
Zadanie 1: 

Obliczyć promienie jąder: 8Li, 27Al, 64Zn, 125Te, 216Po, 238U. 

 

Zadanie 2: 

Przyjmując, że materia jest rozłożona równomiernie w całej objętości 

jądra, ocenić gęstość materii jądrowej. 

 

Zadanie 3: 

Jaką średnicę powinna mieć kula wykonana z materii jądrowej, aby jej 

masa była równa masie Ziemi? Średnia gęstość Ziemi wynosi 

5,52 g/cm3 a promień 6371 km. 

 

Zadanie 4: 

Jaką część powierzchni płytki aluminiowej o grubości 1 mm stanowi 

łączny rzut wszystkich zawartych w niej jąder? Gęstość glinu wynosi 

2,7 g/cm3. 

 

Zadanie 5: 

W czasie 10 godzin 75% początkowej liczby jąder uległo rozpadowi. Ile 

wynosi czas połowicznego zaniku? 

 

Zadanie 6: 

Na wykresie przedstawiono 

zależność liczby jąder N 

pozostałych w próbce pewnego 

izotopu promieniotwórczego 

od czasu. Podaj czas 

połowicznego rozpadu tego 

izotopu. Oblicz liczbę jąder, 

która uległa rozpadowi do 

końca 6. godziny. 

 

Zadanie 7: 

Rozstrzygnij, które z podanych poniżej zdań są prawdziwe, a które nie 

(uzasadnij pisemnie odpowiedź). 

a) Jeżeli w ciągu 24 godzin masa pewnego izotopu 

promieniotwórczego zmniejszyła się 16 razy, to czas połowicznego 

zaniku tego izotopu wynosi 6 godzin. 

Task 1: 

Calculate the radii of the nuclei: 8Li, 27Al, 64Zn, 125Te, 216Po, 238U. 

 

Task 2: 

Assuming that matter is evenly distributed throughout the entire volume 

of the nucleus, assess the density of nuclear matter. 

 

Task 3: 

What diameter should a sphere made of nuclear matter have so that its 

mass is equal to the mass of Earth? The average density of the Earth is 

5.52 g/cm3 and a radius of 6371 km. 

 

Task 4: 

What part of the surface of the 1 mm thick aluminum plate occupy the 

total projection of all the nuclei it contains? The density of aluminum is 

equal to 2.7 g/cm3. 

 

Task 5: 

Within 10 hours, 75% of the initial number of nuclei had decayed. What 

is the half life? 

 

Task 6: 

The graph shows the 

relationship between the 

number of nuclei N remaining 

in a sample of a certain 

radioactive isotope and time. 

What is the half-life of this 

isotope. Calculate the number 

of nuclei that have decayed 

by the end of the 6th hour. 

 

Task 7: 

Decide which of the following sentences are true and which are not 

(justify your answer in writing). 

a) If within 24 hours the mass of a certain radioactive isotope 

decreased 16 times, then the half-life of this isotope is 6 hours. 



b) If the half-life of a particular isotope is 2 years, then after 10 years 

the radioactive activity of this isotope will decrease 32 times. 

c) If within 60 minutes, 75% of the radioactive nuclei of a particular 

isotope decayed, the half-life of this isotope is 15 minutes. 
d) If the half-life of a certain isotope is 14 days, then after 70 days it 

will be about 20% of the initial mass left. 

e) If a piece of radium melted, its activity decreased after melting. 
f) After three times the half-life, 7/8 of the original isotope mass will 

decay. 

g) If the time "n" times longer than the half-life passes, the activity 

decreases "n2" times. 

h) If, since the biological death of a certain organism, the radioactive 

activity of the isotope inside it has decreased eight times, then about 

17,100 years have passed. 

i) If, over 60 years, the activity of the A isotope decreased 8 times, 

and at the same time the activity of the B isotope decreased 32 

times, then the relationship between the half-times of both isotopes 

decays is: TA = 4TB. 

j) The radioactivity of 10 grams of radium Ra88
226  is the same as the 

activity of 5 grams of this isotope. 

b) Jeżeli czas połowicznego zaniku pewnego izotopu wynosi 2 lata, to 

po upływie 10 lat aktywność promieniotwórcza tego izotopu 

zmaleje 32 razy. 

c) Jeżeli w ciągu 60 minut, 75% jąder promieniotwórczych pewnego 

izotopu uległo rozpadowi, to czas połowicznego zaniku tego 

izotopu wynosi 15 minut. 

d) Jeżeli czas połowicznego zaniku pewnego izotopu wynosi 14 dób, 

to po upływie 70 dób zostanie go około 20% masy początkowej. 

e) Jeżeli kawałek radu uległ stopieniu, to po stopieniu jego aktywność 

promieniotwórcza uległa zmniejszeniu. 

f) Po upływie czasu trzykrotnie większego od czasu połowicznego 

zaniku, ulegnie rozpadowi 7/8 wyjściowej masy izotopu. 

g) Jeżeli upłynie czas „n” razy dłuższy od czasu połowicznego zaniku, 

to aktywność promieniotwórcza zmaleje „n2” razy. 

h) Jeżeli od chwili śmierci biologicznej pewnego organizmu, 

aktywność promieniotwórcza izotopu znajdującego się wewnątrz 

niego, zmalała osiem razy, to upłynęło od tego czasu około 17100 

lat. 

i) Jeżeli w ciągu 60 lat aktywność promieniotwórcza izotopu A 

zmalała 8 razy, a w tym samym czasie aktywność 

promieniotwórcza izotopu B zmalała 32 razy, to pomiędzy czasami 

połowicznego rozpadu obu izotopów zachodzi zależność: 

TA = 4TB. 

j) Aktywność promieniotwórcza 10 gramów radu Ra88
226  jest taka 

sama, jak aktywność 5 gramów tego izotopu. 


