
Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

Politechnika Gdańska 

Spotkanie akademickie: 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 10:00 

Przedmiot: chemia 

Poziom: szkoła ponadpodstawowa 

Liczba uczestników: max. 60 (łącznie z uczestnikami kursu e-learningowego) 

Temat: W świecie kryształów

Opis spotkania: 

Celem spotkania jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu krystalografii, 

rentgenografii strukturalnej i mineralogii. Spotkanie jest zwieńczeniem kursu e-learningowego, jednak 

wiedza z kursu nie jest wymagana do wzięcia udziału w spotkaniu.  

Na wykładzie dowiemy się czym są kryształy i jak ewoluowała ich definicja. Poznamy podstawowe 

pojęcia z zakresu krystalografii. Omówimy budowę ciał krystalicznych oraz metody badania ich 

struktury. Poznamy typy oddziaływań, które wpływają na wewnętrzną strukturę kryształów oraz ich 

właściwości fizyczne.  

Podczas ćwiczeń komputerowych zaznajomimy się z obsługą programu do wizualizacji i analizy struktur 

krystalicznych – Mercury. Przy jego pomocy zwizualizujemy struktury pierwiastków, związków 

nieorganicznych i organicznych oraz wykonamy animacje GIF. Poznamy najważniejsze narzędzia do 

analizy strukturalnej. 

W trakcie laboratoriów będziemy samodzielnie otrzymywać kryształy pierwiastków, związków 

nieorganicznych oraz organicznych różnymi technikami. Zbadamy pokrój i wybrane właściwości  

kryształów m.in. z wykorzystaniem mikroskopu polaryzacyjnego. Zdjęcia wykonane pod mikroskopem 

będą pamiątką dla uczestników spotkania. 

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy 

Serdecznie zapraszamy! 

http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy


Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska 

HARMONOGRAM SPOTKANIA 

11 maja 2019 r. 

Godzina Rodzaj zajęć Sala 

10:00 – 10:15 Rejestracja uczniów  
(hol na parterze w budynku A Wydziału Chemicznego) 

10:15 – 11:45 Wykład 

Podstawy krystalografii 

prowadzący:  
dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. PG 
dr inż. Andrzej Okuniewski 

Audytorium Chemiczne 
(s. 100) 

11:45 – 12:00 Przerwa 

12:00 – 13:30 Grupa 1: Ćwiczenia komputerowe 

prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski 
s. 303

Grupa 2: Ćwiczenia komputerowe 

prowadzący: dr inż. Łukasz Ponikiewski 
s. 321

Grupa 3 i 4: Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzący: 

dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. PG 

mgr inż. Damian Rosiak
mgr inż. Natalia Szynkiewicz

s. 127 i 132

13:30 – 14:15 Przerwa na aktywność ruchową i posiłek 

14:15 – 15:45 Grupa 1 i 2: Ćwiczenia laboratoryjne 

prowadzący: 

dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. PG 

mgr inż. Damian Rosiak
mgr inż. Natalia Szynkiewicz

s. 127 i 132

Grupa 3: Ćwiczenia komputerowe 

prowadzący: dr inż. Andrzej Okuniewski 
s. 303

Grupa 4: Ćwiczenia komputerowe 

prowadzący: dr inż. Łukasz Ponikiewski 
s. 321

Spotkania akademickie odbędą się w budynku A Wydziału Chemicznego (budynek nr 6 na planie 

kampusu Politechniki Gdańskiej http://campus.pg.edu.pl/). 

http://campus.pg.gda.pl/

