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Radioaktivita
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Polovodiče, atomová fyzika
Anotace:

1. složky radioaktivity  záření alfa, beta, gama
2. poločas přeměny
3. využití
4. ochrana před zářením

XII 317:13

RADIOAKTIVITA,
VYUŽITÍ A OCHRANA

V 514:11

• konec 19.stol. H.Becquerel
 
• světélkování nerostů 

• smolinec - uranová ruda z Jáchymova

• P.Curie a Marie Curiová-Sklodowská

XII 317:20

3 složky radioaktivního záření:

záření beta
záření alfa
záření gama

radioaktivita = samovolná přeměna 
atomových jader

XII 317:21

• radioaktivní záření je tvořeno částicemi:

β γ
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•  poločas přeměny = doba, za kterou se 
přemění 1/2 původního počtu 
radioaktivních jader

•  např.     92U  ...  4,5 miliardy roků
238

XII 317:29

Využití:

• archeologie - určení stáří org. zbytků
• defektoskopie
• lékařství, onkologie
• biologie
• chemie
• zemědělství, potravinářství
• detektory kouře

XII 317:31

využití v lékařství

XII 317:37

Ochrana před zářením:

• ionizační záření = zahrnuje 3 složky 
radioaktivního záření, UV a rentgenové 
záření a proud protonů a neutronů

• škodí všem živým buňkám
• nejnebezpečnější je záření gama a proud 

neutronů
• záření alfa nedoletí ve vzduchu dál než 5 

cm, ale lze ho vdechnout (radioaktivní 
plyn radon)

XII 317:40

Dávka ionizujícího záření:

• jednotka: sievert (Sv)

• smrtelná: jednorázově několik Sv
• mírnější nemoc z ozáření: jednorázově 

500 mSv
• každý ročně: 0,4 mSv - 4 mSv

XII 317:42

Stínění: 

• proti gama záření silná vrstva kovu 
nebo betonu

• proti neutronům voda
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Dozimetr:

• zařízení, které u sebe nosí 
pracovníci s ionizačním zářením

• pravidelně se vyhodnocují a určují 
se dávky a jeho druhy

• povoleno ročně 50 mSv

XII 317:50

dozimetr

XII 317:44

1945 Hirošima, Nagasaki

• 200 000 lidí zemřelo při útoku
• 100 000 lidí zemřelo na nemoc 

z ozáření

XII 317:45

Vyšeření chrupu: asi 0,02 mSv 
nejméně ze všech vyšetření

Vyšetření střev: asi 10 mSv
nejvíce ze všech vyšetření

V 514:58 V 514:58
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Citace:

DOC. DR. ING. RAUNER, Karel, et al. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 128 s.

 

Využití radioaktivity v lékařství
Radioterapie.cz [online]. 2011 [cit. 20111203]. Http://www.radioterapie.cz/index.aspx. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.radioterapie.cz/design/images/fotografie/radioterapie_novy_jicin_05.jpg>.

Dozimetr
Odklepnuto.cz [online]. 2011 [cit. 20111203]. 
Http://www.odklepnuto.cz/aukce/5362614/dozimetrintenzimetrit65.html. Dostupné z 
WWW: <http://img2.odklepnuto.cz/obrazek/big/item/10401891/>.

Značka pro radioaktivitu
Http://1957timecapsule.wordpress.com/tag/radioactivity/. Wordpress.com [online]. 2012 [cit. 
20120505]. Dostupné z: http://1957timecapsule.files.wordpress.com/2010/08/radioactive
symbol.gif 

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu 
SMART NOTEBOOK verze 10.8.864.0 z roku 2011.

XI 2613:26

Metodický list

Téma: Radioaktivita

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad 

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: 

Poznámky:
list č.3 až č.16  výklad, diskuse se žáky o využití a ochraně
list č.17 až č.18  testy k prověření znalostí  žáci vyberou správnou odpověď
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