
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

1. Uzupełnij:
Wzór  na  obliczenie  energii  elektronu  na  danej  orbicie  w  atomie
wodoru to ……………..
Wzór na obliczenie porcji energii jaką pochłania lub emituje elektron
to ……………..
Elektron może krążyć w atomie wodoru tylko po dozwolonej orbicie o
ściśle  określonym,  skwantowanym  ……………  którego  wartość
obliczamy ze wzoru ……………..
Widma promieniowania dzielimy na ……………… i ……………
Widmo ciągłe daje promieniowanie światła ……………
Pierwiastki dają widma ……………….
Gdy elektron jest na pierwszej orbicie to atom jest w stanie …………
a gdy jest na dalszych orbitach to atom jest w stanie ……………..
Energia elektronu w atomie wodoru jest ………………….
Światło  ma  naturę  ………………  czyli  korpuskularno-falową  lub
kwantowo-falową
Zjawisko  …………… to  emisja  (wybicie)  elektronu  z  powierzchni
metalu pod wpływem promieniowania fotoelektrycznego
Efekt fotoelektryczny stosowany jest w ……………….
Promieniowanie elektromagnetyczne przenosi energię ……………..
Kwant energii wynosi ………………..
Energia pojedynczego kwantu jest proporcjonalna do ……………..
Energia potrzebna do wybicia elektronu z metalu nazywana jest pracą
………………….
Im dalsza orbita tym energia elektronu jest ………………

2. Elektron na pierwszej orbicie atomu wodoru ma całkowitą energię 
E1 = -A. Energia tego elektronu na czwartej orbicie to: 

a) E4 = 
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A    c) E4 = 16A    d)  E4 = - 16A

3. Co pozwolił wyjaśnić model Bohra budowy atomu wodoru?
………………………………………………………………

4. Ile elektronów wybija z metalu jeden foton? ……………….
5. Ek = h - W to wzór na ……………………………………..

6. Podaj z jakich barw składa się światło białe: ………………………
...............................................................................................................

7. Czy dwa różne pierwiastki mogą mieć takie samo widmo liniowe?
……………………………………………………………………….

8. Narysuj schemat fotokomórki. Wskaż anodę i fotokatodę.  

9. Energia kinetyczna elektronów emitowanych z katody fotokomórki w
zjawisku fotoelektrycznym zależy od:

a) Pracy wyjścia
b) Natężenia promieniowania wyzwalającego to zjawisko
c) Częstotliwości promieniowania wywołującego to zjawisko
d) Natężenia prądu płynącego przez fotokomórkę

10. Widmo liniowe może być emisyjne i  absorpcyjne.  Widmo emisyjne
liniowe przedstawione jest na rysunku ……………

11. Rysunek a) przedstawia widmo …………………….
12. W 1913r duński fizyk ………………… zaproponował model atomu

wodoru. Wcześniejszy model był zaproponowany przez ……………..
na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w 1911r.

13. Tworząc  model  atomu  wodoru  Bohr  przyjął  dodatkowe  założenia
zwane ……………………………


