
 
Zagadnienia do egzaminu Krystalografia i krystalochemia niestacjonarne 2013/2014  
 
1.    Definicje kryształu (fenomenologiczna, strukturalna, morfologiczna, 
rentgenostrukturalna, genetyczna).  
2.    Podstawowe pojęcia krystalografii geometrycznej (kryształ, krystalit, polikryształ, 
monokryształ, sieć krystaliczna, sieć przestrzenna, komórka elementarna, prosta i płaszczyzna 
sieciowa).  
3.    Wskaźniki prostych i płaszczyzn sieciowych – rysowanie zadanych elementów i  
wyznaczanie wskaźników z rysunku.  
4.    Pojęcie pasa płaszczyzn, osi pasa płaszczyzn i relacja pasowa.  
5.    Kryteria wyboru komórki elementarnej.  
6. Projekcja stereograficzna kryształów, projekcja stereograficzna elementów symetrii. 
7. Przekształcenie izometryczne – operacje symetrii w kryształach.  
8. Element symetrii a operacja symetrii. 
9. Elementy symetrii punktowej: opis działania, symbole międzynarodowe oraz oznaczenia 
graficzne na projekcji stereograficznej. 
10. Osie symetrii, centrum symetrii i płaszczyzny symetrii  w kryształach – projekcja 
elementów symetrii kryształów. 
11. Rozpoznawanie układów krystalograficznych na podstawie charakterystycznych 
elementów symetrii, klasyfikowanie kryształów do odpowiednich układów 
krystalograficznych. 
12. Pojęcie grupy elementów symetrii. 
13. Zasady tworzenia międzynarodowych symboli grup punktowych (klas symetrii). 
14. Interpretacja symbolu grupy punktowej. 
15.    Typy sieci translacyjnych Bravais w poszczególnych układach krystalograficznych.  
16.    Charakterystyka osi śrubowych i płaszczyzn ślizgowych.  
17.    Pojęcie grupy przestrzennej, interpretacja symboli grup przestrzennych.  
18.    Charakterystyka ogólna Tablic Wyckoff’a (liczebność, symetria lokalna, położenie 
ogólne i szczególne) i ich interpretacja.  
19.    Jakie informacje są konieczne do opisu struktur krystalicznych?  
20.    Prawa krystalochemii Goldschmidt’a.  
21.    Rodzaje wiązań w kryształach.  
22.    Elektroujemność, od czego zależy różnica elektroujemności, procent jonowości, 
określanie charakteru wiązań na podstawie wartości elektroujemności.  
23.    Grupy struktur porównywalnych.  
24.    Rozpoznawanie struktur homo i heterodesmicznych; jonowych, jonowo-
kowalencyjnych, kowalencyjnych, metalicznych, molekularnych.  
25.    Model struktur jonowych.  
26.    Promień jonowy – od czego zależy, metody wyznaczania.  
27.    Liczba koordynacyjna – od czego zależy, wyznaczanie stosunku rk/ra.  
28.    Wytrzymałość wiązań, podział na kationy silne i słabe.  
29.    Reguły Paulinga, podział struktur jonowych.  
30.    Izotypia.  
31.    Rodzaje roztworów stałych.  
32.    Polimorfizm.  
33.    Sposoby wizualizacji struktur krystalicznych.  
34.    Przykładowe struktury kowalencyjne oraz jonowe. 
35. Kryształy metaliczne. 
36.Gęste upakowanie heksagonalne i regularne. 



37. Metale i stopy metali (roztwory stałe). 
38. Wybrane struktury metali i stopów metali. 
39. Kryształy molekularne. 
40. Stan amorficzny 
41. Definicje szkła. 
42. Koncepcje struktury szkła. 
 


