma ...............,  w których poszczególne barwy płynnie przechodzą z 
jednej  w  drugą.  Rozrzedzone  gazy  jednoatomowe  emitują  natomiast 
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przekazywane jest do .............................. (najczęściej jest to ciężka woda 
lub  zwykła  woda),  które  napędza  turbinę  i  powoduje,  że  generator 
wytwarza prąd elektryczny. Powstałe w wyniku rozszczepienia neutrony 
muszą  być  spowolnione  przez  .............................  (zazwyczaj  jest  to 
ciężka woda, woda lub grafit).  Aby reakcja rozszczepienia nie zaczęła 
zachodzić  w  nadmiernej  ilości  stosuje  się  pręty  .......................... 
(przykładowo  z  boru  lub  kadmu),  które  mają  zdolność  pochłaniania 
neutronów termicznych”.

Zad.4.25 „Na Słońcu zachodzą reakcje termojądrowe w wyniku których 
jądra lekkich pierwiastków łączą się w cięższe. Największa część energii 
powstaje w jednym z tzw. cyklów protonowych, który składa się z trzech 
części.  Po  pierwsze:  dwa  protony  łączą  się  tworząc  jądro  deuteru, 
pozyton oraz neutrino elektronowe. Po drugie: jądro deuteru oraz proton 
tworzą jądro helu 3 i wysokoenergetyczne promieniowanie gamma. Po 
trzecie: dwa jądra helu 3 łączą się w jądro helu 4 i uwalniają do dalszych 
reakcji dwa protony”.
A) Napisz równanie każdej z opisanych reakcji.
B) Oblicz ilość energii powstającej w każdej z opisanych reakcji.
C) Określ liczbę protonów, które przeszły przez jeden cykl, aby mogło 
powstać pojedyncze jądro helu 4.

Zadania testowe

Zad.T4.1 Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:
A) Proton, neutron i elektron to najbardziej rozpowszechnione nukleony.
B) Większą część objętości atomu zajmuje jądro atomowe.
C)  Odpychające  się  w  jądrze  atomowym protony są  związane  siłami 
jądrowymi. Siły te są silniejsze od odpychania elektrycznego, ale tylko 
na małych odległościach.
D) Elektron jest przyciągany do jądra zarówno siłami elektrycznymi jak i 
jądrowymi (oddziaływaniem silnym), ale te drugie są słabsze.

Zad.T4.2 Określ, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:
A)  Zapis  Li3

7  oznacza,  że  w  jądrze  litu  są  trzy  protony  i  siedem 
neutronów.
B) Izotopy to pierwiastki, których jądra mają taką samą liczbę atomową, 
ale różną liczbę masową.
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h f≥W

zatem f≥
W
h

f≥
3,36⋅10−19J

6,63⋅10−34 J⋅s
≈5,07⋅1014 Hz

Odp.: f≥5,07⋅1014 Hz

B) Odp.:  Otrzymany w punkcie  A zakres  częstotliwości  pokrywa  się 
częściowo  z  zakresem  światła  widzialnego,  zatem  światło  widzialne 
może  spowodować  efekt  fotoelektryczny.  Na  podstawie  otrzymanej 
wartości i odpowiednich tablic lub Internetu można wnioskować, że efekt 
fotoelektryczny spowoduje światło  żółte,  zielone,  niebieskie,  indygo  i 
fioletowe.

C) Aby poszukać metalu w tablicach należy zwykle przeliczyć podaną 
pracę wyjścia na elektronowolty. W naszej sytuacji

W=3,36⋅10−19
J≈

3,36⋅10−19
J

1,602⋅10−19 J

eV

≈2,1 eV

Metalem tym może być cez, który ma pracę wyjścia ok. 2,14eV.
Odp.: Cez

Roz.3.8 

A) Częstotliwość graniczną można obliczyć  z granicznej  długości  fali 

dzięki zależności f=
c
λ

. W naszej sytuacji

 f min=
c
λmax

≈
3,00⋅108 m

s

497⋅10−9 m
≈6,04⋅1014Hz

Odp.: f min≈6,04⋅1014 Hz

B) Odp.: Tak, światło widzialne może spowodować w tej sytuacji efekt 
fotoelektryczny.  Graniczna  długość  fali  przypada  na  barwę  niebieską. 
Poza nią efekt wystąpi również dla indygo i fioletu.

C) Pracę wyjścia można obliczyć z granicznej długości fali

W=
hc
λmax
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Widać, że do cyklu wchodzi sześć protonów, ale dwa z nich wracają jako 
swobodne (nie wchodzą w skład powstałego jądra helu).
Odp.: Przez cykl przechodzi sześć protonów.

Rozwiązania zadań testowych

Roz.T4.1 

A) Fałsz.  Nukleonami,  czyli cząstkami tworzącymi jądro atomowe, są 
proton i neutron, ale nie elektron.
B)  Fałsz.  Jądro  atomowe  zawiera  większą  część  masy  atomu,  ale 
objętościowo  jest  znikome.  Promień  atomu  jest  rzędu  10−10 m ,  a 
promień jądra atomowego rzędu 10−15 m .
C) Prawda
D) Fałsz. Oddziaływanie silne nie działa na elektrony.

Roz.T4.2 

A) Fałsz.  Zapis  Li3
7  oznacza, że w jądrze litu są trzy protony i cztery 

neutrony. Liczba masowa jest sumą liczby protonów i neutronów.
B) Prawda

Roz.T4.3 

A) Fałsz. Cząstki He2
4 , czyli jądra atomu helu stanowią promieniowanie 

alfa.
B) Prawda
C)  Fałsz.  Promieniowanie  alfa  jest  bardzo  słabo  przenikliwe. 
Wymienione  cechy  (czyli  bardzo  dużą  przenikliwość)  ma  natomiast 
promieniowanie gamma.
D)  Fałsz.  Promieniowanie  gamma  nie  ulega  odchyleniu  w  polu 
elektrycznym.
E) Prawda
F) Prawda

Roz.T4.4 

A) Fałsz. Zasady zachowania liczby nukleonów i zachowania ładunku są 
spełnione, ale nie ma zasady zachowania masy – obowiązuje natomiast 
zasada zachowania energii, a masa reprezentuje jedną z form energii.
B) Prawda
C) Fałsz. Reakcja łańcuchowa polega na tym, że gdy neutron uderza w 
jądro ciężkiego pierwiastka (np. uranu) i powoduje jego rozszczepienie 
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Wybrane stałe i informacje

Astronomia

- rok świetlny: 1 ly≈9,46⋅1015 m
- parsek: 1pc≈3,26 ly≈3,09⋅1016 m
- jednostka astronomiczna: 1au≈150⋅109 m

Grawitacja

- stała grawitacji: G=6,6743⋅10−11 m3

kg s2

- masa Słońca: MS=1,989⋅1030 kg

- średnia odległość Ziemi od Słońca: r sz=149,6⋅106 km

- peryhelium Ziemi: r pe=147,1⋅106 km

- aphelium Ziemi: r ap=152,1⋅106 km

- masa Ziemi: MZ=5,97⋅1024 kg
- średni promień Ziemi: RZ=6371km

- rok na Ziemi: TZ=365,256 dnia

- średnia odległość Księżyca od Ziemi: r zk=384⋅103 km

- masa Księżyca: MK=7,348⋅10 22 kg
- promień Księżyca: RK=1737 km

- średnia odległość Marsa od Słońca: r sm=228⋅106 km

- masa Marsa: MM=6,419⋅1023 kg
- średni promień Marsa: R M=3390 km

- średnia odległość Jowisza od Słońca: r sj=778⋅106 km

- masa Jowisza: M J=1,899⋅1027 kg

Fizyka atomowa

- szybkość światła w próżni: c=3⋅108 m
s

- ładunek elementarny: e=1,602⋅10−19 C
- energia jonizacji wodoru: E 0=13,6 eV

- promień podstawowej orbity wodoru: r 1≈5,3⋅10−11m
- stała Plancka: h=6,63⋅10−34 J⋅s=4,14⋅10−15eV⋅s
- masa elektronu: m e=9,109⋅10−31 kg
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Fizyka jądrowa

Licz-
ba 
at.

Sym-
bol

Nazwa

1 H wodór

2 He hel

3 Li lit

4 Be beryl

5 B bor

6 C węgiel

7 N azot

8 O tlen

9 F fluor

10 Ne neon

11 Na sód

19 K potas

37 Rb rubid

Licz-
ba 
at.

Sym-
bol

Nazwa

40 Zr cyrkon

52 Te tellur

53 I jod

54 Xe ksenon

55 Cs cez

56 Ba bar

82 Pb ołów

83 Bi bizmut

86 Rn radon

92 U uran

93 Np neptun

94 Pu pluton

cząstka Masa
[ ⋅10−27 kg ]

e 0,00091

p 1,67262

n 1,67493

H1
2 3,34358

H1
3 5,00736

He2
3 5,00641

He2
4 6,64466

Li3
7 11,65035

Be4
9 14,96508

C6
12 19,92647

Uwaga:  Począwszy  od 
4. wiersza  podano  masy 
jąder  atomów  (bez 
elektronów).
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