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sprawdź w słowniku na końcu książki pierwiastek uran
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sprawdź w słowniku na końcu książki moc MW
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sprawdź w słowniku na końcu książki radioaktywny
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sprawdź w słowniku na końcu książki jonizacja prąd elektryczny
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sprawdź w słowniku na końcu książki radionuklid radon sivert
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sprawdź w słowniku na końcu książki radiochemik
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Poznaj pewien sekret  
dotyczący energii jądrowej 

Zapisz pierwszą literę pierwszego wiersza w puste miejsce w pole u dołu.
Nastepnie znajdź  regułę i wybierz odpowiednią, kolejną literę  

zapisując ją w puste miejsca. Dzięki temu odszyfrujesz tajemnicę.

E M N A R E Ą R K O G Z I P S A K J T E Ą N D S
Z R K O R Z W I A B A J Ł E K Ą S W T B I C Ę Z
A S Y R S K U T E A F U I C B M A E L Z O T P R
I Ą B E K C D R Z S N U Ą A W D M I L Z A Y O Ś
E R G A O T D M Ę O Ż W D P I A S M I K E A

———————    ———————    ————    ——————
—    ——————————    ———    ——————————
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Sprawdź, czy jesteś ekspertem 
od energetyki jądrowej?

Uzupełnij zdania o brakujące wyrazy  
i wpisz je w pola krzyżówki.
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1. W reaktorze jądrowym zachodzi reakcja 
łańcuchowa         ________ .

2. Aby uwolnić energię, jadro atomu 
ciężkiego pierwiastka musi zostać 
podzielone na dwie części poprzez 
uderzenie rozpędzonym         ________ .

3. Promieniowanie ________ powstaje 
w jądrach atomowych na skutek 
przemiany atomu jednego pierwiastka 
na inny.

4. Dzięki falom ________ możemy oglądać 
telewizję.

5. Promieniowanie ________ dociera do nas 
głównie ze Słońca.

6. Popularnym detektorem promieniowania 
jonizującego jest licznik ________.

7. W rdzeniu reaktora umieszczone są 
________ paliwowe z uranem w kształcie 
pastylek.

8. Promieniowanie ________ powszechnie 
stosowane jest w diagnostyce medycznej.

9. Uran, podobnie jak węgiel ________, 
wydobywa się spod ziemi drążąc 
podziemne tunele.

10. Promieniowanie alfa to jądra atomu    
      ________.
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Pomóż Profesorowi Protonowi dotrzeć do jego miejsca 
pracy - elektrowni jądrowej.

Ponad 440 reaktorów jądrowych 
pracuje w 30 krajach!

?

Chcesz wiedzieć więcej?
Zajrzyj do naszej  
ilustrowanej książki: 
„Podróż do wnętrza atomu”!
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jądro atomowe (nuklid) — znajduje się w samym 
środku każdego atomu, skupia praktycznie całą 
jego masę. Zbudowane jest z neutronów i proto-
nów i  w  zależności od ich liczby w  jądrze atomu 
mamy różne pierwiastki, jak wodór, tlen, węgiel 
czy uran. 

jonizacja — proces wybijania jednego lub wielu 
elektronów z atomu.  Atomy pozbawione elektro-
nów nazywamy jonami.

moc — jeżeli pobieramy energię w określonym cza-
sie to szybkość tego procesu nazywamy mocą. Je-
żeli przekazujemy dużo energii w bardzo krótkim 
czasie, to mówimy, że źródło energii ma dużą moc. 
Jednostką mocy jest wat (W), na każdym urządze-
niu czy żarówce napisane jest, jaką ma moc (pobie-
ra lub emituje energię). Typowa, domowa żarówka 
ma moc 40-100 watów.

megawat elektryczny (MW
E
) — dla dużych źró-

deł energii, jakim jest elektrownia, używamy 
jednostki mocy milion razy większej niż wat (W), 
czyli megawaty (milion watów), oznaczenie - MW. 
W  elektrowni jądrowej, energia powstała w pro-
cesie rozszczepienia zamienia się na ciepło. Część 
tej energii cieplnej potrafimy zamienić na energię 
elektryczną, a moc urządzenia, które realizuje ten 
proces, podajemy w jednostkach MW

E
 (megawa-

tach elektrycznych).

pierwiastek — wszystko, co dookoła nas istnieje 
składa się z najprostszych materiałów, czyli pier-
wiastków. Nie można zamienić jednego pierwiast-
ka na innymi prostymi metodami. W życiu co-
dziennym spotykamy takie pierwiastki jak złoto, 
miedź, żelazo, aluminium i wiele innych.

ROZWIĄZANIA

EMNAREĄRKOGZIPSAKJTEĄNDS
ZRKORZWIABAJŁEKĄSWTBICĘZ
ASYRSKUTEAFUICBMAELZOTPR
IĄBEKCDRZSNUĄAWDMILZAYOŚ 
ERGAOTDMĘOŻWDPIASMIKEA

1. ROZSZCZEPIENIA 2. NEUTRONEI 

3. JONIZUJĄCE 4. RADIOWYM 

5. KOSMICZNE 6. GEIGERA 7. KASETY 

8. RENTGENOWSKIE 9. KAMIENNY 10. HELU

SEKRET ENERGII JĄDROWEJKRZYżóWKAPOMóż 
ZNALEźć 
DROGę PROf. 
PROTONOWI

prąd elektryczny — przepływ elektronów przez 
przewodnik, np. drut. Jeśli przepływa dużo elek-
tronów w jednostce czasu, to mówimy, że prąd ma 
duże natężenie. Przepływ ładunków możliwy jest 
dzięki temu, że obu końcach drutu przyłożone jest 
napięcie elektryczne mierzone w woltach. 

radioaktywny (lub promieniotwórczy) — niektóre 
atomy pierwiastków uwalniają energię emitując 
różnego rodzaju promieniowanie. Mówimy wów-
czas, że dany atom (czy też substancja lub materiał, 
w których znajdują się takie atomy) jest radioak-
tywny lub promieniotwórczy.

radiochemik — chemik, który specjalizuje się w ba-
daniach substancji radioaktywnych.

radionuklid — jądro atomowe (nuklid), które ulega 
przemianom promieniotwórczym emitując przy 
tym promieniowanie jonizujące.

radon — gaz radioaktywny, który nie reaguje che-
micznie z niczym, jest cięższy od powietrza, dlate-
go gromadzi sie w piwnicach, tunelach czy kopal-
niach. 

sivert (Sv), milisievert (mSv) — jednostka używana 
do określenia wpływu promieniowania jonizujące-
go na ciało ludzkie.

uran — pierwiastek (srebrzystobiały metal) wy-
stępujący naturalnie na Ziemi, który podobnie jak 
węgiel, wydobywany jest w kopalniach. Odkrył go 
niemiecki chemik Mertin Klaproth w  1789 roku. 
Uran wykorzystywany jest jako paliwo w energe-
tyce jądrowej.

jądro atomowe

elektron
proton

neutron

Słownik terminów użytych w komiksie



Fundacja FORUM ATOMOWE powstała z myślą 
o szeroko pojętej działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego 
wykorzystania energii atomowej, promocji 
fizyki i nauk pokrewnych, a także idei budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 

Fundację FORUM ATOMOWE stanowi 
zespół młodych, aktywnych i ambitnych ludzi, 
specjalistów w swoich dziedzinach, m.in. w fizyce 
jądrowej, ochronie radiologicznej, energetyce.

Fundacja realizuje kilka ciekawych 
i wartościowych projektów - największy - 
„Atomowy Autobus - Mobilne Laboratorium”, 
a także „Spotkania z Energią Atomową”, 

Fundacja FORUM ATOMOWE
www.forumatomowe.org 
fundacja@forumatomowe.org

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, 
powołaną w ramach Grupy Kapitałowej PGE, 
do przygotowania procesu inwestycyjnego oraz 
budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. 
PGE EJ 1 odpowiada m.in. za przeprowadzenie 
badań lokalizacyjnych i wybór technologii 
przyszłej elektrowni jądrowej oraz uzyskanie 
wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących 
budowę elektrowni jądrowej.

PGE EJ 1 prowadzi wiele działań edukacyjnych 
związanych z energetyką jądrową, m.in. za 
pośrednictwem portalu www.swiadomieoatomie.pl. 

PGE EJ 1 sp. z o.o.
www.swiadomieoatomie.pl

SPOTKANIA Z ENERGIĄ ATOMOWĄ

„Szkolna Radiologiczna Mapa Polski”, magazyn 
„Forum Atomowe”, portal popularnonaukowy 
energiajadrowa.pl oraz platforma e-learningowa 
Nukleo.pl.

Wolontariusze Fundacji trwają w przekonaniu, że 
tylko poprzez rzetelną, wszechstronną informację 
i edukację oraz szeroki bezpośredni udział 
społeczeństwa w debatach publicznych można 
uzyskać pełne poparcie dla budowy elektrowni 
jądrowej w Polsce oraz w innych krajach, które 
podejmują podobne wyzwanie.

Naszym celem jest przekazanie Polakom 
w przystępny sposób wiedzy o tym czym jest 
energetyka jądrowa i jak ważną rolę może pełnić 
w zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego 
naszego kraju.




