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Lekcja 3 Liceum po GM                                     podręcznik Odkryć fizykę Nowa Era 

Temat: Promieniowanie jądrowe. 
Cel: 

Poznasz pojęcie promieniotwórczości naturalnej 
Scharakteryzujesz promieniowanie alfa, beta i gamma 
Poznasz zagrożenia dla zdrowia wynikające z nadmiaru promieniowania 
Wymienisz korzystne zastosowania promieniowania 

1. Promieniotwórczość naturalna - zjawisko polegające na samorzutnym rozpadzie jąder 
izotopów, w wyniku którego wysyłane jest promieniowanie.  

2. Znane są 3 rodzaje promieniowania jądrowego: 
• Alfa α- to strumień cząstek złożony z 2 protonów i 2 neutronów, czyli jąder helu. Cząstki alfa 

są naładowane dodatnio. Promieniowanie w powietrzu może przebyć kilka centymetrów, a w 
tkance ułamek milimetra. Zatrzymuje się nawet na kartce papieru.  

• Beta β- to strumień szybko poruszających się elektronów. Jest ono nieco bardziej przenikliwe 
od promieniowania alfa - może przebyć w powietrzu nawet kilka metrów, a w materii (nasze 
ciało) do kilku milimetrów. Aby się od niego odgrodzić wystarczy cienka osłona np z drewna.  

• Gamma γ- to fala elektromagnetyczna  o małej długości fali i bardzo wysokiej częstotliwości. 
Jest to najbardziej przenikliwy rodzaj promieniowania. Aby się przed nim osłonic, potrzeba 
grubej tarczy np z ołowiu lub betonu.  

3. Promieniowanie można wykryć za pomocą licznika Geigera - Mullera    
4. Siwert (Sv) jednostka dawki pochłoniętego promieniowania z uwzględnieniem rodzaju tego 

promieniowania oraz skutków jego działania na organizm.  
5. Zagrożenia dla zdrowia: 

• choroby popromienne 
• odpady promieniotwórcze (składowanie, gromadzenie) 
• wykorzystuje się je do produkcji broni masowego rażenia 
• ryzyko skażenia środowiska odpadami promieniotwórczymi 
• reakcje rozszczepienia jąder pierwiastków promieniotwórczych przebiegają w sposób 

niekontrolowany 
• awarie w elektrowniach jądrowych mogą być przyczyną katastrof (np: w 1986 roku wybuch w 

Czarnobylu nastąpiła awaria reaktora jądrowego) 
• reaktory napędzające (w transporcie wodnym) mogą w przypadku zatopienia okrętu stanowić 
źródło skażenia środowiska pierwiastkami promieniotwórczymi stanowiącymi ich paliwo, 

• w następstwie wystawiania organizmu żywego na promieniowanie jonizujące, może dojść do 
powstania nowotworu 
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• wytwarzanie wolnych rodników wraz z jonizacją może być przyczyną zmian w strukturach 
genetycznych, 

6. Korzyści: 
• ma swoje zastosowanie w medycynie np: stosowane w prześwietleniach rentgenowskich 
• możliwa jest tomografia komputerowa (wykonywanie zdjęć dzięki którym można wykryć 

początkowe stany chorobowe) 
• radioterapia (np: przy leczeniu raka skóry) 
• promieniowanie żywności, po to, aby mogła być przechowywana dłużej 
• metody promieniotwórcze są wykorzystywane w procesie oczyszczania gazów  wylotowych 
• wykorzystanie w sprzęcie promieniotwórczym (np: reaktory, czujniki, detektory, regulatory) 
• jod 131 stosuje się w leczeniu tarczycy 
• jest wykorzystywane w sprzęcie domowego użytku np: kuchenka mikrofalowa 
• barwienie (np: tkanin, szkła, sztucznych i naturalnych kamieni). 

Zadania na ocenę: 
1. Jaki rodzaj promieniowania stanowi strumień: 

A. Jąder helu, 
B. Szybko poruszających się elektronów. 

2. Kolorowe strzałki przedstawiają tory ruchu cząstek, które powstały w wyniku przemian 
jądrowych i poruszają się między naładowanymi elektrycznie płytami. Jakim rodzajom 
promieniowania odpowiadają poszczególne tory? 

3. Które z rodzajów promieniowania jest najbardziej podobne do światła widzialnego? Na czym 
polega różnica między tym promieniowaniem a światłem? 


