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1. Rodzaje wiązań chemicznych. 
2. Metody badania składu chemicznego materiałów. 
3. Symetria ciał stałych i podstawy krystalografii: sieć krystaliczna, układy krystalograficzne, 

grupy przestrzenne.  
4. Dyfrakcyjne metody w badaniach struktury ciał stałych: sieć odwrotna, prawo Bragga, 

zastosowanie różnych rodzajów promieniowania.  
5. Pośrednie stany skupienia i materia miękka: ciekłe kryształy, kryształy plastyczne, szkła;  

wpływ nieporządku molekularnego na własności materiałów.  
6. Dynamika sieci  układów przestrzennie periodycznych:  strefy Brillouina, twierdzenie Blocha, 

relacje dyspersji fononów. 
7. Spektroskopowe i rozproszeniowe metody badania dynamiki ciał stałych:  spektroskopia 

dielektryczna, odbicie i absorpcja promieniowania podczerwonego, widzialnego 
i nadfioletowego, rozpraszanie neutronów i cząstek naładowanych.  

8. Termodynamiczne własności materiałów: pojemność cieplna, najprostsze modele ciał stałych, 
model Debye’a i model Einsteina. 

9. Makroskopowe własności ciał stałych:  podatność elektryczna i magnetyczna, sprężystość 
materiałów.  

10. Struktura elektronowa ciał stałych: izolatory, półprzewodniki, półmetale, metale.  
11. Zastosowanie półprzewodników: tranzystor, diody świecące. 
12. Magnetyzm materiałów: diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm.  
13. Zjawiska transportu w ciałach stałych: modele przewodnictwa elektrycznego, ruchy Browna, 

równanie dyfuzji. 
14. Przejścia fazowe: klasyfikacja termodynamiczna, diagramy fazowe, zjawiska krytyczne. 
15. Badanie struktury powierzchni ciał stałych: metody dyfrakcyjne i mikroskopia ostrzowa. 
16. Dynamika powierzchni ciał stałych: stany powierzchniowe, praca wyjścia. 
17. Nadprzewodnictwo: podstawowe mechanizmy i zastosowania.  
18. Kropki, druty, i studnie kwantowe: metody wytarzania, dynamika elektronów w układach 

niskowymiarowych. 
19. Nanostruktury węglowe: fullereny, nanorurki, grafen...  
20. Klasyczne i kwantowe zjawisko Halla. 
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