
Zestaw 2-7 
 
Optyka 

1. Lupa wykonana jest ze szkła o wsółczynniku załamania 1.5 .  Promienie krzywizny 

soczewki są równe i wynoszą 5cm. W jakiej odległości od oglądanego przedmiotu należy 

ustawić lupę, aby uzyskać powiększenie pięciokrotne? 

2. Patrząc prostopadle do powierzchni wody widzi się dno stawu na głębokości h=1m pod 

powierzchnią wody. Jaka jest rzeczywista głębokość stawu? Współczynnik załamania 
wody n=1.33.   

3. Światło monochromatyczne rozchodzące się w cieczy ma długość fali 1=580nm, a po 

przejściu do powietrza 2=669nm. Obliczyć kąt graniczny dla tej cieczy.  
4. Na płytkę kwarcową o n=1.545 pada promień świetlny. Jaki jest kąt padania, jeżeli 

promień odbity jest prostopadły do promienia załamanego?  

5. Oblicz minimalny rozmiar przesłony kolistej pływającej na powierzchni wody centralnie 
nad punktowym źródłem światła, (które znajduje się na głębokości 1m), taki aby dzięki 

tej przesłonie światło nie wydostawało się z wody. Współczynnik załamania dla wody 

wynosi 1.3.  

6. Na siatkę dyfrakcyjną znajdującą się w powietrzu pada prostopadle wiązka światła 
monochromatycznego, a otrzymany prążek dyfrakcyjny pierwszego rzędu przypada na 

kąt, którego sinus wynosi 1/3. Pod jakim kątem będzie obserwowane widmo drugiego 
rzędu, jeżeli siatkę umieścimy w wodzie (współ. zał. wody przyjmij n=4/3) i oświetlimy tą 

samą wiązką światła?  

 
W modelu atomu wodoru według Bohra elektron porusza się po orbicie kołowej na skutek 
przyciągania coulombowskiego pomiędzy elektronem na orbicie i protonem w jądrze atomu.  Siła 
przyciągania jest równa co do warości sile dośrodkowej w ruchu po okręgu. Musi być też spełniony 

postulat Bohra, że   𝑚𝑣𝑟 =
𝑛ℎ

2𝜋
, (m-masa elektronu, v- wartość prędkości elektronu na orbicie 

kołowej, r-promień orbity, h-stała Plancka, n-liczba naturalna „numerująca” poziomy. 
1. Wyprowadź wzór na poziomy energetyczne dla modelu Bohra atomu wodoru.  
2. Korzystając z teorii Bohra oblicz promień pierwszej orbity 
 
Efekt fotoelektryczny 

1. Wiadomo, że praca wyjścia elektronu dla cezu wynosi 1.8 eV. Oblicz maksymalną 
prędkość wybijanych elektronów przy oświetlaniu płytki cezowej monochromatcznym 
światłem o długości fali równej 560 nm. 

2. Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi 4.2 eV. Jaka będzie prędkość elektronów 
wybitych  z powierzchnii molibdenu po oświetlenniu jej promieniami o długości fali 
200nm? 

3. Jaka powinna być długość fali elektromagnetycznej padającej na powierzchnię cynku, aby 
prędkość wylatujących z metalu elektronów była równa  8 x105m/s? Praca wyjścia dla 
cynku 4.3 eV 
 

Promieniotwórczość 

4. W ciągu t=4h rozpadło się 75% początkowej liczby jąder pewnego promieniotwórczego 
izotopu. Oblicz czas połowicznego rozpadu tego izotopu. 

5. Jaka objętość helu w warunkach normalnych wydziela się w czasie 420dni, na skutek 
rozpadu 0.42g polonu 210Po, z czasem połowicznego rozpadu 140 dni? Objętość jednego 
mola gazu w warunkach normalnych wynosi 22.4 dm3. Masa molowa polonu wynosi 
210g/mol. 

6. Izotop 60
27Co ulega rozpadowi - z czasem połowicznego rozpadu 5 lat.  Napisz schemat 

rozpadu.  Oblicz ile jader niklu powstanie w preparacie po 15 latach, jeżeli masa 
początkowa preparatu kobaltu wynosiła 3mg. 


