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Struktura pevné látky 

 

I. Přiřaďte ke každému obrázku kubické základní buňky (1. – 3.) 

odpovídající popis (a – c). 

1.   2.    3.  

 

 

 

 

 

a) plošně centrovaná  

 

b) prostá 

 

c) prostorově centrovaná 

 

Řešení: 

 

1. _____   2. ____  3. _____   

 

II. Přiřaďte ke každému obrázku bodové poruchy krystalové mřížky  

(1. – 3.) odpovídající popis (a – c). 

1.   2.    3.  

 

 

 

 

 
 

a) intersticiální poloha 

částice 

b) příměs 

 

c) vakance 

 

 

Řešení: 

 

1. _____   2. ____   3. _____  



 

 

 

III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

  

1. Pevné látky rozdělujeme na látky krystalické a látky amorfní. 

2. Většina krystalických látek se vyskytuje jako polykrystaly. 

3. Amorfní látky mají dalekodosahové uspořádání částic. 

4. Zrna polykrystalů mají rozměry od desítek mikrometrů do několika centimetrů. 

5. Uvnitř zrn polykrystalů jsou částice uspořádány nepravidelně, vzájemná poloha zrn je 

nahodilá. 

6. Uvnitř monokrystalu jsou částice uspořádány pravidelně tak, že jejich rozložení se 

periodicky opakuje v celém krystalu. 

7. Příkladem monokrystalů je např. kamenná sůl NaCl, křemen SiO2, diamant. 

8. Typickým znakem monokrystalů je izotropie. 

9. Anizotropní látky mají některé fyzikální vlastnosti závislé na směru vzhledem ke stavbě 

krystalu. 

10. Amorfní látky jsou např. sklo, vosk a asfalt. 

11. Na jednu základní buňku v prosté krystalové mřížce připadá 8 atomů. 

12. Na jednu základní buňku v plošně centrované mřížce krychlové připadají 4 atomy. 

 

Řešení: 

 ANO NE   ANO NE 

1.    7.   

2.    8.   

3.    9.   

4.    10.   

5.    11.   

6.    12.   



 

 

 

ŘEŠENÍ – Struktura pevné látky 
 

 

I. Přiřaďte ke každému obrázku kubické základní buňky (1. – 3.) 

odpovídající popis (a – c). 

1.   2.    3.  

 

 

 

 

 

a) plošně centrovaná  

 

b) prostá 

 

c) prostorově centrovaná 

 

Řešení: 

 

1. b) 2. a) 3. c) 

 

II. Přiřaďte ke každému obrázku bodové poruchy krystalové mřížky  

(1. – 3.) odpovídající popis (a – c). 

1.   2.    3.  

 

 

 

 

 
 

a) intersticiální poloha 

částice 

b) příměs 

 

c) vakance 

 

 

Řešení: 
 

1. c) 2. a) 3. b) 



 

 

 

III. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (ANO),  

či nikoli (NE).  

  

1. Pevné látky rozdělujeme na látky krystalické a látky amorfní. 

2. Většina krystalických látek se vyskytuje jako polykrystaly. 

3. Amorfní látky mají dalekodosahové uspořádání částic. 

4. Zrna polykrystalů mají rozměry od desítek mikrometrů do několika centimetrů. 

5. Uvnitř zrn polykrystalů jsou částice uspořádány nepravidelně, vzájemná poloha zrn je 

nahodilá. 

6. Uvnitř monokrystalu jsou částice uspořádány pravidelně tak, že jejich rozložení se 

periodicky opakuje v celém krystalu. 

7. Příkladem monokrystalů je např. kamenná sůl NaCl, křemen SiO2, diamant. 

8. Typickým znakem monokrystalů je izotropie. 

9. Anizotropní látky mají některé fyzikální vlastnosti závislé na směru vzhledem ke stavbě 

krystalu. 

10. Amorfní látky jsou např. sklo, vosk a asfalt. 

11. Na jednu základní buňku v prosté krystalové mřížce připadá 8 atomů. 

12. Na jednu základní buňku v plošně centrované mřížce krychlové připadají 4 atomy. 

 

Řešení: 

 ANO NE   ANO NE 

1. X   7. X  

2. X   8.  X 

3.  X  9. X  

4.  X  10. X  

5.  X  11.  X 

6. X   12. X  
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