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Karta pracy nr 5                                                                  Planowany termin realizacji: kwiecień - czerwiec 

Dział: Fizyka jądrowa 

Liczba 

godzin 

Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

1 Odkrycie 
promieniotwórczości. 

Promieniowanie jądrowe 
i jego właściwości 

• wymienić rodzaje 

promieniowania jądrowego 

występującego w przyrodzie. 

• przedstawić podstawowe fakty 

dotyczące odkrycia 

promieniowania jądrowego, 

• opisać wkład Marii 

Skłodowskiej-Curie w badania 

nad promieniotwórczością, 

• omówić właściwości 

promieniowania alfa, beta i 

gamma. 

• wyjaśnić, do czego służy licznik G-M, 

• odszukać informacje o 

promieniowaniu X, 

• wskazać istotną różnicę między 

promieniowaniem X a 

promieniowaniem jądrowym, 

 

1 Oddziaływanie 

promieniowania 

jonizującego 

z materią.  

Działanie promieniowania 

na organizmy żywe 

• wymienić podstawowe zasady 

ochrony przed promieniowaniem 

jonizującym, 

• ocenić szkodliwość 

promieniowania jonizującego 

pochłanianego przez ciało 

człowieka w różnych 

sytuacjach. 

• wyjaśnić pojęcie dawki pochłoniętej  i 

podać jej jednostkę, 

• wyjaśnić pojęcie dawki skutecznej i 

podać jej jednostkę, 

• opisać wybrany sposób wykrywania 

promieniowania jonizującego. 

 

• obliczyć dawkę pochłoniętą, 

• wyjaśnić pojęcie mocy dawki, 

• wyjaśnić, do czego służą dozymetry  

1 Doświadczenie 
Rutherforda. Budowa 

jądra atomowego 

• opisać budowę jądra atomowego, 

• posługiwać się pojęciami: jądro 

atomowe, proton, neutron, nukleon, 

pierwiastek, izotop. 

• opisać doświadczenie Rutherforda i 

omówić jego znaczenie, 

• podać skład jądra atomowego na 

podstawie liczby masowej i 

atomowej. 

• wykonać i omówić symulację 

doświadczenia Rutherforda, 

• odszukać informacje na temat modeli 

budowy jądra atomowego i omówić 

jeden z nich 

2 Prawo rozpadu 
promieniotwórczego. 

Metoda datowania 
izotopowego 

• opisać rozpady alfa i beta, 

• wyjaśnić pojęcie czasu połowicznego 

rozpadu. 

• zapisać schematy rozpadów alfa i 

beta, 

• opisać sposób powstawania 

promieniowania gamma, 

• posługiwać się pojęciem jądra 

stabilnego i niestabilnego, 

• posługiwać się pojęciem czasu 

połowicznego rozpadu, 
 

• wyjaśnić zasadę datowania 

substancji na podstawie jej składu 

izotopowego i stosować tę zasadę w 

zadaniach, 

• wykonać doświadczenie symulujące 

rozpad promieniotwórczy 

• zapisać prawo rozpadu 

promieniotwórczego w postaci           

N = N0 (1/2)t/T 

• podać sens fizyczny i jednostkę 

aktywności promieniotwórczej, 

• rozwiązywać zadania obliczeniowe,  
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Liczba 

godzin 

Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 

Uczeń: 

Wymagania rozszerzone i dopełniające 

Uczeń: 

• objaśnić prawo rozpadu 

promieniotwórczego 

1 Energia wiązania. 

Reakcja rozszczepienia 
• opisać reakcję rozszczepienia 

uranu 

• wyjaśnić, na czym polega 

reakcja łańcuchowa, 

• podać warunki zajścia reakcji 

łańcuchowej, 

• posługiwać się pojęciami: energia 

spoczynkowa, deficyt masy, energia 

wiązania. 

• obliczyć energię 

spoczynkową, deficyt masy, 

energię wiązania dla różnych 

pierwiastków, 

• przeanalizować wykres zależności 

energii wiązania przypadającej 

na jeden nukleon od liczby 

nukleonów wchodzących w skład 

jądra atomu. 

• znając masy protonu, neutronu, 

elektronu i atomu o liczbie masowej 

A, obliczyć energię wiązania tego 

atomu 

1 Bomba atomowa, 

energetyka jądrowa 

• podać przykłady wykorzystania energii 

jądrowej. 

• opisać budowę i zasadę działania 

reaktora jądrowego, 

• opisać działanie elektrowni 

jądrowej, 

• wymienić korzyści i zagrożenia 

związane z wykorzystaniem energii 

jądrowej, 

 

•  opisać zasadę działania bomby 

atomowej. 

1 Reakcje jądrowe, 

Słońce i bomba wodorowa 
• podać przykład reakcji jądrowej, 

• nazwać reakcje zachodzące w 

Słońcu i w innych gwiazdach, 

• odpowiedzieć na pytanie: jakie reakcje 

są źródłem energii Słońca. 

• wymienić i objaśnić różne rodzaje 

reakcji jądrowych, 

• zastosować zasady zachowania 

liczby nukleonów, ładunku 

elektrycznego oraz energii w 

reakcjach jądrowych, 

• podać warunki niezbędne do zajścia 

reakcji termojądrowej. 

• opisać reakcje zachodzące w bombie 

wodorowej. 

• porównać energie uwalniane w 

reakcjach syntezy i reakcjach 

rozszczepienia. 

1 Prawo Hubble’a • na przykładzie modelu balonika 

wytłumaczyć obserwowany fakt 

rozszerzania się Wszechświata, 

• podać wiek Wszechświata. 

• podać treść prawa Hubble'a,  

• wyjaśnić termin „ucieczka galaktyk”. 

• obliczyć wiek Wszechświata, 

• objaśnić, jak na podstawie prawa 

Hubble'a wnioskujemy, że galaktyki 

oddalają się od siebie. 

. 

1 Teoria Wielkiego 

Wybuchu 

• określić początek znanego nam 

Wszechświata terminem 

„Wielki Wybuch”. 

• opisać Wielki Wybuch 

• wyjaśnić, co to jest promieniowanie 

reliktowe. 

•  podać argumenty przemawiające za 

słusznością teorii Wielkiego Wybuchu. 

2 Sprawdzian wiedzy i 

umiejętności.        

  

 

 


