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Szanowni Państwo!

Ciekawostki  Marek Orlik
 Nagroda Nobla z chemii 2021  Zawsze suchy nanomateriał
 Laureaci Ig Nobel 2021  Plastry szczepionkowe zamiast zastrzyku

P

iękna, wielobarwna papuga na okładce niniejszego numeru sygnalizuje obszerne, zawarte w nim opracowanie
o związkach chemicznych nadających barwę zwierzętom,
autorstwa Pani dr Joanny Kurek, z którego dowiedzą się
Państwo także m.in. tego, w jaki sposób kameleon może
zmienić swoje ubarwienie. Ponadto, wyraźnie antycypując
nadejście nieuchronnych jesiennych chłodów, nasi inni
stali Autorzy postawili na dosłownie rozumianą tematykę
wysokotemperaturową. Państwo mgr Iwona i Krzysztof
Orlińscy, po rozwinięciu frapującej opowieści o historii
rozpalania ognia, z uwzględnieniem metod zaczerpniętych wprost ze sztuki przetrwania, zapraszają na terenową
wycieczkę, w trakcie której uczniowie w praktyce poznają
trzy wersje „chemicznej zapalniczki”. Jakby wyczuwając tę
tematykę, Pan mgr Marek Ples dołączył swoją propozycję,
jeszcze bardziej ognistą, którą jest autorska modyfikacja
dobrze znanego eksperymentu z wulkanem chemicznym,
dostarczająca bardziej efektownych wrażeń wizualnych.
Doświadczenia te wymagają oczywiście prowadzenia ich
wyłącznie w małej skali, z zachowaniem przynajmniej
elementarnej ostrożności, lecz gdyby jednak mały płomyk
musnął skórę pechowego eksperymentatora, w sam raz
przydadzą się opatrunki z hydrożeli, o których (i nie tylko
o takich zastosowaniach tych innowacyjnych materiałów)
pisze w swoim ciekawym opracowaniu Pani mgr inż.
Anna-Maria Tryba.
Dział metodyczny zawiera także pierwszą część opracowania przygotowanego przez zespół doświadczonych
nauczycieli: Pana mgr. Jerzego Maduzię, Panią mgr inż.
Ewę Trybalską i Pana mgr Zbigniewa Gawrona, a poświęconego nowym, rekomendowanym w szkołach regułom
nazewnictwa związków organicznych, zilustrowanego
ponadto reprezentatywnymi przykładami i analizą alternatywnych odpowiedzi uczniów.
W dziale olimpijskim zamieszczamy zadania teoretyczne z (drugi rok z rzędu zdalnie zrealizowanej), już 53.
Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (IChO), organizowanej tym razem przez Japonię. Proponuję zwrócić
szczególną uwagę nie tylko na ciekawą zawartość merytoryczną tych zadań, ale także na ich wysoki poziom trudności, z którym musieli sobie poradzić uczniowie – tym
bardziej należy się uznanie wszystkim medalistom, w tym
naszym czterem zawodnikom, którzy – przypomnijmy –
zdobyli 3 srebrne medale i 1 brązowy.
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Dlaczego ośmiornice potrafią zmieniać kolory, a kot i pies
nie, czyli o barwnikach u różnych zwierząt  Joanna Kurek
Poza wielobarwnym światem roślin istnieje równoległy, niemniej barwny świat zwierząt. Również
w nim barwy pełnią różnorodne funkcje.
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Odkrycia – Polska Edycja European Union Contest for
Young Scientists (EUCYS). Co można wygrać w konkursie
naukowym?
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Woda podstawą wszystkiego, czyli
o hydrożelach  Anna Maria Tryba
Wraz z ciągle rosnącą zarówno liczbą ludzi na Ziemi, jak i długością ich
życia, narasta zapotrzebowanie na różnego rodzaje materiały wspomagające leczenie i regenerację organizmu. Istotną rolę odgrywają w tym
procesie biomateriały.
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53. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, 25.07-2.08.2021 r.
Zadania teoretyczne – część 1.  Marek Orlik,
Aleksandra Misicka-Kęsik, Piotr Kwiatkowski
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Wulkan. Groźna natura  Marek Ples
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Chemik rozpala ogień  Iwona Orlińska, Krzysztof Orliński
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Nomenklatura organiczna po nowemu.
Część I. Nomenklatura węglowodorów i ich
fluorowcopochodnych
 Jerzy Maduzia, Ewa Trybalska, Zbigniew Gawron

Jako chemicy, możemy w naszym laboratorium przygotować niewielką imitację
wulkanu. Będzie ona dużo bezpieczniejsza od obserwacji z bezpośredniej
odległości erupcji prawdziwego wulkanu, ale na pewno też zapewni nam
odpowiednią dawkę emocji.

Na otwartej przestrzeni jest możliwe wykonanie eksperymentów, których nie
przeprowadzimy w szkole, np. przebiegających z wydzielaniem dużej ilości
produktów gazowych lub sypkich.
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